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A képviselők elsőként a négyszínvirág Óvoda
óvodavezetőjének - Tasnádi Tünde Judit – ismé-
telten 5 évre történő megbízásáról határoztak. 
A következőkben felhatalmazást kapott a polgár-
mester a DPMV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerző-
dése módosításának, valamint a bérleti díjról
rendelkező polgárjogi megállapodásnak az aláírá-
sára.
Ezek után elfogadták az Elohim Kegyeleti Szolgál-
tató Kft. - a szigethalmi temető üzemetetője -
2014. évben végzett tevékenységéről, üzemelte-
téséről szóló beszámolóját, majd a testület megal-
kotta a városi köztemető fenntartásáról, rendjéről
és üzemeltetéséről szóló 25/2009. (X.26.) önkor-
mányzati rendelet módosító rendeletét, mely a
sírok egymástól való oldaltávolságát szabályozza,
illetve 2016. január 1-től a díjakat rendezi. 
A polgármesteri hivatal június 1-től új belső el len -
őrt foglalkoztat, ennek okán jóváhagyták az
önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervét és a
2015. évi módosított belső ellenőrzési ütemtervet.  
A következő napirendben – a József Attila utcai
bölcsőde elkészülte és beindítása miatt – szüksé-
gessé vált a nobilis Humán Szolgáltató módosító
alapító okiratának és egységes szerkezetű alapító
okiratának 2015. szeptember 1-i hatállyal történő
módosítása, melyet a képviselők jóváhagytak.
A továbbiakban megszavazták a 2013. évben 5
évre elfogadott Szigethalom Város Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának idei felülvizsgálata
során módosított változatát a mellékleteivel
együtt.
Ismét rendeletmódosítás következett, mégpedig
a képviselő-testület feladatkörébe tartozó szoci-
ális szolgáltatásokról szóló 17/2007.(X.30.) rende-
let 3. sz. mellékletének módosításáról, ami a térí-
tési díjak változását tartalmazza. 
A következő rendelet módosítására hatáskör átru-
házása miatt volt szükség, így a mezőgazdasági
haszonállatok tartásáról szóló 32/2012. (XII.20.)
rendelet módosító rendeletét is megalkotta a
képviselő-testület. 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II.27.) rendeletének módosítását – az
eredeti előirányzatok módosítása és a főösszegek
változása indokán – szintén jóváhagyta a testület. 
Ezek után intézményi előirányzat módosítás kérel-
mek elbírálására került sor az alábbiak szerint:
- a Hegedüs Géza Városi Könyvtár felújítási
munkáihoz;
- a Szigethalom Egyesített népjóléti Intézmény
személyi és dologi kiadások közötti átcsoportosí-
tására;
- a Városi Szabadidőközpont beruházási elő -
irányzatának növelésére;
- valamint az önkormányzati általános tartalékból
a beruházási kiadások közötti átvezetésre. 
Hatáskör- és illetékességváltozás miatt a Sziget-
halom város közigazgatási területén víziállások

létesítésének és fennmaradásának szabályozásá-
ról szóló 8/2000.(XII.30.) rendelet hatályon kívül
helyezéséről született a következő döntés egy
kormányrendelet alapján. 
Ezzel egyidejűleg határozott a testület a Ráckevei-
Soroksári Duna-ágban elhelyezkedő két önkor-
mányzati tulajdonban lévő stég pályázat útján
történő értékesítéséről, ahol azonos összegű aján-
latok esetében a szigethalmi lakcímmel, sziget-
halmi ingatlannal rendelkező ajánlattevők előnyt
élveznek az elbírálásnál, és az eladott víziállások
árából befolyt összegből az önkormányzat két
közösségi víziállás kialakítását tervezi. Amennyi-
ben a befolyt összeg nem elegendő az új víziállá-
sok létesítésére, akkor kiegészíti a szükséges
összeggel.
Ezt követően a jelenleg érvényben lévő közleke-
dési koncepció módosításával, meghatározásra
került a Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca forga-
lomszabályozása, miszerint: 
A Dobó Katica és Rákóczi Ferenc utca keresztező-
désében, a Rákóczi Ferenc utcában, a Munkácsy
Mihály utca és Endresz György utca felől, ún.
„fekvőrendőr“ építenek, a kereszteződés előtt
mindkét irányból „Baleseti gócpont“ jelzőtáblát,
míg a kint lévő „elsőbbségadás kötelező“ jelző -
táblák helyett az „állj, elsőbbség adás kötelező“
táblát helyeznek el.
A képviselő-testület tagjaihoz számos alkalommal
fordul a lakosság közvilágítással összefüggő beje-
lentésekkel, ezek kivizsgálásának eredményekép-
pen 1-1 db lámpatestet helyeznek el a Csuka köz
6.; a Fácán utca 4.; és a Radnóti köz 1/a., valamint
2 db-ot a Szabadság utca 3309. ingatlan elé.
A 2015. december 1-e és 2016. március 1-e közötti
időszakban Szigethalom hóeltakarítási és síkos-
ságmentesítési munkálatainak elvégzésére – az
előző évek gyakorlatának megfelelően – ismét a
következő cégeket kérik ajánlattételre: Szigetsped
Fuvarozó Fuvarszervező és Általános Szolgáltató
Kft.; M’Cargo ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;
valamint a Mobil Trans Teherfuvarozó és Szolgál-
tató Zrt.
A szigethalmi piac körül az új parkolási rend kiala-
kításának előkészületei hónapok óta zajlanak,
végső megoldásáról az alábbiak szerint született
döntés:
A piac körüli legszűkebb területen minden vasár-
nap reggel 6 órától 12 óráig a parkolás fizetőssé
válik a következő utcákban: Gábor Áron utca,
Iskola utca, Piac utca, Honvéd utca, Thököly utca,
Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Csokonai utca,
Mária utca, Jókai utca, Katona József utca, Hold
utca, Iskola köz, Honvéd köz, Gábor Áron köz.
A parkolás díja a Piac körül (Thököly út, Gábor
Áron utca, Honvéd utca, Piac utca) 1000Ft/ alka-
lom. 
A többi utcában 400 forint/ alkalom lesz a parko-
lási díj.

Szigethalom Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy az idei városi bál várható
bevételét játszóterek felújítására fordítja. 
Az ülés utolsó három napirendjeként a képviselő-
ket tájékoztatták a 2015. I. féléves adóbevételek
alakulásáról, a két ülés között történt események-
ről, valamint a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 
A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban megte-
kinthetők.

A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: 

október 13-a 17 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

október 15-e 17 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

október 20-a 17 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben
is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv honla-
pon.
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Fizetős parkolás piacnapokon

ÖnKoRMÁnyZAT

Vezetői kinevezés, temetői rend módosítása, víziállások értékesítése és fizetős parkolás piacnapokon: erről is
döntött egyebek mellett Szigethalom képviselő-testülete augusztus 25-i ülésén.

Befejezett útépítések
Tájékoztatjuk Szigethalom lakosságát, hogy a
2015. évre tervezett útépítések az alábbi utcák-
ban rendben lezajlottak: Thököly utca, Déryné
utca, Zrínyi utca, Csillag utca, Fenyő utca. A két
utóbbi utcát a Határ utca és Sugár utca közötti
szakaszon újítottuk fel.
Az utcákat határidőre és pótmunkák érvényesí-
tése nélkül készítette el a kivitelező S-B Útfelújí-
tás 2015/Konzorcium (tagjai: Stravia Emulzió-
gyártó és Útfenntartó Kft. és Bitunova Útfenn-
tartó és Emulziógyártó Kft.).
Az átadás-átvétel megtörtént, a projektet szep-
tember 17-én lezártuk.
Az elkészült utcák az eredeti vállalási
összegben, 26 872 000Ft + áfa összegben
valósultak meg.
A közeli napokban megtörténik a szükséges
árkok felmérése,  kijelölése  a felújított utcákban,
és rövid időn belül megkezdődik elkészítésük is.
Végezetül: a 2015. évi különböző felújítások
nagy része (utak, vizesblokkok az iskolák-
ban, a kamerarendszerek kiépítése az intéz-
ményekben, fűtéskorszerűsítések, stb.) nem
valósult volna meg, ha a képviselők
továbbra is felvennék  tiszteletdíjukat. 

Szigethalom Város Önkormányzata
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A zöldhulladék ártalmatlanításáról, elszállításáról,
kezeléséről Szigethalom Város Önkormányzatának
két rendelete is tartalmaz előírásokat.
1.) A település tisztaságáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szabályairól 3/2015.(II.27.) számú rendelet, mely-
nek 6. § -a az alábbiak szerint rendelkezik:
„A kerti hulladékokat elsősorban hasznosítani,
komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a
szabvány szerinti gyűjtőedényben a háztartási hulla-
déktól elkülönítetten elhelyezhetők, ha térfogatuk
nem haladja meg a háztartási hulladék mennyiségét.
Ennél nagyobb mennyiségű kerti hulladék elszállítá-
sáról évente egy alkalommal házhoz menő gyűjtés
keretében, előre meghirdetett időpontban az önkor-
mányzat a közszolgáltató útján gondoskodik. A szer-
vezett begyűjtésen kívül jelentkező kerti hulladék-
szállítási igények kielégítéséről – az Aries felirattal
ellátott, térítésköteles, kék színű zsákban történő
elhelyezés esetén – közszolgáltató gondoskodik.”
2.) A zöldhulladék égetésének szabályait a
12/2010. (V.27.) Környezetvédelmi rendelet
szabályozza, mely szerint:
„ 10. § 1(1) Avart és kerti hulladékot csak kialakított
tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetés minden héten pénteken 15.00 órától
20.00 óráig történhet, amennyiben az időjárási
viszonyok (szélcsend, 35 oC alatti hőmérséklet) azt
lehetővé teszik.”
Hogy miért kerül elő újra meg újra ez a téma? Lakos-
sági jelzések alapján bebizonyosodott, hogy ezen a
téren elég nagy káosz uralkodik a fejekben, melynek
oka a szabályok nem ismerete vagy éppen tudatos
be nem tartása.
Akkor vegyük sorra a különböző megoldási módo-
kat!

- Komposztálás: Környezetvédelem szempontjából
a legjobb, legősibb módszere a kerti hulladék újra-
hasznosításának. nem kell hozzá nagy beruházás, és
minden kert szögletében akad egy-két m2-nyi terület
arra, hogy akár otthon heverő deszkákból készítve,
vagy készen vett komposztáló keretet elhelyezzünk.
nem is sok munka van vele, csak egy kis odafigyelést
igényel.
- Zöld hulladék elszállíttatása: Ennek a módszer-
nek több megoldása is lehetséges. 
a.) Minden hónap utolsó péntekén 14-18 óra között
az Ápolási Intézmény területére vihetik a szigethalmi
lakosok (lakcímkártyát a kapuban ellenőrzik)  a kerti
hulladékot, ahol összegyűjti az Aries Kft. és elszállítja.
b.) Ha a kukánk nem telik meg szeméttel, akkor
természetesen külön zsákban el lehet helyezni zöldet
is. Vagy a megvásárolható „kék” zsákban tegyük a
kuka mellé szemétszállítási napon és elviszik.
c.) Minden évben egyszer ingyenesen az ingatlanok
elől szintén szemétszállítási napon elviszik az össze-
gyűlt, bezsákolt faleveleket, a kötegekbe kötött fa -
ágat, gallyakat. Ebben az évben várhatóan november
első hetében kerül sor a háztól történő elszállításra.
Az Aries Kft. a szokásos módon, hirdetésben tájékoz-
tatja a települések lakosságát az időpontokról.
- Kerti hulladék elégetése: A legtöbb problémát
okozó módszer. Még akkor is sokak ellenérzését
váltja ki, ha ez a tevékenység a szabályokban leírt
keretek között történik. De nagyon sok esetben
fordul elő, hogy nem avart és a kerítésen belül, a
rendeletben előírt napon és órában égetik a lakók.
Azt gondolom, hogy a szabályok mindenkire vonat-
koznak. nem lehet indok a szabálytalanságra, hogy
– ma vágtam le a füvet, és nem tudom hol tárolni,
péntek délután esett az eső, nem értem rá péntek
délután, nem akarom tönkre tenni a füvemet és
leégetni a fáimat, stb.
A szabályok megszegése minden esetben, de külö-
nösen akkor elítélendő, ha tevékenységünkkel
másoknak okozunk kellemetlenséget. 
Végezetül arra kérem kedves olvasó, hogy
javaslataival, kérdéseivel  keressen elérhetősé-
geimen. (telefon: 0670/4591664, email: dr.schul-
ler.gaborne@szigethalom.hu) 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Mindennapi életünk (3)

Szigethalom Város Önkormányzat eladásra
kínálja a Ráckevei-Soroksári-Dunaág Szigethalmi
szakaszának

1. RSD 35+597/J fkm szelvényében elhelyez-
kedő 12 nm víziállását
300.000,- Ft kikiáltási áron;

valamint

2. RSD 35+420/J fkm szelvényében elhelyez-
kedő 11,4 nm víziállását
353.400,- Ft kikiáltási áron;

A víziállások helyével, állapotával kapcsolatosan a
06/24-403-656/135 melléken Hevényi-Danics niko-
letta vagyongazdálkodónál érdeklődhetnek.
Személyes megtekintésre szeptember 25-én 10
órától van lehetőség,
Szigethalom XXI. utca Duna-parti szakaszán.
A víziállásokra október 16. 11:00 óráig lehet vételi
ajánlatot tenni a www.szigethalom.hu oldalról letöl-
tött nyomtatványon, amelyet zárt borítékban Sziget-
halom Város Önkormányzatának címezve (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.), illetve a 16-os irodá-

ban személyesen ehet benyújtani.  A borítékon fel
kell tüntetni a megvásárolni kívánt víziállás számát:
pl: „Vételi ajánlat RSD 35+420/J fkm vízállásra”
A benyújtott pályázatok elbírálásának ideje:
október 16-a 11:15
Nyertes: a beérkezett legmagasabb összeget ajánló.
Azonos összegű ajánlatok esetében a szigethalmi
lakcímmel szigethalmi ingatlannal rendelkező aján-
lattevők előnyt élveznek.
Szerződéskötésre az elbírálást követő személyes
egyeztetés alkalmával kerül sor.

Hirdetmény víziállás értékesítéséről

Ételt az élethez
Sikeres az eddigi mérlege Szigethalom Város
Önkormányzata és a Nobilis Humán Szolgál-
tató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
„Ételt az élethez” mozgalmának. Mint ismert,
a szociálpolitikai projekt keretén belül indított
segítségnyújtási akció a település élelmiszer-
boltjaival karöltve idén tavasszal kezdődött.
A program célja Szigethalom lakosai közül azon
réteg megsegítése, amely kiszorul a szociális ellá-
tórendszerből, perifériára került, és nélkülözővé
vált. Ezzel párhuzamosan lehetőséget kívántunk
nyújtani azok számára, akik szeretnének segíteni
embertársaikon. Hiszünk abban, hogy összefogás-
sal, társadalmi felelősségvállalással sok nehéz hely -
zetben élő embernek segíthetünk élethelyzetük
jobbá tételében.
Az akcióban részt vevő boltokban plakátok jelzik
az adományozási lehetőséget.
Az elmúlt időszakban rendszeresen látogattuk a
boltokat, akik jelezték felénk, hogy „adomány érke-
zett“ a dobozba. Volt, ahol csak egy májkrém gyűlt
össze, és volt, ahol több adomány is került a
kosárba. Hálásak vagyunk minden segítségért,
adományért, hiszen sok pici sokra megy!
Külön hálával és tisztelettel szeretném megkö -
szönni a SZÉP ABC vásárlóinak a töretlen segítség-
nyújtást, a kiemelkedően sok adományt, melynek
köszönhetően rendszeresen mi is tudjuk támogatni
klienseinket! 
nagyon köszönjük, hogy a vásárlók ügyes-bajos
dolgaik mellett gondoltak a nehéz helyzetben élők -
re is! 
Közhely, de mégis: adni öröm. Egy csepp odafigyelés
embertársainkra, tudni azt, hogy segíthettünk vala-
kinek, talán számunkra is megszépíti a napot. Ha
adunk, az, aki a segítséget kapja, a segítséggel
együtt a törődést is érzi. Érzi, hogy nincs egyedül a
bajban, ezzel is többet adhatunk embertársainknak,
a remény és bizalom érzését, mely a kézzelfogható
adomány mellett szintén nagyon sokat jelent.  
Előre is köszönjük szépen mindenkinek, aki
továbbra is támogatja programunkat és ezzel
együtt Szigethalom nehéz helyzetben élő lakosait! 
Kérjük, figyelje a boltokban elhelyezett adomány-
gyűjtő dobozokat!

Fabula Jánosné 
nobilis HSZCSGySZ szakmai egységvezető

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Aries
Nonprofit Kft. kommunális egysége 
október 23-át 24-én /szombaton/ pénteki
munkarend szerint dolgozza le.
Az évi díjmentes zöldhulladék begyűjtést 2015.
november 02-től-06-ig a hétköznapi – háztartási
hulladék begyűjtési ütemterv szerinti – napokon
végzi.
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ÖnKoRMÁnyZAT

Pályázat továbbtanulóknak
Szigethalom Város Önkormányzata pályá-
zatot ír ki, egyetemi, főiskolai, továbbá
felsőoktatási intézményekbe jelentkezni
kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok részére.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavu-
kat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést köve-
tően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani. A pályázat rögzítésének és az

önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: november 9. (hétfő) 18 óra.
A pályázatok beadási helye: Szigethalom Város
Önkormányzat ügyfélszolgálat (Kossuth Lajos
utca 10.) ügyfélfogadási időben!
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Az ösztöndíj időtartama:
1. „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két

egymást követő tanulmányi félév: a
2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a
2016/2017. tanév első (őszi) féléve.

2. „B” típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanul-
mányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018.
tanév és a 2018/2019. tanév). Az ösztöndíj
folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév
első féléve.

A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében nappali tagozatos, alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a
2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni. 
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-
ban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben ténylegesen megkezdik.
nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban 

Szigethalom Város Önkormányzat

Fogadóórák
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: október 19-én és októ-
ber 26-án (hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján a 24-403-656, 101 vagy 134 mellé-
ken, vagy a titkarsag@szigethalom.hu címen lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője:
október 8-án (csütörtök) 17-18 óra között. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont Bordó terem
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője: októ-
ber 6-án (kedd) 16:30  és 17:30 perc között. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont Sárga terem
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője: Tele-
fon: 06/70-315-3524, e-mail: holgyea@gmail.com.
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője: Telefon:
+36/30-688-1384, e-mail: blum.zoltan@szigetha-
lom.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefo-
non történő időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője: Tele-
fon: +36/20-992-0114, e-mail: sztrapko@gmail.com.
október 14-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
Egyesület) 6. választókerület képviselője: októ-
ber 19-én (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne:
Szép ABC presszója  
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választóke-
rület képviselője: Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője: Bármikor
a Tükör Barkácsboltban (Szabadkai u. 239.) nyitva
tartási időben.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP: Telefon: 06/70-459-
1772, e-mail: feed@pr.hu. Fogadóóra: 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 tele-
fonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 39.

Meghívó 
vállalkozói fórumra

Tisztelettel meghívjuk a Szigethalmon székhely-
lyel, telephellyel rendelkező vagy más módon a
városhoz kötődő vállalkozások tulajdonosait és
vezetőit a Szigethalom Város Önkormányzat által
szervezett II. Vállalkozói Fórumra.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Zöld terme
(Szigethalom, Sport u. 4.)
Időpontja: október 9. (péntek) 18.00 óra
Fórum témái: 
• Város honlapján való ingyenes megjelenési

lehetőség
• Pályázatok szigethalmi vállalkozások részére
• Szigethalom 2025, a város hosszú távú fejlesz-

tési terve
• Szigethalom város új településszerkezeti terve

és építési szabályzata
Szigethalom Város Önkormányzat nevében:

Fáki László polgármester
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olvasom a Szigethalmi Híradó legutóbbi számát. no,
ez kicsit túlzás, hogy olvasom, inkább átlapozni szok-
tam, hiszen roppant érdektelen egy újság. Leginkább
utólagos beszámolókkal van tele, mi történt az
óvodában, iskolában, könyvtárban, stb. Ez maximum
azok számára érdekes, akik találkozhatnak ezeken az
oldalakon saját vagy gyermekeik nevével, fényképé-
vel. Hiába keresnénk azonban elképzeléseket a város
jövőjéről, vitákat a település problémáinak lehetséges
megoldásairól, az esetleges előrelépésekről. Ilyenek
legfeljebb négyévente, választások előtt a pártos és
párton kívüli szórólapokon olvashatók vagy már
azokon sem. Számomra – reggel induló, este haza-
érkező polgár számára 0 ezért a közérdekű tájékoz-
tatások maradnak a legizgalmasabb olvasmányok:
mikor lesz eboltás, lomtalanítás, hasonlók. Így a lap
áttekintése, némi túlzással, kb. 1 percet vesz általában
igénybe.
na, de a legutóbbi számban, tisztelt hölgyeim és
uraim! Hosszú évek után egy polgártársunk véle-
ményt nyilvánított, méghozzá közérdekű témában!             
A helyi közlekedés mindenkit érintő, cseppet sem
jelentéktelen anomáliáiról írt Veér Jenő úr. nem isme-
rem őt, de köszönet neki, hogy vette a fáradságot és
helyettünk is felhívta az illetékesek figyelmét a régóta
megoldatlan problémákra. 
Polgármesterünk pedig, mint egyes számú illetékes,
mindjárt válaszolt is az olvasói levélre. no, nem
megköszönte a civil kurázsit, a véleményt, a gondo-
latokat. Ő, mint a megoldások legfőbb letétemé-
nyese, minden titkok tudója, leírja, hogy hol, mit,
miért nem lehet megcsinálni, elkészíteni, megoldani.
nem sértő ugyan, de azért finoman kioktat, ledoron-
gol, elveszi a kedvünk. Ejnye, Fáki úr, vajon tényleg
csak így működhet nálunk ez a fránya demokrácia?
nem lehetne esetleg másképp? nem bíztatni kellene
az embereket, hogy környezetük érdekében szólja-
nak és cselekedjenek? Önnek nem az lenne a
feladata, hogy minden nap, újra és újra nekibuzdulva
keresse a település gondjainak megoldását és rend-
szeresen tájékoztasson erről bennünket? Vagy
maradjon minden, úgy ahogy van, ne szóljunk egy
szót sem, csak legyintsünk és törődjünk bele: ez
Szigethalom, ez Magyarország?                                                                                  

Várhalmi András

Tegyünk a helyi demokráciáért
Várhalmi András úr látleletével sok mindenben
egyetértek, de valószínűleg félreértette szándéko-
mat. Ezt sajnos az is erősíti, hogy személyes beszél-
getés során Veér Jenő úr szavaiból is ezt éreztem, akit
én személyesen ismerek és nagy tisztelője is vagyok.
Annyit még a Veér úr cikkéhez, hogy én arra próbál-
tam reagálni, ami a cikkében így hangzott „Érthetet-
len, hogy miért nem tudunk/akarunk ezeken az
anomáliákon évek óta változtatni. nem költséges
munkák, csak odafigyelést igényelnének és a forga-
lom biztonságát feltétlenül erősítenék”. Elismerem,
hogy brutálisan őszinte voltam „minden titkok
tudója”. Sajnos ezek közül a problémák közül, már
soknak neki futottunk a 20 éves polgármesterségem
alatt, de mégsem sikerült előrébb jutni. nem azért,
mert nem lenne jó érzés megoldani, hanem külső és
belső akadályok miatt.
Amit viszont nagyon fontosnak tartok Várhalmi Úr
írásában az a demokráciával kapcsolatos megjegy-
zése. Azt gondolom, hogy engem nagyon is érdekel

az emberek véleménye. Ez abból is látszik, hogy
amióta új szerkesztője van a Szigethalmi Híradónak,
azóta újra megjelenhetnek akár kritikus cikkek is az
újságban. Én annak örülnék a legjobban, ha nem
pártlapokban olvashatnánk egyoldalú véleményeket,
mint ahogyan Várhalmi úr is állítja, hanem a helyi
közösség lapjában.
Az is kérdés számomra, ki mit ért demokrácián. Én
az alábbiakat.
1. A demokráciához elengedhetetlen a vita. De úgy,
hogy ne csak a saját, hanem a másik hangját és érveit
is meghalljuk.
2. Demokráciához fel kell kelni a TV mellől és csele-
kedni kell érte. Közösséget kell építeni, amihez sok -
mindenre és sok mindenkire van szükség. Sajnos
kevesen vannak, aki építik, és nagyon sokan, akik
nem érnek rá, és úgy gondolják: a polgármester, a
képviselők, a hivatásos politikusok dolga.
3. nem elég azt mondani, hogy valami nem tetszik,
vagy a közösségnek kellene. Részt kell vállalni benne,
megoldásokat kell javasolni. Könnyű azt mondani
valamire, hogy jár, vagy nem kell, de sokkal nehezebb
megvalósítható megoldásokat találni. Ezért könnyebb
mindig az ellenzéknek.
A teljesség igénye nélkül, röviden ennyi a demokrá-
ciáról, mert úgy gondolom, hosszasan lehetne ezt a
témát még fejtegetni.
De akkor, ha már a látleletről van szó, akkor próbáljuk
meg jobban csinálni, mint ahogy ez Magyarországon
szokás. Szigethalom Város Képviselő-testülete elfo-
gadta a Szigethalom 2025 Stratégiai Program megva-
lósításának tervét. (amiről, majd részletesebben is
fogunk írni). Ahhoz, hogy ez sikerüljön pontosan
olyan aktivitásra lesz szükség azt itt élőktől, mint
amilyet Veér Jenő úr is kifejtett problémafelvetéseivel.
A program mintáját svéd testvérvárosunktól vettük.
Akkor tartanánk sikeresnek, ha legalább 500 javas-
latot kapnánk, és azok megvalósítása ne kerüljön
többe az önkormányzatnak 10 év alatt, mint 1 milliárd
forint. Ez átlag 2 millió forint saját költséget jelent.
Ezt a határt a realitások miatt, a város teherbíró
képességének megfelelően állítottuk fel. 
A 2014-ben megválasztott képviselő-testület célja,
hogy erősödjön Szigethalmon a demokrácia, minél
többen vegyenek részt a döntésekben, a lakosság
lássa reálisan a város lehetőségeit. Várjuk Önt és
mindenkit, hogy megcáfolhassuk a sommás véle-
ményt.
Tisztelettel: 

Fáki László polgármester

Az újságot önök írják!
Tisztelt Várhalmi Úr! Érdeklődéssel vettem „kezembe”
elektronikus levelét, amelyet aztán némileg csalódot-
tan olvastam végig.  no, nem elsősorban azért, mert
a Szigethalmi Híradót „roppant érdektelen egy újság-
nak” titulálta, amely – mint írta – leginkább utólagos
beszámolókkal van tele, hiszen tudnia kell: az orszá-
gos lapok is így állnak össze, mivel ez a nyomtatott
sajtó sajátossága. Ha nem így van, akkor azt science
fictionnak hívják. 
Persze nincsenek illúzióim: egy kisváros eseményei
csak elvétve kelhetnek versenyre egy ország, sőt a
világ történéseivel. De azt nyilván ön is tudja, hogy
minden újságnak megvan a tematikus szerkezete: pl.
belpolitikai, külpolitikai, kulturális, sportoldalai
vannak. Hát így van ez nálunk is: az önkormányzaton

kívül minden olyan szereplő megszólalási lehetőséget
kap, amelyik közérdekű témáról ír. Így aztán az
óvodák, iskolák is, amit lehet kicsinyellni, de téved,
amikor azt hiszi, ez csak azokat a szülőket érdekel-
heti, akiknek a gyereke odajár. nem: pl. a leendő,
esetleg iskolaválasztás előtt álló szülőket is, a nagy-
szülőkről, egyéb rokonokról, ismerősökről s magukról
a gyerekekről, sőt a pedagógusokról nem is beszélve. 
Az pedig, hogy ön nem kíváncsi a helyi sport- és
kulturális életre, versekre, a könyvajánlókra, a rákos
kisgyereknek haját felajánló kislányra, a már nemzet-
közi hírű „csodazongora” szigethalmi tervezőjével
készült cikkre, a kertészeti tanácsadásra vagy a váro-
sért valóban cselekvő, közösségformáló civil szerve-
zetek beszámolóira, nos, a szíve joga. 
De amit most ön számon kér az újságon, az még egy
politikai lapban sem foglal el két oldalnál több helyet. 
És ebből a két oldalból egy rész adott esetben a
rendelkezésére áll a helyi újságban. Mert már novem-
berben, amikor az a megtisztelő feladat ért, hogy
felkértek a szerkesztői poszt ellátására, megkértem
önt: nyugodtan keressen meg véleményével, írásaival. 
na, persze nem név szerint, hanem általánosságban.
Idézem: 
„Fontos, hogy tudják s higgyék: a város lakói hallat-
hatják szavukat a város lapjában, számítunk önökre
a szerkesztésben. Ezért arra kérek mindenkit, lakókat,
civil szervezeteket, hogy írjanak nekünk. Ragadjanak
tollat, pontosabban klaviatúrát, s írjanak, pötyögje-
nek érdekes helyi eseményekről beszámolókat, arra
érdemes szigethalmi emberekről portrékat, lokális
gondjaikról olvasói leveleket, vagy ha úgy érzik szük-
ségét, kérdezzék a hivatal illetékeseit, a képviselőket,
a polgármestert. Szeretném, ha az újság olyan tarta-
lommal telne meg, amit a többség magáénak érez.
Azt persze nem ígérhetem felelőtlenül, hogy az összes
beküldött írás megjelenik. Vannak feltételek, amelyek
mindenkire vonatkoznak: a cikkek nem sérthetnek
személyiségi jogokat, közerkölcsöt, és közérdeklő-
désre kell, hogy számot tartsanak, s persze az sem
árt, ha az írás színvonala megüt egy bizonyos mércét. 
De ideológiai gátat lényegében csak ezek jelenthet-
nek a szabad véleménynyilvánítás előtt. Fizikai korlát
persze lehet még: a lap terjedelme.”
És ön egyszer sem keresett meg azóta, csak most.
Lehet, akkor is olvasás nélkül dobta ki az újságot,
lehet, csak elfelejtette. Végül is mindegy. A baj való-
jában az, hogy most sem az ön által hiányolt előre
mutató témában fejtette ki véleményét, hanem
inkább a polgármestert marasztalta el – aki vette a
fáradságot és személyesen válaszolt a Veér Jenő
írásában felvetett és sokakat érintő közérdekű kérdé-
sekre –, s egyúttal a hazai demokráciáról alkotott
negatív képét húzta rá Szigethalomra. 
Pedig az a „fránya demokrácia”, bizony, ilyen. Megje-
lenhet egy olvasói levél, amelyik kritizál, és megje-
lenhet rá a válasz, amelyik nem ért mindenben egyet
vele. Ha nem így történne, igazából akkor beszélhet-
nénk gondokról. 
Végezetül még annyit: a Szigethalmi Híradónak nincs
újságírója. A lapot valójában önök, helyi lakosok írják.
Ezért arra kérem ismételten önt (is): a jövőben legyen
a lap tollforgatója, és tiszteljen meg mindannyiunkat
azokkal az írásokkal, amelyeket hiányol az újságból.

Vereckei Zoltán
felelős szerkesztő

Helyi látlelet a magyar demokráciáról
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Minden évben eljön az idő, amikor kis ovis
fiókáink kiröppennek az óvoda meleg fészké-
ből, és elindulnak egy önállóbb élet felé. Ez
az útra kelés azonban sok esetben nehézkes,
és ha a fiókák nem elég edzettek, akár egész
életre szóló sérülést is szenvedhetnek. Az új
környezet, új felnőttek és gyerekek, a
megváltozott elvárások miatt meginoghat
biztonságérzetük, ami pszichés problémákhoz
vezethet, ezért elsődleges feladatunk a
gyerekek fokozatos felkészítése az új
szerepre.

Az óvodából az iskolába való átmenetet folyamatos
nevelői, pedagógiai tevékenységnek kell megelőznie
annak érdekében, hogy a lehető leggördülékenyeb-
ben történhessen az átállás. Ennek a folyamatnak a
biztosítása mindannyiunk közös feladata, szülőknek
és pedagógusoknak egyaránt nagy a felelőssége
ebben. 
Pedagógusként és szülőként is tudjuk, milyen
fontos, hogy megfelelő ismeretek és képességek
birtokában legyenek a gyerekek az iskolába kerü-
léskor, de van egy ennél is lényegesebb feltétel:
hogy érzelmileg és szociálisan érettek legyenek.
Ehhez az kell, hogy legyenek tapasztalataik a szülő-
től való elválásban, tudjanak alkalmazkodni a
szabályokhoz, normákhoz, legyenek képesek alkal-
mazkodni egymáshoz. 
A zökkenőmentes átmenetnek számtalan lehetősége
kínálkozik az óvodában és az iskolában, melyek közül
egyik a Gólyanap. Ez a program az önkormányzat
kezdeményezésére indult el évekkel ezelőtt, ami
azóta is nagy sikerrel zajlik minden új tanév küszö-
bén. A rendezvény lehetőséget ad gyerekek, tanítók
és óvónők kapcsolatának erősítésére, ezzel is segítve
a gyerekek óvodásból iskolássá válásának hosszú
folyamatát. 
Az idei Gólyanapról szóló beszámolóját egy „széche-
nyis” tanító néni, Langerné Kovács orsolya osztotta
meg.

Tasnádi Tünde
a négyszínvirág Óvoda vezetője

Gólyanap a Városi Szabadidő Központban

Gyerekzsivajtól volt hangos a Városi Szabadidő
Központ udvara augusztus 28-án, pénteken reggel.
Izgatott gyerekek várták a Gólyanapot. nagy dolog,
választóvonal volt ez az életükben, hiszen még
óvodásként érkeztek, de már iskolásként távoztak. 
A programokról az óvó nénik gondoskodtak, de
már a tanító nénik vigyáztak a gyerekekre. A
regisztráció után közös tánccal vette kezdetét a
nap. utána tíz helyszínből álló, forgószínpadszerű
pontgyűjtő „verseny” kezdődött az osztályok
között. Itt a gyerekeket rengeteg kreatív foglalko-
zás, sportverseny, drámafoglalkozás várta. Minden
állomás kötődött a gólyákhoz vagy a tanévkezdés-
hez. És közben az osztályok elkészítették a saját
gólyatablójukat is. A délelőtt folyamán a kisgólyák
kérhettek csillámtetoválást is.
nagyon jól esett az ebéd a mozgalmas délelőtt
után. A délután fantasztikus bábjátékkal kezdődött.
Az óvónők a Csillagszemű juhász című mesét adták
elő, a gyerekek nagy-nagy örömére. A rendezvény-
zárón minden gyermek léggömböt kapott, és mind
a hat osztály nevében felengedtünk egy-egy lufit.
nagy élmény volt ez a nap mind a gyerekek, mind
a tanító nénik számára. Szeretném megköszönni a
magam, a kolléganőim és az 1. osztályos tanulók
nevében mindenki munkáját, aki a program
megszervezésében, lebonyolításában részt vett
vagy azt támogatta.

Tanítsd meg a gyermekedet az állatok tiszteletére,
ezzel tehetsz a legtöbbet az állatkínzás ellen!
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját októ-
ber 3-án du. 3 órai kezdettel az Állatok Világnapja
alkalmából a négyszínvirág Óvoda által szervezett
műsoros, adománygyűjtő délutánunkra.
A program célja: az állatvédelem segítése, az állatok
iránti tisztelet, a felelős állattartás hangsúlyozása.
Időpont: október 3. szombat 15 óra
Helyszín: Szigethalom Városi Szabadidőközpont,
Sport u. 4.
A programon fellépő vendégeink:
A négyszínvirág Óvoda Csengettyű bábcsoportja
A négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájának gyermek
néptánccsoportja
Holczhauser Zsuzsanna a négyszínvirág Óvoda
óvodapedagógusa, festő- és bábművész
FIT Dance Sport-és Táncklub Közhasznú Egyesület 
Bognár orsolya és a Széchenyi István Általános Iskola
táncosai

A programra a belépő állateledel, amit a Kóborka
Állatvédő Egyesület mentett állatai részére ajánlunk
fel.
A műsor szünetében különböző hasznos dogok vásá-
rolhatók, pl. gyermekjáték, márkás ruhaneműk,
táskák, gyerekülés, bizsuk. A kirakott tárgyak
mindenki számára megvásárolhatók, annyiért, amen-
nyiért önöknek megéri. Az ára „becsületkasszába
kerül, és szintén a Kóborka Állatvédő Egyesület
mentett állatainak orvosi költségeihez nyújt majd
segítséget.

Kiröppenés az óvodai fészekből Állatok Világnapja

A rendezvény persze évről évre nem jöhetne létre
jószándékú támogatók nélkül, így ezúton is szeret-
nénk megköszönni a felajánlásokat: a Gere
Pékségnek, a Milkó Hús Kft.-nek, az AG-Food
Kft.-nek, a Multi-Mead Team Kft.-nek, a
Kohut és Fia Kft.-nek, a Coop-Szép ABC-nek,
a Szigetsped Kft.-nek, az Iker és társa Kft.-
nek és Tóth Béla szülőnek.
Köszönjük a segítséget a VSZK dolgozóinak, a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozóinak,
Laszák Zoltánnak, a Nobilis Humán Szolgál-
tató Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
munkatársainak és Ónodyné Pető Máriának.

nyaralás gyerekkel?

nagyon el lehet fáradni egy-két vagy több kisgye-
reket nevelve. néha úgy érezzük magunkat, hogy
„csak egyszer végre kialhatnám magam!”  Még
akkor is, ha van, aki időnként besegít. 
Ha alkalom nyílik néhány nyugodt napot tölteni
életünk párjával vagy egyedül, nem ördögtől való
ötlet igénybe venni. Csak fontos felkészíteni rá
apróságainkat. Mondjuk meg, hogy pár napra
elutazunk, addig jót fognak játszani a nagyival.
nyugodtan bízzuk olyan személyre, akit a kicsi(k)
jól ismer(nek), szeret(nek). És lelkiismeret furdalás
nélkül élvezzük a három-ötnapos nyugalmat, hogy
feltöltődve, újult erővel terelgessük, szeretgessük
kis csemetéinket.

Bata Éva néni
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A Manna alapítói a kezdetek óta folyamatosan
adományoznak a rászorulóknak. A cég életének első
öt éve alatt eddig összesen több mint négy tonna
szappanhoz jutottak felnőttek, gyerekek, családok
több szervezeten keresztül. Az idei ősz kiválasztottjai
a cég tevékenységének otthont adó két város –
Tököl és Szigethalom – több mint ezer óvodáskorú
gyermeke, hiszen a tisztálkodáshoz való hozzászo-

kást egészen pici korban kell
elkezdeni. 
Az adományozottak másik
csoportja a Pest Megyei Gyer-
mek és Ifjúsági Alapítvány által
támogatott gyerekek. Mind -
annyian Pest megyében élnek
rászoruló családokban vagy
nevelőotthonban, esetleg neve-
lőszülőknél. Számukra anyagi
nehézséget okoz a megfelelő
tisztálkodó szerek beszerzése
és mindennapi használata. 
„Anyaként szívügyemnek
tekintem, hogy a gyerekek ne
szenvedjenek hiányt semmi-

ben. Ha vállalkozásomnak köszönhetően azzal
tudom őket segíteni, hogy szappant adományozok
részükre, akkor ezt gondolkodás nélkül megteszem.
Együttműködéseinknek köszönhetően tudom, hogy
sok gyerek számára a napi tisztálkodás is nehézsé-
gekbe ütközik, az egészségük pedig a jövőjük záloga,
ezért tenni akarok az érdekükben.” – mondta Varga-
Darabos Andrea, a Manna alapítója. 

Ezer kilogramm szappant kaptak gyerekek a Mannától 
Ezer kilogramm szappant adományozott a Manna a tanévkezdésre gyerekeknek. Tököl
és Szigethalom városainak óvodásai örülhetnek az illatos és vegyszermentes szappa-
noknak, melyek az év végéig biztosíthatják a napközbeni kézmosást. A Pest Megyei Gyer-
mek és Ifjúsági Alapítvány közreműködésével a rászoruló, valamint nevelőotthonban,
nevelőszülőkkel élő gyerekek hétköznapi higiéniája is könnyebbé válik. A Manna összesen
5000 gyerek számára segíti a természetes tisztálkodás biztosítását a tanév kezdetekor.

A négyszínvirág Óvoda egyik kiemelt feladatának
tekinti a környezettudatos magatartás megalapozá-
sát, ezért különösen nagy örömmel fogadtuk a
Manna felajánlását. A gyerekek már óvodás korban
megismerkednek a környezetvédelem alapvető elve-
ivel, maguk is alkalmazzák azokat, így nagyobb az
esély, hogy felnőttként is szívükön viselik majd
Földünk jövőjének a kérdését. A természetes anya-
gokból készült szappanok használata azért is nagy
jelentőségű, mert az óvodában egyre több a bőrbe-
tegségekkel küzdő gyermek, ami elsősorban szen-
nyezett környezetünk eredménye.
Köszönjük a Manna Natúr Kozmetikum Kft.
alapítójának és munkatársainak a támogatást.

***
A Manna natúr Kozmetikum Kft. 2010 júniusában
kezdte meg a 100%-ban természetes anyagokból
készült kozmetikai termékek előállítását és forgal-
mazását. A teljes egészében magyar tulajdonban
lévő családi vállalkozás alapítói Varga-Darabos
Andrea és Varga Emil. A vállalkozást életre hívó felis-
merés – miszerint igazán jótékony hatású kozmeti-
kumok kizárólag 100%-ban vegyszermentes, termé-
szetes alapanyagok felhasználásával készülhetnek –
napjainkra márkafilozófiává és a Manna technológia
alappillérévé vált. A Manna natúr Kozmetikum Kft.
a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
a felhasznált alapanyagok lehetőség szerint organi-
kus gazdaságból és „fair trade” kereskedelem útján
beszerezhetőek legyenek. 

Sajtóközlemény
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Rendhagyó tanévnyitó a Széchenyiben

Nagy öröm érte a Széchenyi István Általános
Iskola 1. osztályos tanulóit szeptember 1-jén,
mivel a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-
ság meglepetésekkel kedveskedett nekik.
Láthatósági hátizsákot, héliumos lufit és
egyéb ajándékokat kaptak legfiatalabb tanu-
lóink. A rendezvény az „Iskola Rendőre”
program keretében valósult meg.

A rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette
meg a programot, amely az eddigi tapasztalatok
alapján nagymértékben segítette a gyermekek

v é d e l m é r e
irányuló bűn- és
balesetmegelő-
zési tevékenysé-
get. A program
egyik célja, hogy
a rendőrség
közelebb kerül-
jön az ifjúsághoz
és ezáltal „pozi-
tív rendőr-kép”
alakuljon ki a
gyermekekben, a
szülőkben és a
pedagógusok-
ban. 
Az elmúlt évek
eredményeit és

tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a rend-
őri jelenlétnek köszönhetően a gyermekek, a
pedagógusok egyaránt nagyobb biztonságban
érzik magukat az oktatási intézményben és annak
környékén.
A programhoz iskolánk is csatlakozott, ennek

alkalmából a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-
ság vezetője, dr. Csipler norbert alezredes, Üveges
Csaba főhadnagy, a Tököli rendőrőrs megbízott
parancsnoka, Farkas Róbert zászlós, intézményünk
iskolarendőre, valamint Szeremlei Csilla főtörzsőr-
mester, bűnmegelőzési előadó és munkatársaik,

valamint a Szigethalmi Polgárőrség vezetője,
Galambos Zoltán és kollégái is részt vettek az
ünnepélyes tanévnyitón.  
Tájékoztatták a diákokat, a szülőket és a tanárokat
arról, hogy a problémáikkal, kérdéseikkel, bizalom-
mal fordulhatnak az iskolarendőrökhöz. Elérhető-
ségeiket az iskolában kifüggesztett plakátokon és
a titkárságon megtalálják.
Az első és második osztályos tanulóink versére a
közlekedési rendőrök bemutattak néhány rendőri
karjelzést. Az ünnepély után a rendőrök segítségé-
vel, néhány tanulótól a helyes közlekedésről szóló
felhívást kaptak az erre közlekedő személyautók
vezetői. Iskolánk honlapján a programról olvashat-
nak és megtekinthetik a televíziós felvételt.
Megköszönjük a versmondást: Deák Boglárka
1. b, Miklós Tímea 2. b és Lepsényi Attila 1. c
osztályos tanulóknak. Köszönetünket fejezzük ki
dr. Csipler Norbert rendőr alezredes, rendőrka-
pitány úrnak és Fáki László polgármester úrnak,
illetve Szeremlei Csilla főtörzsőrmesternek
kiemelkedő szervező munkájáért.

Igazgatóság

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány a 2013. évi adó 1%-át 340 243Ft
értékben tanulmányi kirándulások, táborok,
erdei iskolai programok támogatására fordította.
Köszönjük a Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola tanulói nevében.

Gázolás Tökölön
Állampolgári segítséget kér a rendőrség.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást
folytat ismeretlen tettes ellen segítségnyújtás
elmulasztása vétség elkövetésének gyanúja miatt. 
A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 23-
án 6 óra 35 perc és 6 óra 40 perc közötti időben
Tököl, Kolozsvári utcában egy fekete színű
Mercedes gépjármű a Betlehem köz és az Attila
köz közötti útszakaszon elütötte a vele szemben
az úttest szélén sétáló gyalogost. Vezetője anél-
kül, hogy meggyőződött volna arról, a gyalogos
segítségre szorul-e, elhagyta a helyszínt. A gyalo-
gos a baleset következtében megsérült. A rend-
őrség várja azon személyek jelentkezését, akik
az említett időpontban a balesettel érintett
útszakaszon közlekedtek és látták a történteket,
továbbá az üggyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkeznek. Bejelentéseiket
tegyék meg személyesen a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányságon vagy hívják a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási
Központját a 6-1-236-28-83-as telefonszámon,
illetve tegyenek bejelentést az ingyenesen
hívható 0680/810-107 „Telefontanú” zöld számán
(hétfő-csütörtök: 8-16, péntek: 8-13), továbbá a
107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

Expresszjáratok Budára!
Figyelem!  Tavaly szeptember óta új
buszjáratokat üzemeltet a Volánbusz.
A 689 és a 691-es vonalszámú,
Szigethalom – Budapest, Kelenföld

között közlekedő járatok nagy előnye,
hogy közvetlen eljutási lehetőséget
biztosítanak a budapesti 4-es metró-
hoz, illetve az 1-es villamoshoz!

Postai sikerek

A Magyar Posta 2015 nyarán lecserélte 5000
PoS terminálját, ezzel párhuzamosan megte-
remtette a bankkártyás csekkbefizetés lehető-
ségét. Így a korábbi, költséges készpénzfelvételi
tranzakció helyett a csekkeket ma már kártyás
vásárlási tranzakcióként fizethetik be az ügyfe-
lek. Az elmúlt három hónapban összesen 2.7
millió darab csekket fizettek be így az ügyfelek,
25 milliárd forint értékben. Jelenleg az összes
csekk csaknem 10 százalékát fizetik be bank-
kártyával a postákon, és ez az arány fokozato-
san emelkedik. Ez jelentős előrelépés.
A Magyar Posta 2015-ben megújította csekk
termékét. Év elején kötelezővé tette a csekk
QR-kód feltüntetését, februárban pedig beve-
zette a csekkbefizető automatákat. Mindkét
újítás népszerű. Csekk QR-kód beolvasásával a
Magyar Posta Mobil Applikációján keresztül

eddig több mint 200 ezer csekket fizettek be az
ügyfelek csaknem 2 milliárd forint értékben. A
csekk QR-kódos befizetések többsége munka-
időn kívül és munkaszüneti napokon történik. 
Hasonlóan sikeresek a csekkbefizető automaták
is, eddig szintén 200 ezer csekket fizettek be az
automatákon keresztül az ügyfelek, szintén
több mint 2 milliárd forint értékben. 
A Magyar Posta stratégiai célja, hogy a pénz-
ügyi, pénzforgalmi tevékenységből fakadó
bevételeit folyamatosan növelje. Ennek érdeké-
ben az elmúlt két évben megújította pénzügyi
portfólióját, amelynek köszönhetően ma már
46 ezer ügyfél rendelkezik Posta Bankszámlával,
több mint 35 ezer ügyfél pedig Befektetési
Számlával. A Magyar Posta által közvetített
megtakarítási állomány 540 milliárd forint,
amelynek csaknem háromnegyedét állampapír-
ban helyezték el az ügyfelek. 

Magyar Posta Zrt.
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Márton napi mulatság
Márton napi kézműves délután és lámpás felvonulás lesz november 6-án, péntek
délután 2 órától a Helytörténeti Gyűjteményben (Szigethalom, Fiumei u. 48).
Program: Libás dísz és lámpás készítése, kisállat 
simogató a V 75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
szervezésében
Lovaskocsizás: 14-17 óra
17:30 Lámpás felvonulás
Útvonal: Fiumei u. – Árpád fejedelem u. – Temesvári u. – Vass Albert u. – Klapka
György u. – Fiumei u.
Érkezés: Gere Pékség (Fiumei u. 88.), ahol vendéglátással várják a felvonulókat.
Belépő: 500 Ft/fő 
A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, a vendéglátást, a Gyűjte-
mény megtekintését és támogatását. A programra jelentkezni lehet a 70/380-
7681 telefonszámon

Meghívó gálára
A Zöldháló Egyesület tisztelettel meghív 
minden jelentkezőt és családját, ismerőseit 

az október 26-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó 

XI. Rendezett porták, virágos utcák díjátadó gálára.
Helyszín: Városi Szabadidőközpont Színház terme (Szigethalom, Sport u. 4.)

Könyvtári programok
október 3-án, szombaton, 10 órától Diavetítés és kézműves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak.
Az országos Könyvtári napokhoz kapcsolódóan: 
6-án, kedden 14 órától Talabos Viktória Facebook szakértő tart előadást fiata-
loknak a facebookozás előnyeiről és veszélyeiről.
7-én, szerdán, 17:30-tól Takács Róbert előadása Galícia oroszlánja - Gyóni Géza
és Przemysl ostroma címmel.
8-án, csütörtökön, 17 órától az olvasóink alkották kiállítás megnyitója (A kiállítás
megtekinthető október 31-ig)
11-én, vasárnap 15 órakor Schäffer Erzsébet, a nők Lapja újságírója, több nagy-
sikerű könyv szerzője lesz a vendégünk. A találkozó címadó témája: „Lázadj föl!
Mosolyogj!”
13-án, kedden, 17 órától EZo Klub
17-én, szombaton, 10 órától Mara néni játszóháza
27-én, kedden, 17 órától EZo Klub
októberben újra indul a sakkoktatás. Terbe Péter oktató 1-én, csütörtökön ingye-
nes bemutató foglalkozásra várja az érdeklődőket. utána minden csütörtökön,
16 órától 17:30-ig tart a foglalkozás. (Díja: 1500 Ft/fő/hó.)
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy október 23-tól  26-ig  a könyvtár zárva tart!
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Húsz évvel ezelőtt
két lányt megvá-
dolnak, hogy
megöltek egy
férfit. Egyikük
börtönbe kerül,
másikukat felmen-
tik. A regény
kezdetekor a két
nő 38 éves, bár a
történet akkor
kezdődik, amikor a
lányok még csak

15 évesek voltak. A 16 évesnél fiatalabbal folyta-
tott szexuális kapcsolatot büntetik, akkor is, ha az
ő beleegyezésével történt. Feltéve, ha kiderül…
Egyikőjük megpróbál bizonyítékot találni, hogy az
ártatlansága napvilágra kerüljön, bár a börtönben
töltött éveket nem lehet visszakapni. Másikuk
folyamatosan retteg, hogy kiderül a régi titok, és
odalesz a boldog családi élet. Ki a bűnös? És ki az
áldozat? Serena és Poppy felváltva meséli el a
bűntetthez vezető utat.
Serena: 
„Szégyellem, hogy mindazok után, amiket művelt,
továbbra is szerettem. Gyűlöltem, de szerettem
is… Több mint két éven át testileg is, lelkileg és
érzelmileg is terrorizált, figyeltem, amint ugyanezt
teszi Poppyval is, és mégis… mégis szeretni
tudtam…. Amikor Poppyval magyarázni próbál-
tuk, hogyan viselkedett, próbáltuk elmondani,
hogy nem ő a mi áldozatunk, hanem mi az övéi,
senki sem hitt nekünk, mert senki sem értette
meg igazán, miért tűrte el egyikünk is, nemhogy
mindketten.”
Poppy: 
„nem mindig bánt velem erőszakosan és komi-
szul. Azt éreztette velem, hogy különleges és kívá-
natos és szeretni való vagyok…. Mindent megtet-
tem, amit kívánt, mégis talált rajtam kivetnivalót,
mégis talált indokot arra, hogy bántson, fizikailag
és érzelmileg gyötörjön. Annyira meggyőzött a
hitványságomról, hogy igazat adtam neki, amikor
azt mondta, őnélküle létezni sem tudnék, a kutyá-
nak sem kellenék, más rám sem nézne.”
Hibázott-e a család? „Tudom, hogy nem voltam
rendes anyád. És a gyilkosok mindig az anyjukat
hibáztatják. Miután megszülettél, voltak … prob-
lémáim. Úgy gondoltam, én okoztam ezt az
egészet… Egy anyának mindennel szemben meg
kell védenie a gyermekeit. Amikor elég nagyok
ahhoz, hogy kiengedje őket, továbbra is próbálja
megvédeni őket, én pedig nem ezt tettem veled.”
olvassák el a könyvet, és döntsék el önök: ki az
áldozat és ki a bűnös!

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros

Spiró György fél évtized után jelentkezett újra
kisregénnyel. Fókuszába ezúttal Gorkij és világa
került, és ahogyan azt már megszokhattuk tőle,
ez a kötete sem a habkönnyű lektűrök számát
gyarapítja. A Diavolinával meg kell küzdenie az
olvasónak. 
A regény elbeszélője, a címadó Diavolina valós
személy: cselédből lett orvos, s évtizedekig szol-
gálta Gorkijt és családját, majd ő lett az utolsó
szerelme is. Spiró többek között az orosz író leve-
lezéséből és a KGB archívumából rajzolta meg a
történetet, amely nem Gorkij életrajz és nem is a
művészi nagyságát méltató könyv. Spiró szándéka
az ellentmondásos orosz író emberi arcának és a
hatalomhoz fűződő hamiskás viszonyának, lavíro-
zásainak bemutatása volt. Gorkij kései éveinek
fontosabb állomásairól és szereplőiről az emlékeit
rendezgető Diavolina számol be, aki szerelmes
rajongással kíséri az írót Szovjet-oroszországon át
az emigrációig. narratívájában nem csak a korszak
ismert politikusai és temérdek más szereplője
tűnik fel, hanem egyre árnyalódik a Gorkijról, mint
a sztálini rendszer hű szolgájáról élő kép is.  
Gorkij számára a hatalommal való kvaterkázás
nem személyes boldogulását szolgálta. nemzet-
közi hírnevéből fakadó viszonylagos védettségé-
ben bízva, befolyásán keresztül számos embert
mentett meg a Gulágtól vagy a kivégzéstől. Tisz-
tában volt azzal, hogy tömegeket nem menekíthet
a likvidálástól, de bebörtönzött ismerősei érdeké-

ben a legmagasabb rangú vezetőknél házalva,
könyörgéssel vagy hízelkedéssel sokuknál kijárta
a kegyelmet. A magánakciók ára ugyanakkor az
épülő szocializmus melletti nyilvános kiállás volt.
Gorkij ebben Sztálin kényszerű partnerévé vált, a
rendszer nyilvános kritikája elmaradt. 
A regény egyik legfőbb erénye, ahogyan Gorkij
döntéseinek mozgatórugóira, választási szabadsá-
gának korlátaira rámutat. A diktatúra kiszolgálása
mellett életeket menteni, sorsokat alakítani nehéz
küldetés. A gyötrő helyzetekben is, ahogyan az
elbeszélő fogalmaz, Gorkij számára az egyes
emberek bármi másnál fontosabbak voltak. Élete
mindezek ellenére sem üdvtörténet, és Spiró sem
ad feloldozást számára. Mégis, a humánus motívu-
mok hangsúlyozása a szövevényes életútból mintha
Gorkij rehabilitációjának írói szándékát sejtetné. Az
események száraz, mindvégig érzelmektől mentes
leírása, a sematikus figurák ismétlődő felbukkaná-
sai, majd sorszerű végzetük az olvasás közben
olyan atmoszférát teremtenek, amelyben az egyén
cselekvési lehetősége porszemnyinek tűnik – a
végső döntés azonban az olvasóé.   
Spiró nem ír többé nagyregényt, az olvasóközön-
ségnek be kell érnie kisebb terjedelmű munkákkal.
A Diavolina a szovjethatalom félelmetes korsza-
kának viszonyait jeleníti meg egy bonyolult ember
sorsán keresztül. A Diavolina legalább emiatt érde-
mes a megismerésre. 

Horváth Attila

Könyvajánló a könyvtárostól

Dorothy Koomson:
Az utolsó csepp

Spiró György: Diavolina

néha váratlanul ránk kacsint egy könyv a saját
könyves polcról, és ilyenkor örülünk. Így jártam
Szabó Magda: Freskó / Mózes egy, huszonkettő
című könyvével, amikor véletlenül megakadt rajta
a szemem. Meglepetésem csak növekedett, mert
az első oldalt kinyitva saját kézírásomra bukkan-
tam benne. 1979 karácsonyán én adtam aján-
dékba nagyanyámnak. Akkoriban tizenvalahány
évesen, de még innen a húszon, a kritikus korsza-
komat élve, bizony nem értettem nagyanyám
viselkedését, gondolkodását. neki sem lehetett
könnyű: a szöszke copfos, gombszemű kislány
eltűnt, helyette ott állt esetlen kamasz éveinek
szorításában egy szempillantás alatt felnövő
fiatalember. A feszültség kibeszélhetetlenné vált
közöttünk és évekre meghatározta viszonyunkat. 
Ilyen generációs problémáról szól ez a két kisre-
gény is. A Freskó Annuskája, a maga művészi
vénájával, és meg nem értettségével kedvenc
szereplőim egyikévé lett. Tetszett a bátorsága és
ragaszkodása az elképzeléseihez, hogy nem
hagyta magát megfélemlíteni. Három generáció
életébe kapunk bepillantást, de a szöveg olvasása
közben az a bibliai mondat visszhangzott bennem,
miszerint vétkeinket heted íziglen bünteti az Úr
gyermekeinkben. Egy kikényszerített házasság,
egy nem kívánt gyermek, szeretetlenség és
erőszak. És hogy a történet még jobban meg

legyen csavarva, mindez egy paplakban játszódik
valamikor a hatvanas évek elején, az ismert poli-
tikai helyzetben. utóbbi helyett inkább azt a
döbbenetet tolmácsolnám, hogy a Szentírás
szavait hogyan forgatja ki az ember, és változtatja
át a saját szája íze szerinti kényszerítő eszközzé. 
A másik regény, a Mózes egy, huszonkettő bibliai
idézettel kezdődik, sőt keretszerűen avval is záró-
dik, Ábrahám és Izsák történetével. A szereplők
monológszerűen előadják gondolataikat, vallanak
a környező világról, ahol már a másik ember
üdvözlése is attól függ, hogy melyik párt van
éppen hatalmon. Ebben a regényben is a többge-
nerációs család konfliktusát dolgozza fel az író: az
ifjúság nem akar olyan lenni, mint elődei. A törté-
net tragédiája az, hogy kitörési kísérletük ugyan-
úgy csalásra és a másik ember kényszerítésére
épül, mint ami ellen lázadnak. 
Vajon sikerül nekik? S ha igen, lehet őrizni a
szégyenletes titkot?
Tanulságos olvasmány öregeknek és fiataloknak. A
fiataloknak azért, hogy lássák, milyen könnyen bele-
csúszhatnak ugyanabba a hibába, mint elődeik, az
idősebb generációnak meg azért, hogy feltegye
magának a kérdést, szabad-e, lehet-e, kell-e utódai
életét az ő sajátja folytatásának tekintenie. 

Ballonyi Vígh nóra

Freskó / Mózes egy, huszonkettő



A Saul fia sikerfilm. Nem azért, mert
erőszakos marketinggel és plakáthadjárat-
tal csalogatta be az embereket a vetítőte-
rembe, ahogy manapság a futószalagról
lekerülő multiplexek szokták. Sikeres, mert
valóban jó. Sikeres, mert megkerülhetet-
len.

nemes Jeles László első nagyjátékfilmje, a Saul
fia a még mindig kellőképpen felkavaró témá-
jával, újszerű látásmódjával és a bravúros tech-
nikai megoldásaival június 11-ei bemutatója óta
egyszerre – és elképesztő gyorsasággal - ugrott
a népszerűségi és „minőségi” listák élére
Magyarországon és külföldön egyaránt.
Cannes-ban elnyerte a nagydíjat, a FIPRESCI-t
és a François Chalais-díjat.  Egyesek szerint a
2016-os oscar egyik nagyreményű favoritja, és
nem kizárt, hogy eljuthat oda, ahová magyar
film még sosem: nem csak az idegen nyelvű, de
rebesgetések szerint még az „abszolút legjobb
film” kategóriában is ringbe szállhat. nem
csekély, uszkve 310 milliós filmalapi támogatá-
sát pedig példátlan módon, még a moziba kerü-
lése előtt visszahozta a külföldi eladásokból.
Vajon mi a titka? 
A népirtás nehéz ügy. Különösen akkor, ha a
nem is olyan távoli múltban történt. Amikor
néhány bűnös és áldozat még napjainkban is
köztünk, vagy legalábbis a köztudatban él. A
dokumentarista módszer, kíméletlen és tárgyi-
lagos realizmusával, megoldást kínál az abszolút
bemutatásra.  Mindemellett a néző könnyedeb-
ben viseli el a hideg lencsén át felvillantott
borzalmakat, ő maga kívül maradhat, és előkelő
távolságból szemlélődhet, míg a tárgy hiteles-
sége biztosan nem szenved csorbát. A fikcióval
azonban egészen más a helyzet. A személyes
narratíva – legyen szó akár egy könnyedebb
játékfilmről – magával rántja, valósággal invol-
válja a nézőt. Halmozottan igaz ez akkor, ha a
történetvezetés, a vizuális és hangeszközök
valósághűek. S akkor itt, rögtön az elején tehet-
jük fel a kardinális kérdést: ugyan ki bírná ilyen
átélt módon – akár csak néhány perc erejéig –
önszántából elviselni egy náci haláltábor
legszörnyűbb bugyrait (nemes Jeles szavaival,
„a pokol közepét”)? A válasz: majdhogynem

senki. Az efféle súlyos alapanyagot kívánó
rendezőnek tehát nem marad túl sok válasz-
tása. Vagy masszív eufemizmussal él (Sorsta-
lanság film, Schindler listája), vagy olyan egyedi
eszközöket alkalmaz, mellyel nem üldöz el, de
– természetesen a szubjektív közelítés és a
fiktív cselekmény korlátaival – hiteles marad. A
Saul fia az utóbbi kategóriába tartozik. Köze
sincs a szokványos „holokausztfilmekhez”. 
Különleges már maga az alaptörténet is (melyet
játékfilmben eddig még nem láthattunk). Való-
ban megtörtént eseményekre épít, nevezetesen
az auschwitzi Sonderkommando 1944 októbe-
rében kirobbant lázadására. Mindig kényes
dolog egy kitalált szereplőt ilyen konkrét, mond-
hatni minor történések középpontjába helyezni.
Más a helyzet egy milliós tömeget érintő, nagy
időintervallumot átölelő történelmi eseménnyel.
Egy átlagos háborús film például megengedheti
magának a szubjektivizmust a háttér monu-
mentális – és egészében úgyis felfoghatatlan –
voltánál fogva. A háborúban volt hely Kelly
hőseinek, de mégis hogyan férhetett bele Saul
az ominózus incidensbe? 
nemes Jeles László megoldotta. Paradox
módon olyan szélsőségesen személyes látásmó-
dot teremtett, hogy ez a rövid idő alatt lezajló,
részleteiben ismert kis fejezet elmosódott
egymillió évnek látszik Saul körül. Mindezt a
cselekményszövés és az audiovizuális eszközök
szoros párbeszédével valósítja meg. Főhősünk
Saul, egy átlagos Sonderkommandós, már-már
lélektelenné és anyagtalanná degradált emberi
porhüvely. A kamera legtöbbször premier plán-
ban mutatja az arcát: minden szegényes mimi-
káját, elmélyült ráncát és szájsarokba tépő
sebét tűélesen vetíti a szándékosan homályos
háttér elé. Szinte csak Saul arcát látjuk, amely
kettős-tükörként reflektál a körülötte zakatoló
gépezetre: a kamera tükrözi őt, ő pedig tükrözi
az előtte zajló történéseket. A mélységélesség-
gel való ilyetén játék végigkíséri a filmet. Ez már
önmagában szuggesztív és fojtogató érzést kelt.
Az „elkent”, lidércnyomásszerű képi világ mellé
azonban, még – fokozva a multimodális kont-
rasztot – nagyon erős hangzás is társul. Film-
zene természetesen nincsen, viszont hallani
lehet a krákogásba fulladó sikolyokat, sőt,
szinte még a gázkamrák ajtaját kaparászó kör -
möket is. Elképesztően megrázó. Éppen ezért
kímél meg a rendező – az éppen elviselhető
tűréshatáron egyensúlyozva – legalább attól,
hogy a saját szemünkkel, élesen lássuk a dolgo-
kat. Helyette – szerencsénkre - meg kell eléged-
nünk azzal, amit a hamuszürke emberi maszkba
ágyazott szempár sugároz át a celluloidra. 

non plus ultra, a film nem digitális, hanem
hagyományos technikával készült. Ez ugyan
némi nehézséget jelentett a különböző filmbe-
mutatók vetítésein (nemes Jeles elmondása
szerint még Cannes-ban is!), ám mindenhol
őszinte csodálatot váltott ki a hozzáértőkből.
Laikus rajongók – köztük én is – legfeljebb a
rendezői, operatőri és színészi összmunkát érté-
kelhetik a felvételeken, ugyanis a celluloidsza-
lagra vett, három-négy perc hosszúságú snitte-
ket utólag nem lehetett javítani. Végeredmény-
ben azt mondhatjuk, hogy a kiváló képminőség
és különleges megvilágítás mellett a hagyomá-
nyos filmezési mód hozzájárult a főhős érzék-
letes és spontán megjelenítéséhez. Hozzátéve
azt, hogy a főszerepet alakító Röhrig Géza első-
sorban íróként és zenészként, nem pedig
színészként (bár szerepelt már játékfilmben)
tevékeny, ez nem kis teljesítmény. 
Visszatérve a film cselekményéhez, szándéko-
san nem fejtettem ki a konkrét részleteket –
csak szerény tollforgatói eszközökkel próbálom
utánozni a lényegi fejlemények színterét oly
mesteri operatőri munkával elködösítő Erdély
Mátyást. Saul története – a Saul fia – konfluens
egész, amelyből nehéz kiragadni egy-egy
kielemzendő darabkát. Természetesen vannak
kulcsmomentumok a filmben, de azt hiszem,
ezek leírásával sokakat megfosztanék attól a
hátborzongató katarzistól, amelyet kipirosodott
szemmel, elszorult torokkal, izzadt tarkóval
éreztem a vászon elsötétülése után. Azt javas-
lom, hogy mindenki vegyen egy mély levegőt,
és nézze meg a filmet, s mellette fogadja meg
a tanácsom: nem érdemes pattogatott kukoricát
vinni a vetítésre, mert úgyis csak kiesik az
ember szájából…

Vásárhelyi nagy Flóra
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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: október 23.
Megjelenés: november eleje.

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

Saul fia
Avagy a XXI. századi magyar filmművészet édesgyermeke
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Szigethalmon, a Sarok cukrászdában talál-
kozunk. Édességet ugyan nem kér, de a
helyszínválasztás nem véletlen: edzője,
egyben barátnője dolgozik itt. Érmeit már
rég nem számolja, de a két világbajnoki
aranyat nagy becsben tartja. Az elsőt 2013-
ban Duisburgban, a másikat néhány hete
Milánóban szerezte ragyogó győzelemmel
1000 méteres távon. Itt született, itt tanult
városunk kétszeres kajak világbajnoka,
Medveczky Erika, aki most jól megérde-
melt egy hónapos pihenőjét tölti. 

– Kezdjük a végén, Milánónál! nagyon szép
futamot mentél, de izgultunk, hiszen 750 méte-
rig más állt a mezőny élén. Aztán jött a hajrá…
Mikor érezted úgy, hogy megnyered a számot?
Lehet ezt előre tudni?
– Előre senki sem lehet biztos abban, hogy
nyerni fog, ez a szép a sportban. De éreztem
egész héten, hogy nagyon jó formában vagyok,
jól siklik a hajó. Az előfutam is bizakodásra
adott okot. A döntőben, amikor elrajtoltunk, kb.
100 m után tudtam, hogy nyerni fogok, mert
érzékeltem a többieket, milyen tempóban
megyünk, és hogy én ebből még tudok egy
nagyot indítani. Szerencsére be is jött minden,
amit elképzeltem. Egyáltalán nem izgultam,
hogy ment előttem a szerb lány, mert végig
uraltam a mezőnyt, azt hiszem.
– És most ugorjunk egy nagyot, az elejére, az
alapokhoz: mikor kezdtél sportolni?
– 8 és fél évesen.
– És rögtön a kajakot választottad?
– Az iskolában volt egy kiírás, hogy kajakosokat
toboroznak a gyerekek között, szóltam a szüle-
imnek, akik aztán levittek.
– Egyből felfigyeltek rád az edzőid?
– nem, egy év kellett, hogy belelendüljek. Addig
sokkal jobban „vonzott” a nádas, mint a maga
a haladás. Kezdetben különösebben szorgalmas
sem voltam, mígnem aztán elkezdtek jönni az
eredmények: egyre jobban és jobban szerepel-
tem a korosztályos versenyeken, ami aztán

mindig megadta a lendületet s vitt magával a
következőkig. 
– Manapság ez tölti ki teljesen az életed?
– Igen, más nem fér bele az időmbe.
– Család sem?
– Egyelőre nem.
– olvastam, hogy új célod van: megpróbálsz
átnyergelni egy olimpiai távra, az 500 méterre.
Azért ott elég nagy a hazai konkurencia. 
– Igen, bár már az idén nagyon-nagyon közel
voltam ahhoz, hogy bekerüljek a négyesbe,
mert oda a válogatás az egyes teljesítménye
alapján történik.  Többen voltunk ugyanazon a
szinten, de ebből csak 2 férhetett be a csapatba,
s nem rám esett a választás, de nem adom fel.
– Mennyi idő kell egy ilyen négyesnek az össze-
szokáshoz?
– nem sok, mert a legtöbb versenyzővel évek
óta ismerjük egymást, sokukkal már a külön-
böző felállások miatt ültünk együtt párosban,
négyesben.  Technikailag ugyan nagy kihívás, de
néhány összeülés után már működik.
– És emberileg sincsenek gondok?
– Tudatosan senki sem törekszik arra, hogy
rossz viszonyban legyen a másikkal, de mégis
előfordul néha kisebb probléma, hiszen ez
egyéni sportág, ugyanazokra a helyekre pályá-
zunk.

– Közvetítések közben sokszor hallani, amikor
a riporterek azt mondják: jó vagy éppen rossz
taktikát választott valamelyik versenyző. Tény-
leg lehet taktikát felállítani egy ekkora távra?
Hajdanán rövid ideig magam is eveztem, s az
edzőnk az 1500 méteres versenytáv előtt a
következő ajánlotta: az első 500 méteren teljes
erőből start, a második ötszázon fokozzátok a

tempót, a harmadikon pedig jöhet a hajrá!
– Hát, aki ezt meg csinálja, azelőtt megemelem
a kalapom… Hát persze hogy van taktika, pl.
alkalmazkodni kell a körülményekhez, a szem-
beszélhez vagy éppen a hátszélhez, aztán nem
vagyunk egyformák: én későn savasodom el, s
erre építjük rá a pályát Bettivel, s ez másnak
nem feltétlen lenne jó. Ezt leginkább fejben kell
összerakni, nagyon tudatosan.
– Hm, lehet, akkor ezért nem lettem világbaj-
nok? Most majd rágódhatok ezen… De félretéve
a tréfát: mikor kerültetek össze edződdel, Kákai
Bettinával, aki szintén szigethalmi őslakos?
– Három éve óta dolgozunk együtt, s némileg
a véletlen sodort össze minket.  Akkoriban elég
labilis volt a helyzetem, klubot kerestem, ahol
edzhetnék, s  először csak baráti segítséget
nyújtott. Aztán ebből indult ki az együttműkö-
désünk, amit azóta az eredmények is igazolnak.
nem mindig könnyű ez az egész, mert amúgy
jó barátok vagyunk, s neki sem egyszerű úgy
fellépnie, hogy elengedje a barátságot, és
szigorú edzőként viselkedjen, de megfizethetet-
len, hogy maximálisan bízunk egymásban. Egy
percig sem kell azon gondolkodnom, vajon az
edzőm is tényleg azt akarja-e, amit én. ugyan-
azt a szekeret toljuk egy irányba, s amit ő mond,
ezer százalék, hogy az én javamat akarja: ezért

szeretek vele nagyon edzeni.
– Ha a heti 11 edzés mellett mégis
akad egy kis szabadidőd, mint most,
mivel töltöd?
– Például eleget teszek a meghívá-
soknak, amelyeket kapok: két hét
ezzel ment el most az egy hónapból.
orvosi vizsgálatokra járok, koncer-
tekre, esetleg utazgatom, s végre
kialszom magam. Gyorsan telik az
idő.
– Milyen zenéket hallgatsz?
– Hát sokfélét, pl. Szabó Balázst,
Halott Pénzt. 
– Hogy állsz az olvasással?
– Hú, azt nagyok imádok, valószínű-
leg a könyvtár egyik leglelkesebb
szurkolója vagyok.
– Milyen típusú könyveket szeretsz?
– Sokfélét: az igaz történeteket, élet-

rajzokat, történelmi témákat, meg mindent,
amit a nők szeretnek. Leginkább hangulathoz
kapcsolódik a választás. 
– Végezetül: a szüleidnek volt köze a sporthoz?
– Csak annyi, szerették és támogattak, és ez a
fontos a szülő részéről: támogassa, amit a
gyerek szeret, hogy merjen önmaga lenni.

Vereckei Zoltán

Merj önmagad lenni
Kajakról, célokról, barátságról és irodalomról – interjú Medveczky Erika világbajnokkal

Erika és edzője, Kákai Bettina

Schuller Erzsébet alpolgármester és Fáki László polgármes-
ter köszönti a világbajnokot
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Szufla klubestet tartottunk támogatóinkkal és
segítőinkkel szeptember 25-én a Városi Szabad-
idő Központban, amelyre már egy ideje lelkesen
készülődtünk és tervezgettük a meglepetésein-
ket. nem tántorított el bennünket még az esős
idő sem. Mi, úgy mint mindig, jókedvűen készü-
lődtünk vendégeink fogadására.
Itt köszönhettük meg a Szufla Futófesztivált
támogató szponzorainknak az augusztus 1-én
lezajlott rendezvényünk sikeres lebonyolításá-
hoz nyújtott támogatásokat, a több mint 600
futónak felajánlott juttatásokat. Megköszöntük
azoknak a munkáját is, akik baráti szívességből,
szabadidejüket nem sajnálva jöttek el és segí-
tettek nekünk a fesztivál előkészületeiben,
illetve a futófesztivál napján is kivették a
munkából a részüket. 
Elfogadta meghívásunkat és megtisztelt
bennünket jelenlétével Medveczky Erika, világ-
bajnok magyar kajakozónk is, akit egy virágcso-
korral köszöntöttünk körünkben. 

nagyon boldogok vagyunk, hogy a futófeszti-
válon részt vevő versenyzők és a Szufla Egye-
sületet  támogatóinak anyagi segítségével a
Fogyatékkal Élők napközi otthonának fel

tudtunk ajánlani 300 000 ezer forintot, amit
ezen a délutánon adhattunk át.
A Szufla Klubest résztvevőit ínycsiklandozó,
grillezett húsokkal láttuk vendégül, aranykezű
háziasszonyaink pedig megleptek még
bennünket is az otthon elkészített aprósüte-
ményekkel. A megközelítőleg 50 fős klubes-
tünkön a sok-sok finomság mellett volt még
zene, tánc, ping-pong és asztali foci verseny
is.  Rendkívül jó érzés volt számunkra az, hogy
ezen a délutánon egy kis részt, egy pici szele-
tet vissza tudtunk adni abból a sok-sok jóság-
ból, kedvességből, amit mi, Szufla Egyesület
kaphattunk az elmúlt hónapban segítségül.
További információk, fotók találhatóak a Szufla
Egyesületről a www.szufla.hu weboldalon
illetve a Szufla Facebook oldalán.

a Szufla csapata

„Adok-kapok” a Szuflánál

Egyesületünk október 17-én kirándulást szer-
vez a Cserhát dimbes-dombos tájára. Itt, az
erdőfoltokkal pettyegetett, szépen művelt

domboldalak lábánál
ősöreg százados temp-
lomokat, kúriákat talá-
lunk. Apró falvak sorjáz-
nak itt, melyek egykor a
magyar múlt nagyjainak
lakhelyei voltak. 
Ezen a napon megláto-
gatjuk a „szomorú
tekintetes”, Madách
Imre kúriáját, ahol
egykor az Ember tragé-
diája született. Megnéz-
zük Csesztve több mint
800 éves templomát.

Felsétálunk a Kövecses-hegyre, melynek kilátó-
jából fenséges kilátás tárul elénk. Miután eltel-
tünk a szelíd dombok látványával, Mohorán

megnézzük a nagy mesélő, Mikszáth Kálmán
esküvőjének (a másodiknak, a véglegesnek) a
helyszínét. A nap zárásaként a magyar szín-
játszás „nagyasszonya”, Tolnay Klári emlék-
kiállításának megtekintésével zárjuk a napot. 
Lesz jó társaság, friss levegő, kiskocsma, évszá-
zados emlékek. Aki csatlakozni akar hozzánk,
az jelentkezzen Sziklavári Sándornénál. Elérhe-
tőségét megtalálja a www.szigethalmite.hu
honlapon. A túrán két távot lehet választani.  A
rövidebb 7, a hosszabb 19 kilométer hosszú.   
Várják önöket nagy szeretettel a túrák vezetői,
Bata Ilona és Fischer György.
Fedezzük fel együtt október 17-én a Cserhát
rejtett, emlékeket hordozó, szép zugait!

nád Béla, 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Tragédia a kúrián – az SZTE októberi túraajánlata
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Ezoteria élőben és
könyvben

Vége a nyárnak, vége a vakációnak. Szeptem-
ber 15-én elkezdődött az EZo-klub harmadik
évada. Eddigi témáink voltak: az önismeret a
numerológia segítségével, a szeretet, a szere-
tet fajtái, szeretetnyelvek, a betegség, mint
szimbólum. Idei évben a tervezett program az
univerzum törvényei és a párkapcsolat a
numerológia tükrében.
A klub tagjai nemcsak tanulnak, hanem részt
vesznek a város életében is. A majálison,
városnapon segítőként voltunk jelen, a lecsó-
főző versenyen pedig a második helyezést
értük el, köszönet érte nagy László séfünknek
és feleségének, Kiss Katinak. ugyancsak ők
voltak, akik a nyárbúcsúztató összejövetelün-
kön a tárcsán sütött húst készítették el a
megjelenteknek.
Az összejövetelek a Hegedűs Géza Városi
könyvtárban minden páros héten, kedden 17
órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel
várunk.
A könyvtár a klub témájához kapcsolódó
könyveket vásárolt, ebből három művet
szeretnék kiemelni:

Wilhelm Rosen: Gyakorlati numerológia 
Önismereti játék a számokkal. Kulcs az élet
nagy kérdéseihez és apró problémáihoz.
Idézek a könyv hátán levő ismertetőből:
„numerológiai elemzéssel többet tudhatunk
meg magáról az adott név viselőjéről, aktivi-
tásáról, képességeiről, talentumairól és pálya-
választásáról, valamint a gyerekekkel, partne-
rével, családjával, barátaival és munkatársai-
val való kapcsolatáról…” Jó „játszást”
kívánok.

Richard Carlson PhD: A nagy bolhakönyv
100 gyakorlati tanács a mindennapi élethez.
„Ha úgy érzed, hogy az életed olyan, mint egy
mókuskerék: munkahelyed megoldhatatlan
problémák elé állít, állandó stresszben élsz, a
családi életed káosz, szerelmed nem ért meg,
akkor neked ajánljuk ezt a könyvet!” – áll a
könyv hátoldalán. Az egyes fejezetek rövidek,
érthetőek, elgondolkodtatók, és főleg kipró-
bálásra ajánlott.

Dr Gerald G. Jampolsky: A szeretet legyőzi
a félelmet. 
Carlos Santana így ír a könyvről: „ a könyv a
legédesebb, legnemesebb gyógyító melódia a
szívemnek. Alapelvei segítettek nekem
megtapasztalni a belső békét, az örömet és a
boldogságot, sokkal inkább, mint abban
korábban részem volt – vagy mint valaha is
lehetségesnek tartottam.”
Kellemes kikapcsolódást kívánok: 

D. Ibolya

Együtt, egymásért!
Két keréken az emberi méltóságért

Városunkat is érintette a „Sárga szalag” kerék-
páros zarándokút idén szeptember 20-án,
vasárnap.  A cél, amiért nyeregbe pattantak
nemes és fontos! A legnagyobb szükséget szen-
vedők segítése, ápolása. Az emberi élet utolsó
szakaszának „bearanyozása”. Lelkes és elköte-
lezett emberek egy hospice ház építésébe kezd-
tek, s programjuk népszerűsítéséért szerveztek
egy háromnapos zarándoklatot a környékbeli
településeket érintve. Több száz résztvevő, segí-
tők tucatjai csatlakoztak hozzájuk. 
Mi, itt, Szigethalmon nem maradtunk el a
„szomszédváraktól”. népes fogadóbizottság
várta a „bicajosokat” a Szent István Általános
Iskola udvarán. Itt volt Fáki László polgármester
úr, Piróth Ibolya, az iskola igazgatója és lelkes,
az ügyet támogató tagjaink csapata. Mi, a
Szigethalmi TE „kompániája” tisztelünk minden-
kit, aki tesz az egészségesebb vagy éppen tisz-
tább és boldogabb jövőért. ( A tiszta szónak

több jelentése is lehet!)
9 óra 50 perc körül előbb egy rendőrautó jött,

aztán „beözönlöttek” a zarándokok. Volt kis
vendéglátás és csevej. Beszélgettünk arról, ki
mit tehet azért, hogy ez a nagyszerű kezdemé-
nyezés teljesen „kibontsa szárnyait”. Beszélget-
tünk jó páran arról is, hogy jövőre szállást is
kéne adnunk a zarándokoknak. A polgármester
úr, az igazgató asszony felajánlotta segítségét,
a helyet a megfáradt vándoroknak.
Mi, a tömegsport fontosságának hirdetői, a
Szigethalmi TE tagjai boldogan segítünk, hiszen
nagyon jól tudjuk, mi a teljes élet receptje.
Ahhoz bizony kell jó adag hit, remény és szere-
tet. Ez az, amit ez a vasárnapi találkozás adott
nekünk, a segítőknek, a támogatóknak, a részt-
vevőknek.
A Szigethalmi TE sportolói nevében: 

nád Béla tiszteletbeli elnök

A XX. Szigethalmi Lovas Hagyományőrző  és Szüreti Felvonulás
megvalósításához köszönjük a segítséget és a támogatást az alábbi intézményeknek, 

vállalkozásoknak,  civil szervezeteknek és magánszemélyeknek: 
Szigethalom Város Önkormányzata, Akácos Marika Étterem, Anikó Szépségszalon, 
Bakosné Till Györgyi, Csillag ABC, Duna-parti Pizzéria, Feri Húsbolt, Gere Pékség, 
Géza bácsi Borozója, Játszótéri Fagyizó, Karám Vendéglő, Kati-Timi Kocsmája, 

Kender Terményes, Market 21 ABC, négyszínvirág Óvoda, Szép ABC, Sziklavári Sándor, 
Szigethalmi Polgárőr Egyesület, Szigethalmi Vállalkozók Szervezete, Szigethalom Egyesített

népjóléti Intézmény, Tükör ABC és Kocsma, 1000 Apró Cikk Bolt.
Külön köszönjük a lakosság megértését és türelmét 

az időszakos útlezárások okozta kellemetlenségekért!
Szigethalmi Lovas Baráti Kör

A résztvevők egy csoportja

Kerékpározni jó, főleg egy nemes ügyért

CIVILEK



KIDS CLUB NYELVISKOLA 2015/16-os 
foglalkozásaink időpontja:
kedd 17-17.45 kisiskolás csoport 
szerda 16.30-17.15 ovis/kisiskolás csoport
szerda 17.30-18.15 kezdő ovis csoport
KÖVETKEZŐ BEMuTATÓ ÓRA: 
2015. oKTÓBER 8. 17.00
Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Sport utca 4.
WWW.SZIGETHALoM.KIDSCLuB.Hu
0630/329-1813
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó: 601 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: 
06/23 524-570, 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;

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

Idült kertrajongóknak
Kedves Barátaim! Ha valaki azt találná mondani,
hogy októberben kevés tennivaló akad kertjeink-
ben, ne higgyenek néki. Itt van mindjárt egyik
kedvenc tevékenységem, a kétnyári virágok ülte-
tése. Ezek közül az árvácska a leggyakoribb, nem
véletlenül, de ha százszorszépet sikerül szereznünk,
ebből is lehet szép ágyást vagy ládás kiültetést
alkotni. Lehet a kétnyáriakat hagymás virágokkal
kombinálva kiültetni, tavasszal nagy élményt fognak
nyújtani. A szabadgyökerű dísz és gyümölcsfák,
cserjék, évelők ültetésének, a tőosztásoknak is
most van itt az ideje. A gyepről gereblyézzük le a
lombot, kaszálékot. Szedjük fel a dália, kardvirág és
a többi nem áttelelő évelő gumóját, hagymáját,
csomagoljuk Pravdába, és mehet a pincébe telelni. 
A veteményesből most már minden nem áttelelő
zöldséget szedjünk fel. Ja, bocsi! A paszternák, ha

kap egy kis fagyot, akkor jobb íze lesz, azt még egy
kicsit hagyhatjuk. Szóval felszedtük, lefagyasztottuk,
vagy pincébe vittük tárolni zöldségeinket, ezután
következhet a veteményes felásása. Szórjuk meg a
területet pl. nyúltrágyával, azután jó nagy fogások-
kal ássunk. ne gereblyézzük el, hagyjuk hantosan,
így jobban nyeli majd a téli csapadékot, és a telelni
szándékozó kártevőknek is megnehezítjük a dolgát.
Barátaim arra kértek, hogy írjak a szüretről és a
borkészítésről néhány mondatot. nos, az a problé-
mám, hogy ebben a témakörben kizárólag a bor
fogyasztásához értek valamicskét, ilyen irányú
tapasztalataimra pedig,  gondolom, nem kíváncsiak
a tisztelt olvasók.
Maradok rajongójuk!

Gyomkereső

Elmúlt a nyár és itt van az ősz. A szüret és a dióve-
rés ideje.
Amíg a kis elsősök még félénken léptek be az iskola
kapuján, a nagyobbak vidáman mesélték egymásnak
a nyári élményeket és megkezdődött az új tanév.
A városunk is a nyári szünet után az őszi hagyomá-
nyos rendezvényein várta a családokat. Szüreti
felvonulás, utazás a középkorba az Emese parkban,
családi szüret a múzeumban, a könyvtár is sok
meglepetéssel fogadta a kicsiket és a nagyokat. 
A honfoglaló magyarok biztos nem ettek a Hétve-
zér tokányból és az almás-diós rakott tésztából, de
önök kipróbálhatják ezt a két finom ételt.

Hétvezér tokány      

A kockára vágott
füstölt szalonnát jól
kisütöm, hozzáadom a
finomra vágott hagymát és aranybarnára pirítom,
beleteszem a pirospaprikát, és kevés vízzel felen-
gedem. A marhahúst, sertéshúst és a borjúhúst
csíkokra vágom. A pörköltalapba először a marha-
húst teszem, ízesítem sóval, borssal, fokhagymával,
félig puhára párolom, majd hozzáadom a sertés- és
a borjúhúst, a fél karikára vágott paradicsomot és
a paprikát. Ha majdnem kész, tejfölös habarással
sűrítem, készre főzőm. Galuskával tálalom.

Almás-diós rakott tészta      

A széles metélt tésztát
kifőzőm, lehűtöm. A tojás-
sárgáját, cukorral, vajjal jól
kikeverem (habosra, míg a
cukor teljesen felolvad),
hozzáadom a reszelt
citromhéjat és a vaníliás
cukrot, beleteszem a tész-
tát. A tojásfehérjét kevés cukorral keményre verem
(akkor jó, ha az edényt megfordítjuk, és nem esik
ki belőle a hab), óvatosan a tésztába keverem.
Közben az almát szeletekre vágom és cukorral,
fahéjjal ízesítem. A diót cukorral összekeve-
rem. 
A tepsit jól kivajazom és zsemlemorzsával megszó-
róm, beleteszem a tészta egy részét és ráteszem
az almát, majd megint tésztát, megszóróm dióval
s a tetejére megint tésztát teszek. Lefóliázom.
Forró sütőbe helyezem, majd mielőtt kész lenne,
leveszem a fóliát, és a tetejét barnára sütöm.
Tálaláskor kockára vágom, porcukorral megszóróm
a tetejét.

Jó étvágyat kívánok!

Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és Receptek
Október

MoZAIK



Szigethalmi Híradó

MÉG GYORSABB, MÉG JOBB
OTTHONI TV, INTERNET ÉS TELEFON
SZOLGÁLTATÁSOK A TELEKOMTÓL

Keresd a Telekom minőségi otthoni szolgáltatásait,
együtt még kedvezobb áron.

TELEKOM.HU/FEJLESZTES

SZIGETHALMON IS 
FEJLESZTETTÜK 
A TELEKOM OTTHONI 
INTERNETHÁLÓZATÁT

      


