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Egy hajóban a sikerért

Dallamok szárnyán

Két szigethalmi lakos is rangos díjban részesült
decemberben. Medveczky Erika kajak-kenu
versenyző Pest megye legjobb sportolója, míg
edzője, Kákai Bettina az év edzője elismerést
nyerte el a Pest Megyei Közgyűléstől. A Sport-
karácsony alkalmából a térség amatőr és
professzionális sportolói vehettek át elismeré-
seket a megyeházán. 
A rendezvényen Szabó István, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntötte a megye legjobb
sportolóit. Mint fogalmazott, „a sportoló azt a
hitet, azt az ígéretet ajándékozza a többi
embernek, hogy neki is sikerülhet, neki is érde-
mes küzdeni, mert tartson bármilyen hosszú
ideig a várakozás, a felkészülés, mindig megéri."
Elmondta, ennek a közösségnek nem az számít,
hogy ki a profi és ki az amatőr sportoló. Csak

az számít, hogy sportolóként ki, milyen teljesít-
ményt mutatott fel. „Ettől az érzéstől az egész
közösség válik jobbá, erősebbé, mert összeköti
a közös erőfeszítés, a közös siker". 
A díjak átadásánál Németh Miklós olimpiai
bajnok, és Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes,
világbajnok sportolóink segédkeztek. 
Medveczky Erika, a Kis Duna Sportegyesület
tagja, felnőtt magyar bajnok K1 ezer méteren,
második K1 500 méteren, és harmadik K2 500
valamint K4 200 méteren.
2015-ben felnőtt világbajnokságot nyert K1
1000 méteren, Milánóban.
Edzője: Kákai Bettina, akinek díját szintén tanít-
ványa, Medveczky Erika vette át.
Az egyesület elnöke: Orbán István

www.pestmegye.hu

Nagyszabású program vette kezdetét a sziget-
halmi Szent István Általános Iskolában 2015.
szeptember elsején. A Tempus Közalapítvány
által támogatott Erasmus+ iskolák közötti
együttműködési programban nyertes pályáza-
tukkal csatlakoztak egy nemzetközi munkához
„C.O.N.T.E.ST.” címmel. A program eredménye-
ként a zene megjelenik a tantárgyak oktatá-
sában. (Folytatás a 7. oldalon)

MEGHÍVÓ
A Városi Szabadidőközpont tisztelettel

és szeretettel meghívja Önt
2016. január 22-én 17:00-tól a

Magyar Kultúra Napja 
alkalmából tartott gálaestjére.

Helyszín: Városi Szabadidőközpont
(Szigethalom, Sport u. 4.) Színház terem
A műsorban közreműködnek:

• Székhelyi József, 
Jászai Mari-díjas színművész

• Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola néptáncos, 
énekkaros és színjátszókörös diákjai

• Novák Andor író
Ünnepeljük együtt közös értékeinket!

A program ingyenes.
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Polgármesteri számvetés az óévről

öNKOrMÁNyZAT

Tisztelt Szigethalmi Polgárok!
Lezárva a választások óta eltelt első kerek
esztendőt, s nyitva egy újat, úgy érzem,
illendő az újság hasábjain is némi számvetést
készítenem arról, mit is végeztünk az elmúlt
hónapokban.
Mint önök közül sokan tudják, a képviselő-
testület megalakulásakor a spórolást magán
kezdte. A képviselői tiszteletdíjakat megszün-
tette, a képviselők semmilyen pénzbeli jutta-
tást nem kapnak. Az önkormányzat csak a
telefonszámlát és a lakossággal való kapcso-
lattartás költségeit fedezi, azt is korlátozott
módon. Így az eddigi 27 millió forintból 24
millió forintot takarítottunk meg a város
számára. Ez a 24 millió forint pontosan annyi,
amennyit a Thököly utca felújítására költöt-
tünk tavaly. Ha nem mondunk le a tiszteletdíj-
ról, akkor ez nem tudott volna megvalósulni.
Fontos ígéretünk volt a képviselő-testület
munkájának nyilvánossá tétele, ami viszont
pénzbe kerül. Erre öt év alatt valóban el fogunk
költeni 14 millió forintot, amit többen kritizáltak,
hiszen az ellenvetések szerint másra is lehetne
fordítani a pénzt. Ez igaz, de kritikusaink két
dolgot felejtenek el. Az egyik, hogy a forrást két
felesleges szerződés felmondásával teremtettük
elő: a Lakihegy rádió és a közbeszerzési tanács -
adó ugyanis öt év alatt 30 millió forintba került
volna! A másik lényeges pont, hogy a nyilvános-
ság mindig a kisebbség érdekeit védi. A dönté-
sek nem titokban születnek, hanem bárki,
bármikor – akár élőben is – figyelemmel kísér-
heti a bizottságokban és a testületben folyó
munkát.
A választások után szembesülnünk kellett
azzal, hogy az előző négy évben elmaradtak
az épületfelújítások is. Elsőként a két iskola
vizesblokkjait tettük rendbe. A Széchenyi
István Általános Iskolában ötöt, a Szent István
Általános Iskola József Attila utcai épületében
hármat.  
Sajnos folyamatosan tapasztaltuk a rongálá-
sokat mind az intézményekben, mind a közte-
rületeken is. Első lépésként kamerarendszert
építettünk ki az iskolákban és az óvodákban.
Ezek nem csak rögzítik az eseményeket,
hanem az épület zárása után az illetéktelen
behatolást jelzik is a biztonsági szolgálatnak.
Nagyon sok probléma volt a szelektív hulla-
dékgyűjtő-szigetek körüli rendetlenséggel.
Nagyon sokan úgy tekintettek rá, mint
szemétlerakóra. Ez több millió forint többlet-
költséget jelentett az önkormányzat számára.
A szolgáltatóval egyeztetve elindítottuk a
papír- és fém-, dobozhulladék elszállítását a
házaktól. Így lehetőség nyílt a szelektív hulla-

dékgyűjtő-szigetek megszüntetésére. Az
üveggyűjtőket pedig intézmények és boltok
közelében helyeztük el. De nem csak a szelek-
tív hulladékgyűjtő-szigetek megszüntetéséről
döntöttünk, hanem elindult az intelligens,
háztól lomtalanítás is, ami a lomtalanítások-
kor való lomizást szüntette meg.
A választások előtti lakossági felmérés ered-
ménye alapján láttuk, hogy az egyik legfonto-
sabb probléma az utak állapota. Ezért elvé-
geztettünk egy felmérést, hogy mennyibe
kerülne az utak javítása, s mint kiderült, 190
millió forint kellene a teljes, azonnali rekonst-
rukcióhoz. Mivel ennyi pénz nem állt rendel-
kezésünkre, így sorrendet kellett kialakíta-
nunk. Elsőként a Thököly, Dériné, Fenyő, Eper,
Zrínyi utcákat újítottuk fel.
A város életét és programjait nagymértékben
segítik a sport- és civilszervezetek. Munkájuk
nélkül sok gyermeknek és felnőttnek lenne
korlátozottabb a pihenési és szórakozási lehe-
tősége. Ezért a civilek munkáját segítve átala-
kítottuk a támogatási rendszerüket, és az
előző évhez képest háromszorosára növeltük
a sport- és civilszervezetek támogatását.
Nagyon fontos mindannyiunk számára a
Szigethalmon működő vállalkozások sikere is,
hiszen munkahelyeket teremtenek és adójuk-
kal segítik a város feladatainak elvégzését is.
Ezért első lépésként a vállalkozások élénkí-
tése érdekében csökkentettük az adó mérté-
két, munkahely-teremtési és beruházási
kedvezményt vezettünk be. A tapasztalatok
alapján novemberben ismét tovább csökken-
tettük az iparűzési adót. Így a mértéke 1,8
százalék lett. 
De nemcsak adminisztratív intézkedéseket
hoztunk, hanem elindítottuk a párbeszéd
különböző intézményeit is. Létrejött a szociális
kerekasztal – az egyházak és a civilszerveze-
tek közreműködésével –, a vállalkozói fórum
és tovább működtetjük a civil fórum intézmé-
nyét. A Szigethalom 2025 program megalko-
tásával pedig minden lakost szeretnénk
bevonni a városfejlesztési irányainak megha-
tározásába.
A fentieket gondolom a legfontosabb dönté-
seinknek a választások óta. Tudom, hogy
rengeteg feladatunk van még. A meglévő
lehetőségeinknek és tudásunknak megfele-
lően továbbra is törekszünk választási ígére-
teink végrehajtására és a felmerülő problémák
megoldására.
Boldog, békés és sikeres új esztendőt kívánok
minden kedves szigethalmi lakosnak!

Fáki László polgármester
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Támogatás az önálló Pest megyének
Tizenöt napirendet tárgyalt november 17-i
ülésén Szigethalom önkormányzat Képviselő-
testülete.
Először a 2016. évi munkaterv-tervezet előzetes
anyagának – az érintetteknek javaslat tételre
szóló – kiküldéséről döntöttek. 
Ezt követően elfogadták a Nobilis Humán Szol-
gáltató alapító okiratának módosítását, vala-
mint támogatták a bölcsődében só- és fényte-
rápiás szoba kialakítását, melyhez az intézmény
költségvetésében a beruházási kiadásokhoz
átcsoportosításra volt szükség. 
Szintén előirányzat-átcsoportosítást igényelt a
Négyszínvirág Óvoda, valamint az önkormány-
zat kérelme a kiemelt előirányzatok között,
majd Szigethalom Város önkormányzat Képvi-
selő-testületének a 2015. évi költségvetési
rendeletének a II. előirányzat módosításáról
történt módosító rendelet alkotás.
Módosították Szigethalom Város önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
26/2012. (XI.26.) rendeletét is, melyben az iparű-
zési adó 2016. január 1-től 1,8 %-ra csökken.
A következőkben a város területén forgalom-
lassító küszöbök, illetve sáveltolásos sebesség-
csökkentők kiépítése ügyében felkérést kapott
a polgármesteri hivatal, hogy a 2016. februári
ülésre készítsen előterjesztést. 
Ezek után döntés született arról, hogy a 2016.
évre tervezett közfoglalkoztatás megvalósítá-
sához az önkormányzat 1 600 000Ft önrészt
biztosít a 2016. évi költségvetésében.
A képviselők jóváhagyták, hogy Pest megye tár -
sa dalmi-gazdasági fejlődése érdekében támo -
gat ják Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá

válá sát, azaz a Közép-Magyarország régióból
kiválását.
Molnár Sándor képviselő javaslatára - szintén a
2016. februári ülésre – felkérést kapott a Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal a Szigethalom
Átjáró köz közmű és szilárd útburkolat hiányos-
ságai és csapadékvíz-elvezetési problémája
kivizsgálására, szakmai megoldási lehetőségek
és javaslataik megtételére.
A képviselő-testület tájékoztatása következett
a két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Az ülés utolsó napirendjeként – zárt ülés kere-
tében – arról döntött a képviselő-testület, hogy
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2016. évi keretén belül 18 fő
(„A” típusú) és 1 fő („B” típusú) pályázót támo-
gat havi 5.000Ft/hó összeggel. 
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők. 
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

2016. január 19-e 17 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

2016. január 21-e 17 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

2016. január 26-a 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Januári 
fogadóórák

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhetőségei:
Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó. Levelezési cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Tele-
fon: 06/24 410-870, 06/70 376-5956, e-mail:
bona.zoltan@parlament.hu, janzso.zsuzsanna@
fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester: 18-án (hétfő) és február
1-én (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Hely-
színe: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője: 21-én
(csütörtök) 17-18 óra között. Telefon: 06/70-459-
1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Bordó terem
Fabula Jánosné (összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője: 19-én
(kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képviselője: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/70-315-3524. E-mail:
holgyea@gmail.com
Blum Zoltán (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 4. választókerület képviselője: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: +36/30-688-1384. E-mail:
blum.zoltan@szigethalom.hu
Sztrapkó Norbert (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője: 13-án
(szerda) 18-19 óra között. Helyszíne: Széchenyi u. 13.
vendéglátó egység. Akinek nem megfelelő az
időpont, az telefonon vagy e-mailben tud kapcso-
latba lépni a képviselővel. Telefon: +36/20-992-0114.
E-mail: sztrapko@gmail.com
Suhai-Réfi Tímea (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője: 25-én
(hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne: Akácos-
Marika étterem   
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője: a lakossági igények gyors és haladék-
talan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu
Nagy Viktor (összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője: előzetes telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/30-
934-0480. Fogadó óra: 
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP:  előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-459-1772. E-mail: feed@pr.hu
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-452-4694. E-mail: zporkolab@pr.hu
Bán Norbert Jobbik: hétfőtől péntekig, előre
egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es tele-
fonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

Szigethalom Város önkormányzata novemberben
jótékonysági bált rendezett, amelyen a támogatók
adományaiból 738 000 Ft gyűlt össze. A teljes össze-
get játszótérfejlesztésre fordítja az önkormányzat.
Ezúton is köszönjük minden báli résztvevő és az
alábbi szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások
hozzájárulását: 
1000 Aprócikk Üzlet - Faragó Ágnes; A66 Postaga-
lamb Sportegyesület; Bartha Éva jógaoktató; Battery
Trade Kft. (Tököl); Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő; Bullterr Ponyva Kft. (Budapest); Cseke család
(Szigethalom); Csoki Plariné Kft. (Tököl); Delforg Kft.
(Dunaharaszti); Dr. Schuller Gáborné alpolgármester;
Édesanyák Klubja; Elite Állateledel-Sziget; EZO Klub;
Fáki László polgármester; Fehér Gém Üdülő; Fogya-
tékosok Nappali Intézete; Gál Szőlőbirtok és Pincé-
szet (Szigetcsép); Gere Pékség; Gyermekbarát Baráti
Kör; Hegedüs Géza Városi Könyvtár; Helytörténeti
Gyűjtemény; Horváth Zoltán (zöldség-gyümölcs);
Kalandgyár (Szigetszentmiklós); Kecskés Erika
(Szigethalom); Keller és Keller Bt. (Fót); Kleineizel
Mátyásné paverpol oktató; Knorr; Kohut és Fia Kft.;

Lang Mónika aerobik edző, AVON koordinátor; Leve-
leki Gábor (Szigethalom); Magyar Szolidaritás
Mozgalom, Kónya Péter elnök; Milkó-Hús Kft.
(Tököl); Négyszínvirág Óvoda; Nobilis Humán Szol-
gáltató Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat;
Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde; össze-
fogás Szigethalomért Egyesület; Pometkó család
(Szigethalom); réfi család (Ecser); Seizan Karate-Do
SE; Suhai-réfi Tímea képviselő; Szent István Általá-
nos Iskola; Szép ABC – regényi Aranka; Szigethalmi
Aerobik és Szabadidősport Klub; Szigethalmi Családi
Vadaspark; Szigethalmi önkéntesek; Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola; Szigethalmi Szín-
házbarátok Köre; Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete;
Szigethalmi TE; Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény; Szigethalom Város önkormányzata;
Sziget-Szer Kft.; Szilágyi István (Szigethalom); Szindra
Stúdió; Színes Paletta Közhasznú Alapítvány; Török
Csaba (Tököl); V75 Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete; Városi Szabadidőközpont; Veres Zoltán
(Szigethalom); Véd-Gát Kft.; Vidám Nyugdíjasok.

Szigethalom Város önkormányzata

Adományok játszótérre
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A KDNP Szigethalmi Szervezete és a Szigethalmi Görög Katolikus Egyház
a korábbi évek hagyománya alapján decemberben is jótékonysági étel-
osztást szervezett a szigethalmi rászorulók részére.
A helyszín a Szigethalmi Görög Katolikus Templom volt, ahol adventi,
karácsonyi díszítéssel, meleg hangulatban vártuk az érkezőket. A 100 lite-
res üstben megfőzött csülkös babgulyás mellé több fajta friss, házi készí-
tésű sütemény is  került az asztalra. Az ételosztást az érdeklődőkre való
tekintettel idén megismételjük.

KDNP Szigethalom Városi Szervezete

Veér Jenő olvasói levélben hívta fel az önkormányzat figyelmét a Piac
utca, Batthány Kázmér utca kereszteződésére jellemző csapadékvíz-elve-
zetés, -szikkasztás gondjaira. Azóta – a meglévő árkok mélyítésével – a
polgármesteri hivatal igyekezett orvosolni a problémát. remélhetőleg a
jövőben nem fog megállni a két utca találkozásánál az esővíz. Amennyi-
ben indokolttá válik, további szikkasztási megoldásokat keresünk a hely-
színen. örülnénk a lakosság közreműködésének is az ilyen típusú prob-
lémák megoldásában, hiszen a helyi rendelet szerint a szikkasztó árkok
karbantartása, mélyítése az ingatlantulajdonosok kötelessége. 
Köszönjük Veér úrnak, hogy olvasói levelével segítette a városvezetés
munkáját. 

Fáki László
polgármester

Pontosítás
A Szigethalmi Híradó decemberi számában az Emlékezés a háborúban
elesett hősökre című írásunkban Tasi Ferencet, mint református lelkészt
neveztük meg. Valójában ő a református egyház képviseletében volt jelen. 

KDNP Szigethalom Városi Szervezete

Betlehem képekben

Karácsonyi ételosztás Orvosolt probléma
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Egészségügyi 
segítség  

Magyarországon az egészségügyi ellátórend-
szerek struktúrái átalakultak. Egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a különböző orvosi diag-
nosztikai központok, gyógyító centrumok,
rehabilitációs lehetőségek. Ezek az ország
különböző pontjain találhatóak meg. Sokszor
csak a szerencsén múlik, hogy a beteg euró-
pai szintű egészségügyi ellátásban részesül,
de az is előfordulhat, hogy az ellátása átlagon
aluli lesz. Ezek olyan fontos információk,
amelyek megismerésében az egyesület sokat
tud segíteni. Az egészségügyi ellátórendszer-
ben egyre nehezebb eligazodni. Ezért a fontos
információkat a lakosság részére bocsátjuk.
Az Országos Egészségügyi Információs
Központ segítséget nyújt a lakosság részére,
az alábbi elérhetőségeken: www.betegute-
gyesulet.hu, betegutegyesulet@gmail.com.
Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178

Németh Imréné elnök
Betegút Egyesület

Menetrend változás
A Volánbusz értesíti kedves utasait, hogy
2015. december 13-ától (vasárnaptól) a
689, 691 számú autóbuszok Szigetszent-
miklóson keresztül, a József Attila utca,
Városháza és a Szabadság utca megálló-
helyek érintésével közlekednek. A módosí-
tás miatt a járatok indulási idejei is jelentősen
változnak.
A részletes menetrendet keressék a megál-
lóhelyeken kifüggesztett indulási jegyzéke-
ken, a pénztárakban megvásárolható menet-
rendi füzetekben, illetve a www.volanbusz.hu
és www.menetrendek.hu oldalakon.

A rendőrség új, országos megelőző vagyonvédelmi programja
3. állomásának a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság illeté-
kességi területén található tököli Tesco Hipermarket adott
otthont. 
A program célja, hogy a lakosságot minél szélesebb körben tájé-
koztassuk lakóhelyének aktuális bűnügyi helyzetéről, az újabb
megelőző vagyonvédelmi eszközök lehetőségeiről. Ebben a
szigetszentmiklósi rendőrök segítségére volt a polgárőrség, vala-
mint a helyi vagyonvédelmi cégek munkatársai és az Aegon
Magyarország Zrt. által készített szóróanyagok.
Az érdeklődők többnyire a távfelügyeleti rendszerrel és
megelőző vagyonvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel fordultak
a programban résztvevő rendőrökhöz, szakemberekhez. Ezen
kívül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt, így más jellegű
problémáikkal is megkereshették az állampolgárok a rendőröket.  

„Házhoz megy” a rendőrség 
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Az oviban decemberben alapvetően számos
program van, így klasszikus karácsonyi ereszd
el a hajamat már nincs. Néhány anyuka a
Gézengúz csoportból úgy vélte, hogy  azért az
mégsem járja, hogy az év vége hatalmas buli
nékül telik, s szerveztek is egy nagyot. Nem is
akármilyet. Már a meghívó is különleges volt, s

minden eleme arra ösztönözte a kis lurkókat,
hogy már most, az adventi időszak elején
ünneplőbe öltöztessék a szívüket. A meghívó
tartalmazott egy nagyon szép képet a kará-
csonyfáról, s a borítékban különböző kellékeket
helyeztek el, amikkel a fát egyedi módon lehe-
tett csinosítania minden ovisnak. Néhányan
olyan szépet készítettek, hogy a közös face-
book oldalra is megküldték a képét az anyuká-
jukkal. 
Aztán elérkezett a buli ideje, s december 11-én
délután az aula megtelt kíváncsi arcokkal, ahol
egy csodaszép bábelőadást tekinthettek meg a
Mikulásról. A tátott szájú gyerekek ezután a
csoportszobában hancúroztak, és falatozták a
szülők által hozott csemegéket. A szinte korlát
nélküli eszem-iszom után különösen felpörög-
tek, s a közben átalakult aulában folyt a buli
tovább. A villanyokat lekapcsolták, az előzőleg
héliummal feltöltött fényes lufik látványa, a
diszkógömb és a klassz zene azt eredményezte,
hogy a gyerkőcök őrült tombolásba kezdtek.
Táncoltak, énekeltek, szaladgáltak, hahotázva
nevettek, a szülők, óvónénik és a dadusok
mosolyogva nézték a felszabadult gyereksere-
get. Mikor már kellően elfáradtak, Ica néni bete-
relte a csibészeket a csoportba, itt is lekapcsol-
ták a villanyt, s a Gyüre Bogi anyukája, Noémi
által készített meseszép fenyőfatorta tetejére
tűzött gyertya égett csak. Ezúton köszönjük is

Noémi munkáját. A karácsonyi közös éneklést
követően meg is kóstolták a szépséget a gyere-
kek, még a szülőknek is jutott belőle. 
A csoport három nevelőjét, Ica nénit, Dóri nénit
és Anikó nénit is megajándékozták a szülők,
megköszönve egész éves áldozatos munkájukat
s azt, hogy nyitottak voltak a buli megvalósítá-
sára. Köszönet illeti Korpa Lili anyukáját, Ircsit
az ajándék csokoládékért, Kővári Maja anyuká-
ját, Tündét a szervezésben nyújtott kiemelkedő
szerepéért, Marlin Erika nénit, hogy kollégáival
együtt a csodálatos bábszínházas előadásával
hozzájárult a buli színvonalához, s legfőképp Lili
anyukáját, Tóth Juditot, aki álmodott egy
nagyot, s ezzel olyan élményt adott a csoport-
nak, amire minden gyerek örömmel tekint
vissza. Köszönjük a munkát, s egyúttal sikeres
új esztendőt kívánunk!

dtb.

Immár hagyománnyá vált, hogy minden év
decemberében karácsonyváró délutánra
hívjuk meg a hat tagóvoda 24 rászoruló család-
ját, ahol a Szigethalmi önkormányzat és az
óvodáinkba járó családok összefogásával
tartósélelmiszer-csomaggal és vendéglátással
lepjük meg őket.
Az idén az ünnepélyünk új elemmel bővült.
Kerestünk 24 olyan meleglelkű családot,

amelyik erre a délutánra egy-egy gyereket
"örökbe" fogadna, s a gyermekvédelmi felelő-
sök segítségével megkérdeztük a kicsiket, hogy
milyen játéknak  örülnének a legjobban. Ezeket
a kívánságokat osztottuk ki a jelentkező csalá-
doknak. Megható pillanat volt, amikor az
ünnepségen az "örökbefogadók" átadták a
gyönyörűen becsomagolt, várva várt ajándéko-
kat. Ismét tapasztalhattuk, hogy mennyi segí-
tőkész ember van, hiszen rengetegen jelentkez-
tek a felhívásra.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak, akik segítették szebbé tenni ezeknek a
családoknak a karácsony várását.
Mokaszin cipőbolt (Szigetszentmiklós), Véd-Gát
Kft., Kecse Frukt Kft. (Szigethalom), Édesanyák
klubja, Manna Kft, Charlotte Cosmetic Mo. Kft.
(Szigetszentmiklós), Essentia Filter Products Kft.
dolgozói, Aknainé Sebestyén Szilvia, Anita és
Sándor, Balázsné Millei Anikó,  Baranyi Patrik

szülei, Bogendorf rita, Ceglédi Kinga, Deáki
Csenge szülei, Fabula Jánosné gyermekjóléti
szolgálat vezetője, Fáki László polgármester,
Fekete Farkas Donát szülei, Győri Szilvia, Hevé-
nyi Nikolett, Hujber Csenge szülei, Jambrik Anna,
Mihalik Zsoltné, Missurai Dominik szülei,
Potoczky Bence szülei s nagymamája, rákosi
Katalin, Schuller Gáborné alpolgármester, Szabó
Mária, Szöllősi Mónika, Szűcs Lalika szülei,
Tasnádi Tünde óvodavezető, Tóth Lili és Maja
szülei, Varga Nikolett, Vásárhelyi-Nagy Mária és
a név nélküli adakozók hosszú sora.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Csur-
csiáné Török Ilona gyermekvédelmi koordiná-
tornak, aki évek óta igyekszik szebbé varázsolni
ezeknek a családoknak nemcsak az ünnep-,
hanem a hétköznapjait is.

Marlin Erika
gyermekvédelmi felelős

Karácsonyi ereszd el a hajamat 
Óriási buli a Gézengúz csoportban

Kincskereső délután a Kék óvodában

A gyerekeknek óvódás korban leginkább arra van szükségük, hogy kiéljék a szaladgáló szenvedélyüket és alapvetően önmaguk lehes-
senek. Az egy dolog, hogy a szigethalmi Kék óvódában erre minden nap lehetőségük is van, de még az egyes programok is ezt az
igényüket helyezik előtérbe.
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Cégünk Európa és Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlődő, biztos jövővel és erős
alapokkal rendelkező diszkont élelmiszer-üzletlánca.
Sikerünk titka magasan képzett munkatársainkban rejlik.

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióba: 
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Dallamok szárnyán
A zene bevonása a tanulás és a tanítás folyamatába

Utazó planetárium 
a Szent Istvánban

(Folytatás az 1. oldalról)
„Hatalmas munka, de örömmel veszünk részt a
29 hónapos pályázatban, mely 2017 májusában
koncerttel zárul Olaszországban, Tarquinia váro-
sában. Ezt a hagyományos zenei programot
kilenc ország közös produkciója koronázza meg
– mondta Németh Leila, a Szent István Általános
Iskola igazgatóhelyettese, zenetanára, a program
vezetője. – Addig még hosszú az út, sok a
munka, de örömmel vállaljuk, mert az eddig is
magas színvonalú zenei oktatásunkat nemzet-
közi színtérre vihetjük. A program gyökeresen
változtatja meg a pedagógiai módszerünket,

hisz több tantárgy oktatásába is bevonjuk a
zenét, szem előtt tartva az integrációt. Külön
örömünk, hogy a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Szigetszentmiklósi Tankerületének területi
igazgatója, dr. Pálos Annamária támogatja prog-
ramunkat, és fontosnak tartja a zene szerepét,
a mindennapi zeneoktatást Kodály szellemé-
ben” – nyilatkozta az iskola igazgatóhelyettese.
A nemzetközi együttműködés első találkozóját
(lásd képeinken!) tavaly november 26-27-én a
Paikuse Pohikool általános iskola rendezte meg
Észtországban.

Szigethalmi Szent István Iskola

Iskolánkban hagyományunk szerint idén is a
karácsonyi koncerttel nyitottuk a Szent István-
hetet. Ezt követően december 14-re meghívtuk
az Utazó Planetáriumot. A tornateremben egy
felfújható, 30 személyes mini planetáriumban
egy űrutazás során nézhették meg tanulóink a
csillagok keletkezését, megismerkedhettek
Naprendszerünk bolygóival. reméljük, sikerült
felkelteni érdeklődésüket a csillagászat iránt.

Barna Zsuzsanna
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KöNyVTÁr

Kedves olvasóink, látogatóink! Tisztelt sziget-
halmi lakosok! A múlt intenzív építkezési folya-
mataihoz képest az elmúlt néhány évben kicsit
lassabb lett könyvtárunk ez irányú fejlődése.
Ennek nyilvánvalóan anyagi okai voltak. Bár a
környékbeli könyvtárakhoz mérve mindig
kiemelkedő mértékű volt az 1%-os adófelaján-
lások összege, ez önmagában nem volt
elegendő a soron következő nagyobb munkála-
tok költségeire.
Mivel többekben óhatatlanul felmerültek kérdé-
sek (mikor készül el a könyvtár épülete végre,
és miért maradt ki a József Attila utcai homlok-
zat?), szeretném elmondani önöknek, hogy
milyen pozitív változásokat tapasztalhatnak
meg nálunk.
Lehetőségei szerint a fenntartó önkormányzat
tavaly jelentősen kiegészítette az évek óta
göngyölítve tartalékolt adófelajánlások össze-
gét. Így készült el a villanyszerelési munka az
épület emeletén és a földszinti épületbővít-
mény középső részében (aula). Ez volt a legna-
gyobb anyagi terhet jelentő munka, melynek
elkészültével birtokba vehettük ezeket a terüle-
teket, és állományunk jelentős részét már át
tudtuk költöztetni. Sajnos nincs elegendő polc
– még – a teljes átköltözéshez, de már megren-
deltük a hiányzó elemeket.
Ugyancsak folyamatban van az emeleten kiépí-
tett mosdók burkolása, szerelvényezése is. Már
megrendeltük az emeleti raktárak, mosdók és
az emlékszoba ajtóit is.
Névadónk, Hegedüs Géza emlékszobája sok
berendezési tárggyal gyarapodott, melyeknek
túlnyomó részét az író hagyatékából, örökösei-
nek jóvoltából kaptuk meg és szállíttattuk
Szigethalomra: Hegedüs Géza íróasztala, fotel-
jei, állólámpája és még sok apró használati
tárgya, közöttük a legendás pipagyűjteménye
is az emlékszobában lesz megtekinthető.
Meglepődve tapasztaltuk: sokan nem is tudják
a kisgyermekes szülők közül, hogy gyermekrész-

legünkben sikerült kialakítani egy kisebb játszó-
sarkot. A meseirodalommal „körülölelt” játszó-
szőnyegen – melyre egyfajta beltéri játszótér-
ként is lehet tekinteni – szívesen időznek kicsik
és nagyok. Egyik sarkába gyerekméretű olvasó-
fotelt is állítottunk a kényelmes, színes babzsák-
fotelek mellé.
Akik mostanában betértek hozzánk, tapasztal-
hatták belső tereink szellősebbé, tágasabbá
válását. Sokan fejezték ki örömüket! Annyit
ígérhetünk, hogy relatíve hosszabb ideig lehet
élvezni ezt az állapotot. (Hiszen az ideiglenes
átköltözéskor ismét egy kicsit összébb kell majd
húzódni a könyvállományunkkal.)
Leendő főbejáratunkat ideiglenesen fogjuk
megnyitni a könyvtári forgalom számára a
közeljövőben. Az ehhez való közlekedőrámpát
a karbantartó csoport felületkezeli, és várha-
tóan hamarosan beszerelik. Ezzel párhuzamo-
san a József Attila utcai főbejárati ajtónk
megszűnik. A változásokról az épület megfelelő
pontjain tájékoztatókat fogunk kihelyezni.
Kérjük, kísérjék figyelemmel ezeket!
A Belső utcában a főbejárat elé terelőoszlopok
lettek elhelyezve a biztonságos közlekedés
érdekében. Kérjük a hozzánk autóval érkezőket,
hogy a Belső utcában ezentúl ne álljanak le az
utca elején, az épület sarkánál – mert ez veszé-
lyes lenne a könyvtárból kilépőknek és az utca
forgalomáteresztését is szűkíti –, hanem
beljebb parkoljanak a könyvtár kerítése mellett,
illetve a József Attila utcai parkolás lehetőségé-
vel éljenek még.
A Belső utcában a rendezvénytermünkhöz
vezető bejárati ajtóval szemben a kerítést a
betonelemek elbontása után szép új bejárati
kapuval egészítettük ki. Elgondolásaink szerint
a távolabbi jövőben ugyanilyen kerítéselemek-
kel cseréltetnénk ki a most még funkcionáló
betonelemeket.
Idén célunk az ideiglenes, teljes átköltözés az új
épületrészbe, hogy utána elkezdődhessen a régi

könyvtári rész felújítása is. Az új nyílászárók már
régóta megvannak és várják beépítésüket a
József Attila utcai homlokzati falba. Kiegészítő
mennyiséget kell majd beszerezni a kőzetgya-
potból, mert ebből is már van kb. a homlokzat
több mint felére elegendő mennyiség. Ezzel az
egységes külső fog legelőbb megvalósulni.
A belső tér felújítási munkái valószínűleg tovább
tartanak majd. Előkészületként az ehhez szük-
séges betonvas hálókat már beszereztük. Mivel
a régi épületrész belső felújítása is sok részfel-
adatból tevődik össze, ennek részletezését a
megvalósulással párhuzamosan egy későbbi
tájékoztatóban fogom majd leírni.
Fontos számunkra, hogy a fent felsorolt munká-
latok közepette is tudtunk szolgáltatásokat
nyújtani önöknek, és a jövőben is ez a törekvé-
sünk! 62 000 kötetes állományunkból – mely-
nek mintegy harmada gyermekirodalom! - a
könyvtár különböző tereiben válogathatnak a
különféle folyóiratok és hangoskönyvek mellett
heti 36 óra nyitvatartási időben. Továbbra is
szeretnénk megtartani minden hónap első
szombatján a diavetítős, kézműves találkozókat
gyerekeknek és szüleiknek. Minden hónap 3.
szombatján várjuk Mara néni játszóházába az
érdeklődőket. Szolgáltatásaink változatlanok
(internethasználat, fax, fénymásolás, nyomtatás,
szkennelés, laminálás), némely szolgáltatás
árában és a tagdíj mértékében van csak válto-
zás, melyet a Szigethalmi Híradó előző számá-
ban már közzé tettünk.
Köszönjük eddigi felajánlásaikat, támogatásu-
kat! Az év közben kapott segítségeiket face-
book oldalunkon (Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár) havonta a KöSZöNET-összefoglalóban
tettük közzé. Ahhoz, hogy terveink fokozatosan
valóra válhassanak, továbbra is kérem és köszö-
nöm kollégáimmal együtt 1%-os adótámogatá-
sukat a 16795028-1-13 adószámunkra!

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató 
és munkatársai

Változások a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
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– Eddigi munkássá-
god alapján nem a
történelmi regények
jellemeztek. Hogyan
kerültél a Történel-
miregény-írók Társa-
ságába?
– Egyik íróbarátom
hívott meg, hogy
legyek a tördelője és
tipográfusa a tavalyi
novelláskötetüknek.

Eleinte szimplán e technikai részért feleltem a
társaságban, ám a jelenlegi antológiába már
egy novellám is bekerült. Sohasem leszek a szó
szoros értelmében történelmi regényíró, habár
a műfajok közti szabad játék bármelyik irodalmi
műnek jót tehet. A Halhatatlanságcsináló című
írásomnak csak a helyszíne történelmi, a törté-
netmesélése szépirodalmi zsánereket követ.
Bízom benne, hogy kiváló szerzőtársaim egyedi
hangvételű, különböző korokban játszódó elbe-
szélései a bűvkörükbe vonják majd az olvasót.
– Az „Oltár, kard, Legenda” című antológiátok
decemberben jelent meg, januártól pedig kezdi-

tek a könyvbemutatót.Szigethalmon kívül hova
mentek még?
– A novelláskötet karácsonyi ajándék az iroda-
lomszerető közönségnek. A társaság eléggé
radikális változáson ment keresztül az elmúlt
hónapokban, de úgy gondolom, ezúttal sikerült
megtalálnunk a helyes irányt, ami azt jelenti,
hogy további köteteket és folyamatos író-olvasó
találkozókat tervezünk. Az Oltár, Kard, Legen-
dával jó néhány településre akarunk ellátogatni,
könyvtárakban, művelődési házakban megje-
lenni, amelynek második állomása a szigethalmi
Hegedüs Géza Városi Könyvtár. Dorog, Miskolc
és Budapest számos helyszíne is szóba került,
ám ezek még szervezés alatt vannak.
– A kötet mely szerzőivel találkozhat az érdek-
lődő a helyi könyvtárban?

– örömömre szolgál, hogy sikerült megnyer-
nem Cselenyák Imre írót és barátomat, akinek
saját neve alatt számos szépirodalmi regény
látott már napvilágot, Jean-Pierre Montcas-
sen álnéven pedig sikeres történelmi regé-
nyeket ír, nem mellékesen rendkívül ízes nyel-
vezetű előadó. A bemutatón jelen lesz Kapa
Mátyás, a Félhomály alcímű regényopus szer-
zője, Botta András, aki humoros és fantasz-
tikus írásairól meg rádiós műsoráról ismert,
valamint jómagam. Úgy gondolom, hogy
remek irodalmi barangolás lesz, így minden
olvasót és érdeklődőt szeretettel várunk
január 27-én 17:30-kor a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárba.

K. Sz.

Könyvbemutató karddal és oltárral

- 7-én: Sakk
- 8-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
- 9-én, szombaton, 10 órától: Diavetítés és

kézműveskedés
- 12-én, kedden 17 órakor: Ezoklub
- 14-én, csütörtökön 16.15-kor: Sakk
- 15-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
- 20-án, szerdán 11 órától: Varró Dániel elő adá -

sa óvodásoknak „Nem, nem, hanem” címmel
- 21-én, csütörtökön 16.15-kor: Sakk
- 22-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
- 23-án, szombaton 10 órakor: Mara néni

játszóháza
- 26-án, kedden 17 órakor: Ezoklub
- 28-án, csütörtökön 16.15-kor: Sakk
- 30-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
Februárban ismét megtartjuk 
a városi szavaló versenyt!

Maros Krisztina illusztrátor kiállítása január
30-ig tekinthető meg.

Januári programok
a HGVK-ban

Dermed a lég és
dermed a lélek:
sötétlő ölén
az erénynek.
Fázik az árnyék,
és fázik a fény:
kétségben fürdik

fagyos remény.
Hópihe szálldos
őreá vár most:
sok kis gyerek.
Köd szitál, kérve
türelmet – félve(?)
a tavasztól.

Az idő
Nagy kék golyó
Magába zár
Szinte tapintható
Csak repít
Messze-messze tova
Elragad
Nem enged soha
Ahogy múlnak
Percek, órák, évek
Néha álmodom
Hogy talán élek
És vágtat
Keresztül mindenen
Meggyötör
Mert rám tör a félelem
Hogy hová vezet
Ez a szédítő iram
És beléfeszül
Minden izmom, inam
Csak száguld
Hajszolva a végtelent
Nem kímél
Engem, a reménytelent
Hisz egy pillanat
És a jelen máris csak múlt
Ó te Idő!
Te tébolyult!

N. Pethő Szigethy Ilona

Télelőn

Büszke, volt madár őseimnek valaha,
parázsban éghetett le mindkét szárnya,
és lángolva szállt el utolsó dal szava.
Késő utód, szárnytalanul érkeztem
erre az elrontott, szaggatott világra…
S jött egy kis rigólány s röpülni tanult,
megbízva örök társban és gyanútlanul.
Közben vakmerőn tárta mindkét szárnyát,
bár szomszédságban az irigy kányák
leskeltek, nagy falak mögött gyanútlanul…
S a megáldott madárka szárnyalni tanult!!!

Barcs János 
Szárnytalanul érkeztem
E versem is Tündémnek ajánlom

Nagy TF Viktor 
Az Idő

A Történelmiregény-írók Társaságának 2015 decemberében jelent meg a második kötete, az „Oltár, Kard, Legenda”. A könyvbemutató
állomásai között a Hegedüs Géza Városi Könyvtár is szerepel január 27-én. Ennek részleteiről kérdeztük a társaság egyik tagját és
íróját, a Szigethalmon élő Novák Andort.
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Előre kell bocsátanom, nem tartozom a bohózat
s így a Hernádi Judit rajongók közé (többnyire
ilyen szerepekben játszik a népszerű színésznő),
mivel azonban még élőben nem láttam, kicsit
ugyan félve az esetleges traumától, úgy döntöt-
tem, ennyi kockázatot egy férfi vállaljon az élet-
ben: megnézem színpadon. Választásom a
Belvárosi Színház Mindent Éváról című darab-
jára eset. Az ismertető szerint egyébként az
előadás a filmen örök klasszikussá vált, hat
Oszkár-díjat besepert mű színházi adaptációja. 
A lelkes rajongó, Eva Harrington (Kovács Patrícia)
minden este ott várja kedvenc színésznőjét,
Margót (Hernádi Judit) a művészbejárónál. Egy
nap szerencséje lesz, bejuthat a vágyott szentély -
be, a nagy sztár öltözőjébe, és megismerheti a
bennfentesek világát. A már korosodó színésznőt
meghatja a lány története – aki halott férjről,
halott szülőkről, s a Margo művészete iránt érzett
olthatatlan csodálatáról mesél –, s bizalmába
fogadja a fiatal teremtést. A kapcsolat kezdetben

jól működik, Eva igyekszik hasznossá tenni magát,
segít, amiben tud, intézi az ügyeket, szaladgál
Margo körül. Aztán elkezdődnek a furcsa jelek:
először csak apróságok, amiket mindenki csak
lelkesedésből, naivitásból elkövetett hibáknak
tart, mindenekelőtt mindig a célszemélyek. Mert
Eva a valóságban mindenben hazudik: a múltjáról,
a szándékairól. Mert valójában ő is sztár akar
lenni, sőt Margo helyére vágyik a színpadon és az
életben egyaránt, s ennek érdekében szinte
semmitől nem riad vissza. Mindenkit befon, s az
áldozatok nem vagy csak későn veszik észre, hogy
már a hálóban vergődnek. 
A kétszínűségből fakadó feszültséget tetézi az
évei számát egyre nehezebben viselő Margo
időnként hisztérikus viselkedése: az öregedő
sztár vívódása az ifjú színészt követelő szere-
pekkel s a magánéleti bizonytalanság a fiata-
labb férfipartner miatt. Drámaiság tehát akad-
hatna, de valójában inkább szellemes komédiát
látunk sok-sok nevetéssel. Pelsőczy rendezése

és/vagy Hernádi játéka a darabban rejlő mély-
ségeket csak egy-egy pillanatra villantja fel,
inkább humorral ütik el a dolgokat. Ugyanakkor
tagadhatatlan, hogy Hernádi utánozhatatlan
jelenség a hazai színházi életben, gesztusai,
mimikája sokszor már beszéd nélkül is neve-
tésre ingerlik az embert. Jó Berek Patrícia is, aki
látszólagos nyusziból nő komoly ellenféllé a
szemünk előtt, s tényleg szórakoztató alakítás
Szikszai rémusz transzvesztita öltöztetőnője. 
Érdekes az egyszerű díszlet is, színházi öltözőt
ábrázol, a hátsó falon három tükörrel, amelyek
egyben térelválasztóként működnek: amikor
hátulról kapják a fényt, átláthatóvá válnak, s a
külső helyeket, az utcát jelenítik meg, ilyenkor
mögöttük játszanak a színészek.  
A darab előadástól független érdekessége volt
számomra, hogy akaratlanul is kihallgattam a
mellettem ülő idősebb pár beszélgetését. És mit
ad Isten? Szigethalmiak voltak…

vereckei

romain Gary 35 éve úgy döntött, hogy befejezi
életét. A világszerte ünnepelt író tettére azóta
sincs elfogadott magyarázat. Műveit olvasva,
minden egyes oldallal közelebb kerülünk egy
csodálatos ember megismeréséhez, a miértre
keresett válasz azonban soha nem lesz kielé-
gítő. A titok örökre titok marad.
Hiszen a művész szédítő sikerei csúcsán hozott
olyan döntést, hogy nem csinálja tovább. És ha
ő nem, akkor ki írja nekünk tovább az utánoz-
hatatlan hangú remekműveket szeretet és
fájdalom, siker és magány, élet és halál parado-
xonjairól? 
Ki volt valójában a titokzatos zseni? Annyi bizo-
nyos, hogy 1914-ben Vilniusban roman Kacew
néven született, majd Nizza és Párizs meghódí-
tásával írói álneveken adott korszakos remek-
műveket a világnak. Ha mindössze az Előttem
az élet című káprázatos regényével ajándéko-
zott volna meg bennünket, akkor éppen Emile
Ajar néven írja be magát a legnagyobbak közé. 
Kacew vagyis Ajar, akarom mondani Gary azon-
ban itt nem áll meg, és valósággal ontja magá-
ból a további írásokat, drámákat és forgató-
könyveket is. Emellett fordít, rendez, játszik.
Amihez nyúl, kezében arannyá változik. Óriási
poénként kétszer söpri be a francia kritikusok
elismerését, a Goncourt-díjat, amit minden
nyertes csak egyszer kaphatna meg életében:
kivéve persze, ha valaki több álnéven is mester-
műveket produkál.

Egy teljes élethez talán ennyi elég is lenne, de
nem neki. De Gaulle kitünteti a háborúban szer-
zett érdemeiért; majd a litván bevándorlóból
francia diplomata lesz, beteljesítve ezzel az
anyai jóslatot, amely hajszálpontosan láttatta
előre a fia számára kijelölt életutat –  amiről A
virradat ígérete című önéletrajzi regényében
vall, meghatóan, csodaszépen. 
Kevés olyan regény született, amely ehhez
mérhető érzékenységgel ábrázolná egy anyá-
nak a fiába vetett hitét, annak önbeteljesítő
erejét. Ez a személyes vallomás olyan ihletett
mű, amelyben a finom humor és a torkot
kaparó drámai hang keveredik ízléses arányban,
így soha nem billen át a giccs túlzó határain.
Tökéletes alkotás, kellően mély, ugyanakkor
világos üzenettel.
Az érzékeny ember végigmegy az anyja által
megvilágított úton, majd megáll. Élete, sorsa
beteljesedik. Talán itt keresendő a válasz arra,
miért nem lesz több mondanivalója Garynek a
világ számára.
A hazai kiadóknak óriási restanciájúk van vele
szemben. Az életmű java nem olvasható
magyarul, azonban az utóbbi időben valami
mégis elindult: évente jelenik meg egy-egy
Gary-könyv. Van még feladat, szerencsénkre. 
Siessünk hát pótolni, amit kell. Garantáltan nem
fogja senki túladagolni magát vele.

Horváth Attila

Budapest – Kairó
„…az elmúlt másfél évben szívtam amerikai könnygázt,
kínai könnygázt, idegágenssel manipulált könnygázt…
lőttek rám sörétessel, MP5-össel, pisztollyal és gumilöve-
dékkel…két bordám eltörött. Tudom, milyen az, amikor
előállítják az embert és miért gondolják a szalafik, hogy egy
demokráciába belefér a tolvajok kezének levágása.”
Egy könyv, ami nem száraz adatokat, statiszti-
kákat vonultat fel. Nem mondja meg az olvasó-
nak, hogyan vélekedjen a történtekről. Csak
odaveti nekünk az átélteket. A mi dolgunk, hogy
gondolkodjunk. Jászberényi Sándor újságíró ott
volt Egyiptomban, amikor az arab tavasz elkez-
dődött. Járta az utcákat, elvegyült a tömegben,
s mindent feljegyzett. Így tárul fel előttünk lapról
lapra jelen és múlt, s így ismerünk meg egy
másik, sötét Egyiptomot: olyat, ami a turistaipar
mögött rejlett évtizedeken keresztül. Felfeslik
előttünk a Mubárak-diktatúra elnyomó gépe-
zete, a terror, a kínzások, amelyeket a rendszer
csahos kutyái, a titkosszolgálat és a rendőrség
követett el saját honfitársaik ellen, s amiről az
átlagkülföldi mit sem tudott. A könyvben szinte
az íróval együtt fejtjük meg a forradalom műkö-
désének kérdéseit is, az elnyomott emberek hitét
a jobb jövőben, amelyért az életüket is hajlan-
dóak feláldozni. Amire – sajnos – sor is került: a
tüntetőkre, sőt a sebesülteket gyógyító orvo-
sokra is mesterlövészek és fizetett garázdák
vadásztak a forradalom alatt. Jászberényi élete
is veszélybe került. A könyv izgalmas, lebilincselő
olvasmány egy olyan embertől, aki nem csak
Egyiptomban volt ott, hanem a líbiai forradalom-
ról is tudósított. 

Fejes Péter könyvtáros

Ajar-Garry titokzatos élete

Szórakoztató áldozatok 
Belvárosi Színház: Mindent Éváról



Kedves, szimpatikus házaspár életét ismerhetjük meg Ka Hancock: Üveg-
szilánkon táncolni című regényéből. Lucy és Mickey felváltva meséli el
történetüket. Lucy boldog, szerető családból származik, bár rendőr édes-
apját lelőtték, miközben megpróbálta megakadályozni, hogy egy csavargó
kiraboljon egy benzinkutat. A három lányt az édesanya neveli fel, de 12
évvel később ő is meghal. A lányok szoros kapcsolatban élnek tovább,
különösen Lucy és Lily. Lucy megismerkedik Mickey Chandlerrel, aki bár -
mennyire is kedves férfinak tűnik elsőre, de komoly betegséggel küzd.
Bipolárissága miatt rendszeresen elveszti önkontrollját, még a kórházban
is nehezen tudják visszabillenteni az életét, az érzelmeit a normális kerék-
vágásba. Eddig még sikerült. Orvosa sosem fogja megbocsátani magának,
hogy Mickey anyját nem sikerült megmentenie hasonló helyzetben…. A
házasság a döccenők ellenére jól működik. Pedig Lucyt továbbra sem
kíméli az élet: rákot diagnosztizáltak nála. Szerencsére legyőzik a rémet.
Egy időre legalábbis. Míg Mickey újabb rohama után éppen a kórházban
lábadozik, Lucy a szokásos orvosi vizsgálaton megtudja: babát vár. Pedig
megállapodtak férjével, hogy a betegségeikre tekintettel nem vállalnak
gyereket. Lucy emiatt át is esett egy műtéten. De csoda történt….. 
Vagy mégsem? Nem sokkal később megtudja, hogy kiújult a rákja. Újabb
kezelésekre lesz szüksége, de ehhez előbb át kell esnie egy abortuszon,
hiszen terhesen nem kezelhetik. És akkor Lucy meghozza az egyetlen
döntést, amit egy édesanya meghozhat. Döntenie kellett, hiszen ketten
nem maradhatnak életben. Az élet, sajnos, gyakran nem igazságos. A
többi kiderül a regényből. 
Most, szokásommal ellentétben csak egy idézetet másolok ki a könyvből.
A beszélgetés Lucy és az édesapja között zajlik. Lucy ekkor ötéves. Az
édesapja pedig pár nap múlva két golyót kap….
„… Mrs. Delacruz, az óvónőm elmesélte nekünk, hogy egyszer minden
meghal  – magyarázta, és ettől elfogott az aggodalom. (…) Apa suttogva
erősítette meg a borzalmas valóságot: Mrs. Delacruz igazat mondott...
Gondolom az arcomra kiülő iszonyatot érzékelvén megfogta a kezemet,
rányomott egy nagy puszit, majd végigfuttatta azt borostás állán…
…- Lulu, három dolog van a halállal kapcsolatosan, amit biztosan
megígérhetek neked. Biztosíthatlak afelől, hogy nem ez a vég... És nem
fáj…   Végül pedig, ha nem félsz tőle, akkor észreveheted a közeledtét
és felkészülhetsz rá. Hiszel nekem?”
önök hisznek neki? Szeretettel ajánlom (és ne sírjanak, ha vége)!

Szigligeti Zsuzsanna

Üvegszilánkon táncolni

December 5-én ismét hangos volt a
Széchenyi Iskola épülete, ugyanis
Mikulás ünnepségre várta a Gyer-
mekbarát Baráti Kör az apróságokat.
A napot az óvó nénik bábelőadása
nyitotta meg. Ezután a FIT Danc-es
gyerekek táncai színesítették a
rendezvényt, amelyet Urbán Fatima

feledhetetlen dalai még ünnepélyesebbé tettek. Sok kisgyermek izgatot-
tan várta a Mikulás jöttét, aki meg is érkezett az ajándékokkal. Aki még
bírta energiával, az beállhatott a Szufla tagjai által vezényelt sorverse-
nyekbe. Kakaóval, kaláccsal az összefogás Szigethalomért Egyesület
tagjai várták a gyerekeket. Több kiegészítő programmal is szórakoztattuk
a kis vendégeinket: csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, lufihajtogatás.
A programot Szigethalom Város önkormányzata is támogatta. Köszönet

illeti meg a sok-sok segítő felnőttet és gyereket, akik hozzájárultak
munkájukkal a nap sikeréhez.

Markó Tiborné  szervező
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Megjött a Mikulás!



„A számvetés nem hátraarc,
inkább hit, hogy följebbre lépünk.”

Csorba Győző December című versének sorai
jutottak eszembe, amikor felidéztem magam-
ban az elmúlt év AMME eseményeit. Az Alko-
tók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete
2015-ben is gazdag évet zárt. A teljesség igénye
nélkül csak a legkiemelkedőbb eseményekből
válogattam alább.
A tavasz egyik kiemelkedő eseménye március
15-én a rügyfakadás festmény- és virágkiállítás,
ahol az AMME felnőtt tagjai mellett az egyesü-
let égisze alatt Csapó Lajos vezetésével működő
Pemzli Suli kis alkotóinak munkáiból is láthattak
válogatást az érdeklődők.
A másik jelentős esemény az AMME életében a
Művészetre Hívás Napja. Ez a nap április köze-
pén nálunk ünnepnap. Az egyesület által meghir-
detett Így írunk mi versíró verseny eredményhir-
detésére került sor ekkor. Az ország minden
szegletéből érkeztek pályamunkák hat kategóri-
ában. Az ötvenhat pályázó alkotásai közül neves
szakmai zsűri válogatott, akik a következők
voltak: Szepsy Eleonóra költő Szegedről, ifj. Nagy
Bálint költő Gyuláról, Pászti Szabó Zoltán költő
Pásztóról, Bodnár László költő Sátoraljaújhelyről
és Csapó Lajos Szigethalomról, az AMME elnöke.
Az Így írunk mi versíró versenyben sikeres gyer-
mekek alkotásainak a megjelenésre is lehetősé-
get biztosítottunk. 
Természetesen nem maradhatott el a tavasz
irodalmárokat összefogó hosszú hétvégéje sem,

a tizenötödik Poéta Piknik. Mátrakeresztesen,
az Erdei Iskola semmihez sem fogható, csendes,
az erdőtől körülölelt hangulata adta a hátteret
a verseknek, novelláknak, daloknak.
A nyár három kiemelkedő programot hozott az
AMME-soknak. Július elején részt vehettünk a
Nógrádi Príma Díjas és Nógrádikum díjas Muzsi-
kál az Erdő rendezvénysorozatának, kiállításainak
szervezésében. A gyermekrajzpályázatra az
AMME Pemzli Sulijának kis alkotói is beadták
munkáikat. A több mint ötszáz gyermekrajz közül
a zsűri a Pemzli Sulisok alkotásait mind kiállításra
érdemesnek találta. Galyatetőn, az új turista
centrum belső udvarán volt az eredményhirdetés.
Nagy örömünkre a Pemzli Sulisok közül Antal
Szófia 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 
A nyár másik nagy és számunkra kedves esemé-
nye, hogy július végének forró napjai az AMME
alkotótáborában szorgos munkával teltek. Bér-
Virágospuszta ideális hátteret adott az elmé-
lyült munkához, s a csodálatos természeti
környezet csak fokozta mindenkiben az alkotó-
kedvet. Tizenhárom kis diák és öt felnőtt
művész alkotta a tábor lakóit.
Az ott készült munkákat a táborzáráskor azon-
nal kiállítottuk a szülők számára. 
A következő, immár hagyományos esemény az
AMME életében a Palóc Világtalálkozó volt.
Ebben a programban Csapó Lajos képviselte az
AMME-t, saját verseit olvashatta fel. 
Őszi programjaink is változatosak voltak. Szep-
tember végén az őszi Poéta Piknikre kerülhetett
sor. A Mátra lábánál, ezúttal Hasznoson, a

Verzsó vendégház adott otthont egy hosszú
hétvégére a távolabbról érkező irodalmároknak.
A helyi alkotókkal kiegészülő összejövetel
hosszú baráti beszélgetésekkel és tanulságos
irodalmi bemutatkozásokkal telt.
A Muzsikál az erdő ezúttal Lillafüredre látoga-
tott. Az Andókút megállóhelynél az erdei
kisvasút mellett a bükkfákkal körülvett tisztáson
a forráskút vizének csillogásától kísérve hallgat-
hattuk az erdei muzsikát. Itt adódott lehetősé-
gem, hogy az irodalmárok képviseletében
verset mondhassak a gyönyörű környezetben. 
Szigethalmon a Helytörténeti Gyűjtemény
családi szüreti programjában az AMME Pemzli
Sulisainak kiállítása volt látható a nyári tábori
alkotásokból. 
Az év utolsó eseménye volt az évadzáró kiállí-
tás, ahol a Városi Szabadidő Központ Zöld
termében az AMME alkotói mutatták be éves
munkájukat, valamint a Pemzli Sulisok alkotásai
is felkerültek a falakra. S hogy irodalom nélkül
ne maradjunk, erre az alkalomra hirdettük meg
a Szigethalmiaktól szigethalmiaknak szavalóver-
senyt, amelyben egyetlen kitétel, hogy a vers-
mondó csak Szigethalmon élő költő versét
szavalhatja. Igazi versparádéra került sor ezen
a napon. A helyi alkotók közül hatan tisztelték
meg az eseményt, s mondták el verseiket mind-
annyiunk épülésére. 
Most ismét eszembe jutnak a költő fent idézett
szavai, s remélem, 2016-ban valóban „följebbre
lépünk”. 

Kontra Marika

Az elsőt december 19-én, Budapesten, az Erdé-
lyi Magyarok Egyesülete (EME) V. kerületi
rendezvénytermében, a másodikat 22-én, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kálvária téri
épületében tartottuk. A vendégeket B. Kiss Béla,
az EME vezetője és Porhajasné Hranecz Margit,
a könyvtár vezetője köszöntötte.
A rendezvényeken a résztvevők dokumentum-
fotókat, a Szigethy-címert, valamint Németh
Cintia Henrietta egyik akril festményét tekint-
hették meg. (A műsort az Álmos Király Televízió
is rögzítette.)
Az asztali beszélgetéseken részt vett Czebéné
Kajtor Margit, Cs. Hajdú Ilona, B. Dombi Ferenc,

Hechavarria Dávid Manuel, Horváth Piroska,
Murár Terézia, Lukácsné Vas Jutka, Pető V.
Emerencia, Pethő István és Porhajasné Hranecz
Margit. A vendégek között Kisoroszi Elter rozá-
lia, Kovácsné Saci, Molnár Piroska és Domokos
F. László is ott voltak.
A műsorok zárásaként került sor a – már hagyo-
mányőrző – teadélutánjainkra, melyeket a közel
két órás rendezvények utáni beszélgetések és
fotózások tettek még felejthetetlenebbé!
Köszönetünk B. Kiss Bélának, az EME vezetőjének
és Porhajasné Hranecz Margitnak, a könyvtár
vezetőjének az évek óta tartó megtisztelő figyel-
mükért. Külön köszönetünk az Álmos Király Tele-
vízió alapítójának, Kubínyi Tamás írónak és Kubí-
nyi Biankának lelkiismeretes munkájukért, melyet
művészkörünk eddigi munkálkodásának népsze-
rűsítéséért és rögzítéséért tettek. Kívánok mind-

annyiójuknak további sikeres életutat és megmu-
tatkozási lehetőségeket!
Egyúttal köszönöm városunk vezetőségének s a
működésünket figyelemmel kísérő Fáki László
polgármesternek, hogy kiadványaink megjelen-
tésében segítségünkre voltak, valamint a Városi
Szabadidőközpont és a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola vezetőségének, hogy e fennállá-
sunk több mint egy évtizede alatt rendezett talál-
kozóinkhoz a közösségi termeket a rendelkezé-
sünkre bocsátották. A Hegedüs Géza Városi
Könyvtárunk vezetőségének és dolgozóinak is
külön köszönetem a 2015. november 19-én tartott
kiállításunk rendezéséhez nyújtott segítségért.
További jó egészséget és a közösségért végzett
munkálkodásukhoz is kitartást, sok sikert kívánok!

Pető ’Szigethy Ilona, alapító, felelős szerkesztő!
Fotó: B. Dombi Ferenc 
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„Most összegzünk: siker, kudarc…”

Búcsú a Szigethy Irodalmi és Művészkörtől

CIVILEK

Tizenhárom éves működés, mintegy 70 rendezvény és kiadvány után két decemberi
eseménnyel végleg bezárta kapuit a Szigethy Irodalmi és Művészkör. Tevékenységünkre
a Szigethy hírek * 2015 című almanach nyilvános bemutatóival és karácsonyi műsoros
délutánnal tettünk pontot.
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Mi is történt a Szufla Mikulás sportnapon? 
Elsőként az intézmény vezetőnője, dr. Kővári
Gábor róbertné köszöntötte a Mikulást (Cseke
Istvánt), a napközi otthon lakóit, dolgozóit és a
Szufla tagjait. Elmondta, mennyire hálásak
a támogatásért, a sok segítségért, a figyel-
mességért. Mindannyiunk számára nagyon
megható volt a köszöntő, az otthon lakói is
türelmesen, tisztelettel és figyelemmel hall-
gatták végig a vezetőnő beszédét.
Ezután a mi Szufla Mikulásunk átadta a sok
szép sportszert, játékot, aminek nagyon
örült mindenki. Aztán kezdetét vehette a
sportnap. 
Bemelegítéssel kezdtünk, melyet az egyik
napközis, Laci vezényelt le. Ezután három
csapatra váltunk szét. Csapatneveket választot-
tunk, mindhárom csapatban a napközisek talál-
ták ki a neveket. A három csapatnév: Dj. Miku-
lás, Audi Mikulás és rudolf Mikulás lett. 
Mindenki részt vett a játékban, még azok is,
akik kerekes székben ülnek és mozgásképtele-
nek, mellettük segítők álltak, és együtt oldották
meg a feladatokat. 
rendkívül élvezték ezt az együtt töltött három
órát, öröm volt látni a boldogságukat. Mindenféle

versenyszám volt, összesen 12 féle feladatot állí-
tott össze Sztrapkó Norbert, a Szufla Egyesület
programszervezője. Szinte minden új sportszert
kipróbáltunk. Volt minigolfverseny, karikadobálás,

színes labdaszedés, petanque golyó dobálás,
ping-pong labda hajítás. Bármilyen versenyszám
is volt, bármelyik csapat is nyerte meg, egy nagy
csapatként örültünk mindenki sikerének.
Néhány napközisnek igen nehéz és fárasztó
feladatnak bizonyult akár egy labda eldobása
is… és nem volt belőle baj, ha mégsem talált
célba, akkor is örömujjongással díjazta mindenki
a másikat.
rengeteget kaptunk ezen a sportnapon mi is az
otthon lakóitól. Érzelmeket, tiszta, őszinte szere-
tetet. Ezek a találkozások, a velük eltöltött idők is
megerősítenek bennünket újra és újra, és még

inkább abban, hogy érdemes és kell tovább
mennünk a megkezdett utunkon. Célunk az, hogy
a 2016-os Szufla Futófesztiválon újra tudjunk egy
nagyobb összegű anyagi támogatást gyűjteni a

fogyatékosok napközi otthonának! Erről a
Szufla Sportnapról videofelvétel is készült,
amely a www.szufla.hu weboldalunkon
megtekinthető. A plusz 30 000Ft támogatást
pedig ezúton is még egyszer köszönjük a
Dechatlon áruháznak.
A Mikulás sportnapot követően a FONI

karácsonyi ünnepségén is részt vettek a
Szufla tagjai.
Napközis barátaink karácsonyi versekkel
lepték meg közönségüket, együtt énekeltek
karácsonyi dalt, és közösen mondtak verset

az intézmény dolgozóival. A műsor nagyon
megható, nagyon szép volt. Szem nem maradt
szárazon. Szavakba önteni lehetetlen, milyen
fantasztikus érzés velük együtt lenni, mennyi
rengeteg szeretetet kapunk minden alkalom-
mal. Nagyon jó látni az örömüket, a sikereiket,
annyira csodálatos emberek!
Köszönjük szépen nekik az előadást, a kedves
vendéglátást és a karácsonyi kis emléket!
Nagyon boldog új évet kívánunk a FONI minden
kedves dolgozójának, a napköziseknek és
hozzátartozóiknak!

A Szufla Csapata

Szufla Mikulás és karácsony a Foniban

Szeretettel várunk mindenkit a XV. Fitt-Lesz
Halom sportrendezvényen február 27-én. A
helyszín változatlan: Széchenyi István Általános
Iskola, Szigethalom, Thököly u. 37.
Idén is többféle mozgásformával készülnek
edzőink. Lesznek programok, edzések gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt. A rendezvé-
nyen képviselteti magát több civil- és sportszer-
vezet, fitneszterem, előadó és kiállító. 
Sztárvendégünk lesz Péntek Enikő zónaedzés

programjával, valamint kipróbálhatjátok a pilo-
xingot Mezei Eszterrel.
Egészséggel, sporttal kapcsolatos klubok, vállal-
kozások, kiállítók, támogatók csatlakozhatnak
a rendezvényhez. Érdeklődni a 70/372-8403
számon lehet. 
További részletek a Fitt-Lesz Halom facebook-
oldalon. 

Szigethalmi TE

XV. Fitt-Lesz Halom februárban

SPOrT

Ugyancsak nehéz fizikai munkát végzett a Szufla Egyesület Mikulása, mire elcipelte méretes zsákját a Szigethalmi Fogyatékosok
Napközi Otthonába december 4-én. Az egyesület ugyanis a tavaly augusztus 1-jén lezajlott Szufla Futófesztiválon összegyűjtött és a
FONI-nak felajánlott 300 000Ft támogatásból 330 000Ft értékben vásárolt sportszereket, játékokat a budaörsi Dechatlonban.

Nevezés 
a futófesztiválra

Már lehet nevezni az augusztus 6-i X. Szufla
futófesztiválra! Az első 200 jelentkezőt ingye-
nes jubileumi pólóval díjazzuk! Újdonságok-
kal, meglepetésekkel is fűszerezzük majd a
rendezvényt! Az egyik ilyen újdonság lesz,
hogy a fiatalabb generációt is bevonjuk a
futóversenyünkbe: ovis futást indítunk az
aprócskáknak és kisiskolás futást az 1. és 2.
osztályosoknak! Azt szeretnénk, hogy nekik
is legyenek szép élményeik a versenyünkről!
Bővebb információ és online nevezés a
weboldalunkon: www.szufla.hu.
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Sikeres évet zárt tavaly a Tori Judo Club.  Az év
a serdülő, 13-14 éves korosztály számára kiírt,
Európa Kupára való kvalifikációval kezdődött,
az egy hazai és két nemzetközi versenynek
négy judokával indultunk neki. A válogató soro-
zatban egy arany, egy ezüst és hét bronzérem
született, és az elért eredmé-
nyek alapján az országos
rangsorban Varga Gábor -
40kg-ban, Becskeházi Kata -
57kg-ban, Becskeházi Anna -
63kg-ban, súlycsoportjukban
első számú kiemeltként, vala-
mint Marosi Bence 81kg-os
súlycsoportban harmadik-
ként kijutott és  indult az
Európa Kupán, amelynek
idén Győr adott otthont.
Kijutni is nagyszerű teljesít-
mény volt, de a mieink ennél
többet értek el: a 17 ország
részvételével, több mint 300
induló részvételével zajló
versenyen Varga Gábor súly-
csoportjában az előkelő harmadik helyen
végzett, Becskeházi Anna az éremről lemaradva
ötödik, Marosi Bence hetedik lett.
Visszatérve a fiatalabbakhoz, az utánpótláskorú
regionális rangsor versenyen (24 csapat részvé-
telével) 21 tanítványunk indult, akik az alábbi
eredményt érték el:

Aranyérmesek: Szolnoki József, Nagy
Szabolcs, Varga Gábor, Varga Zsófia, Varga
Panna, Jenei Bence, Becskeházi Kata, Becske-
házi Anna, Kohut Máté, Póka Patrik, Jenei
Bence, Marosi Csenge.                                                                                                           
Ezüstérmesek: Bíró Hanna, Pálmai Szabolcs,
Végh Csenge, Kocsis Zoé, Vízi róbert. 
Bronzérmesek: Badak Barnabás, Bánkúti
Bence, Varga Viktor, Héjas András.                            

Az egyéni eredmények alapján A Tori. J. C.
csapata összetettben az első helyen végzett,
ezzel elnyerve 2014 után 2015-ben is a Közép-
Magyarország regionális Csapatkupát,
megelőzve nálunk nagyobb költségvetésű egye-
sületeket, pl. Cegléd-Közgép, Budaörs, KSI, stb.
Májusban az Országos Diákolimpiákon a judo-
kák az alábbi eredményeket érték el:           

Kövecsi Marcell I. hely, 
Becskeházi Anna I. hely,  
Jenei Bence II.hely,
Becskeházi Kata serdülőben II. hely. 
Diák A korosztályban Varga Gábor III. hely,
Marosi Bence III. hely, 
Badak Barnabás III. hely, 
Benczik réka III. hely , 
Szolnoki József V. hely. 

A nyári szünetben két edzőtáborban hangol-
tunk az őszi versenysorozatra, és főként az
országos bajnokságokra, ami kifejezetten jól
sikerült, mivel az egyesület 14 éves fennállása
alatt az eddigi legtöbb, 21 magyar bajnoki
érmet gyűjtötték be a gyerekek tavaly.

2015. Magyar Bajnokság:  
• Diák C 10 évesek:  
•  -  27 kg   Badak Barnabás     III. hely                                                                                                              

- 30 kg   Szolnoki József  Magyar Bajnok                                                                                  
• - 30 kg   Póka Patrik         ezüst érem  
• - 33 kg    Jenei Bence      VII.hely       
• Csapat Bajnokság              II. hely   
• - 45 kg  Kocsis Zoé        III.hely
• Csapat Bajnokság         III.hely 
• Diák B 11 évesek :
• + 60 kg  Kövecsi Marcell Magyar Bajnok
• -  49 kg   Benczik réka      Ezüst érem
• Diák A 12évesek :
• - 56 kg Becskeházi Kata  Magyar Bajnok
• - 50 kg   Házi Tamás         III.hely
• Csapat Bajnokság           III.hely
• Serdülő 13-14 évesek :
• - 40 kg Varga Gábor       IX.hely
• + 81 kg Marosi Bence       III.hely
• - 63 kg Becskeházi Anna         III.hely
• - 63 kg Becskeházi Kata          V.hely
• Csapat Bajnokság                    II.hely
• Ifjúsági 15-16 évesek :
• - 42 kg Varga Gábor                III. hely 
• - 90 kg Marosi Bence              V. hely  
• Masters Magyar Bajnokság :
• - 81 kg  Id. Szolnoki József      III.hely

Idősebb Szolnoki József a Masters Magyar
Bajnokságon a III. helyet érte el, ami automati-
kus kijutást jelentett a Masters Európa Bajnok-
ságra, ahol sérülés miatt a IX. helyen végzett.   
Varga Gábort és Becskeházi Annát az egész

éves kiemelkedő eredményei alapján a
Magyar Judo Szövetség  edzői – sportbizottsági
ülésén – beválasztották az EyOF programba  és
ifjúsági válogatott lett.
Hasonló elismerésben részesült Becskeházi
Kata, aki serdülő válogatott lett.

Az eredményekhez mindenki-
nek gratulálunk, és ezúton is
szeretnénk megköszönni a
szigethalmi önkormányzat
támogatását.     
Nem utolsó sorban szeretnénk
megköszönni a szülőknek a
rengeteg áldozatot és lemon-
dást, ami ezt a sikert meghozta,
és külön köszönet Varga Lász-
lónak, aki a buszt biztosította,
hogy a gyerekek feljussanak a
válogatott keretedzésekre,
csütörtökönként, Budapestre,
az UTE csarnokába. 
A Tori Judo Club edzései: 
Szigethalom, Narancssárga
Óvoda, tornaterem, hétfő-

szerda 15:30- 16:20 ovisok                                                         
Gróf Széchenyi István Ált. Iskola, kistornaterem, 
hétfő- szerda 17:00-18:00 kezdők
Szent István Általános Iskola, tornaterem, 
hétfő - szerda 18:30 – 20:00 haladók
Mindenkit szeretettel várunk!

Papp Erzsébet, Csik Attila

Siker siker hátán a Tori Judo Clubban

SPOrT
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M E G O L DÁ S  S Z E RV I Z  
é s  A L K AT R É S Z B O LT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő,tűzhely,mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 
mikró, porszívó 

és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!

JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 
INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – 

Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488
06-30-950-1717

Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00
Szombat: 9.00 – 12.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok
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Több sikeres hölgyversenyzője volt tavaly a
Szigethalmi Lovas Klubnak. A legfiatalabb, a hét

é v e s e n
versenyezni
kezdő Both
Petra a
m á r c i u s i
f e d e t t
p á l y á s
o r s z á g o s
ba jnoksá-
gon hibát-
lan lovag-
lással 2.
h e l ye z é s t
ért el Zeusz
nevű póni-
jával. Petra
2 0 1 5 - b e n
t ö b b
szabadtéri
fordulót is

megnyert, illetve jó helyezést ért el, többek
között a szigethalmi versenyen 2. helyen
végzett Zeusszal és 3. helyen pedig Szalonka
nevű pónijával. Október első hétvégéjén a 2015-
ös szabadtéri országos bajnokságnak Budapes-
ten a Nemzeti Lovarda adott otthont, ahol a
Zeusszal lovagló Petra a két nap összesítése
alapján a 25 indulóból több mint 5 mp-es
fölénnyel nyert, s emelte magasra a bajnoknak
járó kupát, valamint az ügyességi ranglistán 6.
helyen végzett a 140 lovasból. 
A klub másik lovasa Sámuel ramóna, aki Bonnie
és Bonty nevű lovával vett részt az ún. ügyes-
ségi nehéz és díjugrató számokban. ramóna a
fedett pályás bajnokságra megszerezte a minő-
sítést, és a fedett pályás ügyességi nehéz kate-
gória bajnoki címét. Szigethalmi versenyen a
nehéz kategória, valamint a póni 80 cm-es
versenyszám győztese volt Bonnie nevű póni-
jával. ramóna az októberi OB-n az ügyességi
nehéz kategóriában a 20 induló közül több mint
19 mp-s fölénnyel végzett az élen, a ranglistán
pedig a 4. helyet szerezte meg. 
Végül, de nem utolsó sorban Benson Brigita és
Bonty párosával kell megismerkednünk. Brigi
2015-ben a szigethalmi versenyen vett részt
először, ahol 2. helyen végzett a nehéz kategó-
riában, a 60 cm-es versenyszámban pedig 3.
helyezést ért el. Több környékbeli fordulós
versenyen is részt vett. Az októberi OB-n a
nehéz kategóriában 5. helyezést ért el Bontyval. 
reméljük 2016-ban is hasonló eredményekkel
büszkélkedhet a Szigethalmi Lovas Klub."

Kalános Éva

Bizony jó érzés, ha az ember adhat embertár-
sainak. Jó látni a természetjárók seregét, ahogy
tiporják az avart! öröm nézni az elégedett arco-
kat, ahogy a célban vidáman nézik teljesítmé-
nyük „gyümölcsét”, a szép oklevelet, az egyedi
jelvényt.  Felejthetetlen élmény a mosolygós
gyermekarcok tömege, ahogy egy jó kis gyalog-
lás után boldogan bontogatják a Mikulás
csomagot. Nekünk, a Sziget-
halmi TE tagjainak december
mindezt megadta. 
December 5-én a Budai-
hegység gyönyörű erdeiben
rendeztük a „Vár a Miku-
lás!” elnevezésű túránkat,
amikor 914 sporttársunk
találkozott a „piros gúnyás”
őszszakállúval. Ez klubre-
kord, ennyien még egy
rendezvényünkön sem voltak. A Normafa, a
János-hegyi Erzsébet-kilátó, a Szépjuhászné
elvarázsolta a túrázókat.
December 19-én a mi Szigetországunk turista-
útjai is megteltek a bakancsosokkal. 325-en
vágtak neki a három távnak. remek időben, két
ember kivételével, mindenki teljesítette a túrát.
A célban egy ász jelvény (természetesen makk
ász) és Sziklavári Sándor remek marhagulyása
várta a túrázókat. A koronát a napra az össze-
fogás Szigethalomért Egyesület önzetlen csapa-
tának palacsintahegyei tették fel!
Ezúton még egyszer gratulálok a teljesítőknek.
A rendezésben segítő sporttársaim előtt pedig
kalapot emelek. Süvítő szélben fagyoskodva, de

túrázók tucatjaival körülvéve, önzetlenül tették
a „dolgukat”. örömet szereztek másoknak!
Január 29-én, pénteken 16 órakor rendezzük
tisztújító közgyűlésünket a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola Szabadkai u. 64. szám
alatti épületében. Amennyiben szükséges,
megismételt közgyűlésünket ugyanott 17 órakor
tartjuk. Fáki László polgármester úr átadja

legaktívabb tagjainknak a
Szigethalom Turistája díja-
kat, sor kerül a Fézler Balázs-
díj átadására is. Megtartjuk
a tisztújítást, tagjaink
meghallgathatják a 2015-ös
beszámolókat és dönthet-
nek a 2016-os programokról. 
Február 14-én a magyar
tenger, a Balaton felé indul
lelkes kompániánk (termé-

szetesen külön busszal). Balatonalmádi környé-
kén teszünk egy vidám, tüdőtisztító, szemgyö-
nyörködtető sétát. reményeink szerint talpunk
alatt a frissen esett hó ropog majd, miközben a
verőfényben a Balaton-felvidék varázslatos
tájain legeltetjük majd szemünket.
A buszra Sziklavári Sándornénál lehet jelent-
kezni. Bővebb információt közgyűlésünkről és a
túráról a www.szigethalmite.hu honlapon lehet
majd találni.
Végezetül, amíg nem találkoznánk: mindenki-

nek boldog új évet kívánunk! A Szigethalmi TE
tagsága nevében: 

Nád Béla tiszteletbeli elnök

Lóra termett
lányok

Szigethalmi Mikulás a Budai-hegyekben
1200 induló az SZTE decemberi rendezvényein

SPOrT - LEVÉLHULLÁS

Kiegészített szeretett
Kedves Ibolya, engedd meg, hogy más oldalról kiegészítsem a szeretetről szóló cikkedet, amelyet
a Szigethalmi Híradó decemberi számában olvastam.
Az érzelmekről egy kicsit eltér a véleményem. Érzelem az öröm, a bánat, a harag, az elégedettség
és az ellentéte, a neheztelés és még sok más. Mondd, ha haragszol a gyerekedre, az életed párjára
vagy akár a felmenőid valamelyikére  - mert valami kellemetlenséget okoztak, vagy butaságot
csináltak -  akkor már nem is szereted őket?  Ugye, hogy dehogynem! Az apróbb-nagyobb kelle-
metlenségeket megbocsátod, és a szeretet marad.  (Minél hamarabb megbeszélitek, annál
könnyebb a megbocsátás. És "tüske" sem marad utána.)
A szeretetnek négy pillére van (mint egy nagy családi asztalnak): 
1. a megértés (elfogadod a másságot; te is írtál róla.);  
2. a megbocsátás (ezt is helyesen írtad!) Ez a kettő, sajnos, nagyon sok emberből hiányzik!  
3 és 4: az ismeret és a gondoskodás. Legjobban arról tudsz gondoskodni, akit ismersz. Tudod,
mire van szüksége, mit szeret, mit nem. Tehát ez a két pillér karöltve jár, egyik sem lehet meg
a másik nélkül, nem fontosabb a másiknál.
Ebből a négy „asztallábból” ha bármelyik hiányzik, feldől az asztal. Vagyis az már nem szeretet.
(Lehet személyfüggőség vagy anyagi függés, de szeretet nem!)
Ezt egy nagyon jólképzett pszichoterapeutától tanultam. Sajnos idézni nem tudom, kiktől származik
ez a tudás, de tapasztaltam az igazságát. További munkádhoz sok sikert kívánok!

Bata Éva

Guggol Both Petra, 
balról jobbra Benson Brigitta,

Sámuel ramóna, 
edző Kalános Éva.
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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,

06/20-551-7115 rendelési időben
hívható

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: 06-30-902-1533
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, 06/24 525-467 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30 409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Tűzoltóság:  06/23 524-570, 105

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u.
12-14. Telefon: 06/24/367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi polgár-
mesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

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, 0670/379-6356
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

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki szere-
tett édesanyámnak, Petkov Ferencnének,
mindenki Ilonka nénijének búcsúztatóján részt
vett, mély fájdalmamban osztozott. Tisztelettel
köszönöm a fáradozását mindazoknak, akik
életének utolsó napjaiban segítséget nyújtottak
ápolásában, fájdalmainak enyhítésében.

dr. Schuller Gáborné

***

Köszönöm mindazoknak, akik édesanyám,
Mészáros Józsefné (Julika néni) elhunyta alkal-
mából részvétüket nyilvánították.
Emléke szívünkben él.

Köszönettel: lánya 
Csípő Zsigmondné

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
megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti,
szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változ-
zon.)

Következő lapzárta: január 22.
Megjelenés: február eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése:

Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

Idült kertrajongóknak
Kedves barátaim! A január hónap tartogathat
meglepetéseket. Elképzelhető, hogy téli csapadék-
kal kell kalkulálnunk. Ha nagy hó esik, érdemes
örökzöld fáink és cserjéink ágairól leverni, nehogy
letörjenek. Az ónos eső a gyümölcsfáink ágait
szaggathatja le, ezért egy bottal szoktam óvato-
san leütögetni ezt a gusztustalan csapadékot az
ágakról.
Mi a helyzet azonban, ha enyhe az év első
hónapja? Nos, ilyenkor a legjobb a fiatal fákat
ültetni, ha szükséges átültetni. Fagymentes időben
a máshonnan kiemelt vagy a faiskolában vásárolt
fának ássunk egy köbméteres gödröt, a cserjék-
nek 60x60x60cm-est. A gödör aljára trágyát
tegyünk, ezután a gyepszint következzék arccal
lefelé, majd a többi földdel töltsük a gödröt a
megfelelő magasságba. Jöhet a növényke.

Gödrünk szélénél lapátoljuk a földet, így szép
tányért kapunk. Alapos öntözés következik. A
szabadgyökerű fás növényeket ültetés előtt jól
metsszük meg, mivel a gyökeret bolygattuk, így
az nem tud túl nagy lombfelületet ellátni.
Ha ősszel nem volt időnk pl. a sövényt megnyírni,
azt most bepótolhatjuk.
És persze lélekben készüljünk a tavaszra. Nézzük
meg, hogy állunk vetőmaggal, növényvédő szerrel.
Szerszámaink, eszközeink javítására, karbantartá-
sára most talán jobban tudunk időt szakítani, mint
tavasszal.
Drágáim! Egy új év kezdetéhez értünk. A télből
immár kifelé haladunk.
Szép telet kívánva, búcsúzlizik:

Gyomkereső

Betörőket fogtak

Lopással gyanúsítja a Szigetszentmiklósi rend-
őrkapitányság N. Imre 19 éves és Sz. István 20
éves szigetszentmiklósi lakosokat, akik vélhe-
tően 11 családi házba törtek be tavaly.
A két férfi az ingatlanok egy részébe a nyitott
ajtón jutott be, de többször előfordult, hogy
befeszítették a ház ajtaját vagy ablakát. A betö-
rések során több millió forint értékben tulajdo-
nítottak el készpénzt, műszaki cikkeket, fest-
ményt, iratokat és ékszereket. A nyomozók
tavaly decemberben fogták el őket. A 19 éves
férfi és társa a bűncselekmények elkövetését
elismerte. 
A rendőrök mindkettőjüket őrizetbe vették, az
illetékes bíróság pedig egy nap alatt elrendelte
az előzetes letartóztatásukat.

Pest Megyei rendőr-főkapitányság

MOZAIK

Mint hegedűk sírása,
fájdalmas zokogása,
mint gyilkos erő,
szívemnek húrjait
bágyadtan pengeti
a monoton eső.

Fullasztó minden.
A sápadt fényben 
már ütött az óra,
a múltnak emléke,
az elmúlás ténye,
ez a bánatos nóta.

És én csak megyek,
de ha nem kell legyek,
már nem is vagyok.
Ide-oda rángat a szél,
lassan utolér a Tél.     
A lelkem halott.

Nagy T. F. Viktor

Őszi dal


