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Közmeghallgatás
Tisztelt szigethalmi polgárok! Tájékoztatjuk Szigethalom város lakosságát, hogy február 8-án,
18 órakor a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében közmeghallgatást tartunk. A
közmeghallgatás témája a 2016. évi költségvetés. A közmeghallgatás nyilvános, minden
szigethalmi polgárt várunk. Az ülést élőben nézheti, illetve a későbbiekben is megtekintheti a
www.onkormanyzati.tv honlapon.

Fáki László polgármester

Tisztelt Szigethalmi
Polgárok!

A naptári év fordulójának környéke a múlt és
jövendő találkozásáról szól. Meggyőződésem
szerint közös sikerünk egyik kulcsa, hogy a
mögöttünk és az előttünk álló időszakot
egységben tudjuk értékelni és tervezni, hiszen
a múlt eredményeinek felidézése önmagában
öncélú nosztalgia, amíg a jövő puszta latolga-
tása felelőtlen álmodozás.
Hálatelt szívvel állapíthatjuk meg, hogy e
néhány soros újévi köszöntő nem alkalmas arra,
hogy a 2015. év eredményeit részleteiben
bemutassa, de még arra sem, hogy kimerítő
felsorolást nyújtson. Nem is cél ez, hiszen bízom
benne, hogy a magyar emberek szemmel látták
és saját bőrükön érezték, hogy Hazánk a múlt
évben is komoly lépéseket tett a fejlődés útján.
Hangsúlyozni kell, hogy a sikereket elsődlegesen
nem a pozitív nemzetközi gazdasági környezet,
nem megalapozatlan és fenntarthatatlan
látszatintézkedések vagy a vak szerencse
hozták el, még akkor sem, ha egyes politikai-
gazdasági erők minden nemes és nemtelen
eszközzel próbálják ezt nap mint nap igazolni.
Sikereink receptje nem más, mint a magyar
emberek történelmi léptékű összefogása és
hosszú távú, felelős és a nemzet érdekének
szolgálatában megalkuvást nem tűrő központi
és helyi kormányzás.
Legfontosabb eredményeink a bruttó nemzeti össz-
termék (GDP) növekedése, az államadósság csök-
kenése, az emberek százezreit sújtó devizahitelek
kivezetése, a foglalkoztatás folyamatos bővülése,
az infláció huzamos ideig tartó minimális mértéke, 

Fitt-Lesz Halom
a Széchenyiben

program a 
6. oldalon

(Bóna Zoltán országgyűlési képviselő írása
a 4. oldalon folytatódik)

Városunk bombázása
1944. április 3-án a Dunai Repülőgépgyárat
(később Csepel Autógyár) bombatámadás érte.
Százhuszonkét B-17-es ontotta bombáit a gyárra
és a reptérre. Április 13-án újabb támadás érte a
repteret és a gyárat, 3688 bombát dobott le a
123 Liberator. Aztán hosszabb szünet után, július
30-án jöttek el a pokol órái. Az újabb támadás a
gyárat megkímélte, azonban Szigethalom (akkori
nevén Horthy-liget) szőnyegbombázás áldozata
lett, rengeteg polgári áldozattal, lerombolt lakó-
házzal. Mi okuk volt a szövetségeseknek ezt a
ligetes, házakkal ritkásan tarkított falut elpusztí-
tani? Terrortámadás volt, vagy ennyire elvétették
volna a célpontot? folytatás a 7. oldalon

Különös találkozás
Érdekes esetről írt olvasói levelet
lapunk egyik állandó szerzője. Szigethy
N. Pethő Ilona történetéből megtudjuk,
hogyan és mikor találkozott az akkor
még kisgyermek édesanyja a neves
íróval, az Egri csillagok szerzőjével,
Gárdonyi Gézával. (8. oldal)
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Februári fogadóórák
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Adófelajánlások
Kedves lakosok, olvasóink és adakozóink! Az
elmúlt években az önök által felajánlott adó
1% összegeket göngyölítve gyűjtöttük össze.
Így a 2012., 2013. (1 069 464Ft) és a 2014.
adóév (752 371Ft) után felajánlott összegeket
(összesen: 1 821 835Ft) a könyvtár épületé-
nek új részében és a tetőterében szükséges
lámpatestekre, a villanyszerelés munkadíjára
és a tetőtérben majdan beépítendő beltéri
ajtók megrendelési előlegére fordítottuk.
Köszönjük eddigi támogatásukat! Továbbra is
szükségünk lenne az adományokra! Ezért
kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át szíveskedjenek felajánlani a
könyvtár számára!

Adószámunk: 16795028-1-13

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató és munkatársai

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy
százalékáról. A kedvezményezett adószáma:
18660544-1-13. A kedvezményezett neve:
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapít-
vány.
A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói nevében köszönjük, hogy eddig
is támogatta az adója 1%-ának felajánlásával
alapítványunkat. Tanulmányi kirándulásokat,
erdei iskolai programokat, táborozásokat,
valamint az alapító okirat szerint a rászoruló
és a tehetséges tanulókat is támogatjuk.
Tisztelettel kérjük önt és kedves családját,
baráti körét, hogy – amennyiben úgy dönte-
nek – legyenek szívesek idén is támogatni
alapítványunkat.
Nagyon szépen köszönjük

Egyed Jolán Bakos Gézáné 
igazgató kuratórium elnöke

Tisztelt szülők, nagyszülők! Kérjük, hogy
adójuk 1%-ával segítsék óvodánk alapítvá-
nyát. Az alapítványhozl befolyt összegből az
óvodák játék- és sporteszközeinek bővítését
valósítjuk meg, megszépítve, gazdagítva az
óvodás éveket. Támogatásukat előre is
köszönjük a közel 700 szigethalmi óvodás
gyermek nevében. 

A kedvezményezett adószáma:
18687738-1-13

A kedvezményezett neve:
a Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány

Zoltay Árpádné
a kuratórium elnöke

Szigethalom Város Képviselő-testülete a 2016. január
1-től működő Nebuló Közétkeztetési Intézmény öt
évre szóló vezetői megbízásáról hozott döntéssel
kezdte december 15-i ülését. Az intézmény vezetője
dr. Petyi Beáta lett.
Ezek után jóváhagyták a 2016. évi belső ellenőrzési
ütemtervet, majd megszavazták a képviselő-testület
2016. évi munkatervének végleges változatát.
Ezt követően elfogadták a Nobilis Humán Szolgáltató
intézmény szakmai programját és egyes mellékleteit:
az SZMSZ és a Bölcsőde házirend módosítását, vala-
mint a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
szakmai programjának módosítását is.
Két intézmény előirányzat átcsoportosítási igényét –
a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény és a
Négyszínvirág Óvoda – jóváhagyta a testület.
A következőkben megalkották az egészségügyi alap-
ellátás körzethatárainak megállapításáról szóló
önkormányzati rendeletet, melyben a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogászati körzetek megtartása
mellett kizárólag a védőnői, illetve iskola védőnői
körzetekben történt változás.
Módosítás történt a támogatási szabályzat mellék-
leteiben is.
A szabályzat és a rendelet Szigethalom város honlap-
ján, valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.
Ezek után döntés született arról, hogy a Szigethalom,
Aradi utca – Petőfi Sándor utca kereszteződés, vala-
mint a Belső utca – József Attila utca kereszteződés

közvilágítás-bővítését Molnár Viktor villanyszerelő
mester végzi el. 
A képviselő-testület a következő határozatával
ingyenes átvételi igényt jelentett be a Nemzeti
Eszközkezelő által – az önkormányzati tulajdonba
adás kezdeményezésének időpontjáig az állam nevé-
ben – megvásárolt összes szigethalmi lakóingatlanra. 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Szigethalom
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződései
a bérlők kérelmére – a bérleti díjak változatlanul
hagyásával – 2016. évre meghosszabbításra kerültek.
A polgármesteri hivatal létszámát az önkormányzat
2016. január 1-től 40 főben határozta meg. 
A képviselő-testület tájékoztatása következett a két
ülés között történt eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizottság
ülésének időpontja: 2016. február 16-a 17 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti bizott-
ság ülésének időpontja: 2016. február 18-a 17 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja:
2016. február 23-a 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.

Közmeghallgatás időpontja:
2016. február 8-a 18 óra

Helyszíne: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben is
megtekintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.

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: 15-én (hétfő) és 29-én
(hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alap-
ján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője:
11-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
Egyesület) 2. választókerület képviselője: 2-án
(kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont.
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 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 Egye-
sület) 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: 10-én
(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: 22-én
(hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne: Akácos-
Marika étterem 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerü-
let képviselője: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője: előzetes
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján. Tele-
fon: 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 egyez-
tetett időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszá-
mon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.



32016. 2. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKoRMÁNyZAT

Ebek harmincadján: soha többet?
Tájékoztató a felelős állattartásról – Törvény tiltja a kutya megkötését

„Ha magadhoz veszel egy éhező kutyát és jólétet biztosítasz neki, nem fog megharapni.
Ez az alapvető különbség ember és kutya között."

Mark Twain
Tisztelt kutyatartók! Az ember és a kutya barát-
sága évezredekben mérhető. Manapság sokan,
főleg családi házas övezetben, inkább házőrzőként
tekintenek a kutyára, mint akinek az a dolga, hogy
jelezzen, ha idegen közelít a portájuk felé. Nem
szabadna azonban megfeledkezni arról, hogy ez
a jószág ugyanolyan gondozást, törődést igényel,
mint bármelyik állat, aki ki van szolgáltatva tartója
részére.
A kutya érző lélek, aki gazdája megbecsülésére és
szeretetére éhes, hiszen ő mindent megtesz, hogy
elnyerje gazdája bizalmát. Épp ezért fontos, hogy
megfelelő módon viszonozzuk és gondoskodjunk
jólétéről. Csodálatra méltó, amilyen szeretettel,
hűséggel és önzetlenül ragaszkodik a kutya a
gazdájához és annak családjához. 
Mint felelős kutyatartók, ne feledkezzünk
meg a következőkről:
Házőrzőnk 
- minden nap kapjon tiszta, friss vizet, 
- minden nap kapjon számára megfelelő, elegendő

ételt, 
- legyen saját vacka,
- a kint tartott kutyának legyen biztosítva olyan

hely, ahol az időjárás viszontagságai elől
meghúzhatja magát. Ez ideális esetben egy
kutyaház, még ideálisabb esetben szigetelt
kutyaház, amibe szalmát és rongyokat teszünk.
Ha rongyokat teszünk, figyeljünk rá, hogy az ne
ázzon el (pl. havas, esős időben), mert a nedves
rongyokon fekve az eb megbetegedhet. Tegyünk
a kutyaház alá deszkákat, hogy melegebb legyen
a padlója. Tűzzünk a kutyaház bejáratához egy
darab anyagot (pl. rongyot), hogy az bent tartsa
a kutyaházban a meleget.

Kapjon ez az állat simogatást, kedveskedést, dicsé-
retet, s lehetőleg ne tartsuk megkötve! Inkább
zárjuk el valahova (pl. garázsba), ha idegen jön a
házhoz, vagy ezen időre tegyünk rá szájkosarat.
Ha meg kell kötni a kutyát, csak ideiglenesen
kössük meg, ne tartsuk folyamatosan köté-
len! Az eb megkötését ma már törvény tiltja! 
Időnként engedjük el (naponta vagy naponta
többször, vagy éjszakára, vagy amikor azt jónak
látjuk), hiszen neki is megvan a maga mozgásigé-
nye, hadd futkosson, hadd szaladgáljon, ha már
védi a házunkat és minket! Ez neki is jár! 
Ha meg kell kötni a kutyát, a lánc legyen elegendő
hosszúságú. Tehát kistestű kutyánál legalább
4 méter, közepes testű kutyánál legalább 6
méter, nagytestű kutyánál legalább 8 méter
legyen a lánc hossza.
Ideálisabb megoldás a futólánc. Ez olyan szerkezet,
amire felfűzve a láncot hosszabb területet tud
bejárni a kutya. Itt a feszített és a futórész (a lánc)
hossza összesen 8 méternél ne legyen rövidebb.

Ha kennelben vagy elzárt részen tartjuk a
kutyát, elegendő hely kell a számára.
Kistestű kutyának 10 nm, közepes testű
kutyának 15 nm, nagytestű kutyának 20 nm-
nyi helyet kötelező biztosítanunk.
Ha nem tudjuk elengedni, mert pl. rossz a kerítés,
engedjük be a házba vagy a garázsba, vagy vigyük
el sétálni naponta, csak egy nyakörv vagy hám és
póráz kell hozzá!
Nagy hidegben engedjük be a lakásba, addig sincs
megkötve, és ezzel boldog perceket szerezhetünk
hűséges négylábú barátunknak, amit százszoro-
san meghálál nekünk.
No és persze alapvető állampolgári kötelességünk,
hogy a kötelező védőoltásokat és a chipet is
megkapja, ha pedig betegség gyanúját észleljük,
vigyük el orvoshoz.
Tudniillik, hogy aki állatát elűzi, elhagyja vagy
kiteszi, azt 2 évig terjedő szabadságvesztés-
sel, aki pedig állatának különös szenvedést
vagy pusztulását okozza, 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel rendeli büntetni a
Büntetőtörvénykönyv.
Legyünk tehát felelős állattartók, a jó gazda
gondosságával tartsuk őket, mert ők méltán
megérdemlik az ember megbecsülését. Az ő
szerepüket semmilyen más állattal nem lehet
helyettesíteni.
„A kutya a legállhatatosabb barát – az első, aki
üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez."
George Gordon Byron

***

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény:
jó gazda gondossága: az az emberi tevékeny-
ség, amely arra irányul, hogy az állat számára
olyan életkörülményeket biztosítson, amely az
annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző
fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátossá-
gainak, egészségi állapotának megfelel, tartási,
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés,
táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom,
gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda
gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtá-
jának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekin-
tettel kell lenni korára, nemére és élettani álla-
potára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt
jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített
tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat
igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább
napi egyszeri ellenőrzéséről.

5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének meg -
akadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában
egyéb módon korlátozott állat számára is
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a
sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(3) A szabadban tartott állatok számára –
azok természetes viselkedését is figyelembe véve
– biztosítani kell olyan területet, illetve léte-
sítményt, ahol azok veszély esetén, valamint
az időjárás káros hatásaival és az egészségre
ártalmas hatásokkal szemben védelmet
találnak.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
kormányrendelet:
14. § (4) A kedvtelésből tartott állat tartási
helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy
az állat fajára jellemző mozgási igényét ki
tudja elégíteni.
16. § (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kímé-
letesen kell bánni, azoknak szükségtelenül
fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni
nem szabad.

Polgármesteri Hivatal

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



4

Szigethalmi Híradó

2016. 2. szám

KÖZÉRDEKű

Az egészség a legnagyobb kincsed, ha elve-
szíted, semmid sincsen – ez a keleti medicina
alapgondolata.
Ha belegondolunk, hogy mégis elveszíthetjük
(betegek leszünk), még mindig ott van az
orvos, aki helyreállíthatja a kibillent egyen-
súlyt – mindezt persze feltételes módban.
Mert mivel is kell napjainkban szembenéz-
nünk? Nagy gyakorlattal rendelkező orvosaink
folyamatosan távoznak hazánkból, kórházaink
az összevonások és átszervezések miatt
agonizálnak.
Magunkra maradtunk!
Ezek a tények késztetnek mindnyájunkat arra,
hogy egészségünk megvédése érdekében
igyekezzünk megelőzni a betegséget.
Meghívom önöket egy ingyenes előadássoro-
zat első, témaismereti összejövetelére, ahol a
keleti medicina több ezer éves alapjainak
felvázolása után dönteni tudnak a megelőzés
ismereteinek elfogadásáról és alkalmazásáról
saját céljaikra.
A részletekről a 06-24-479-360-as telefonszá-
mon vagy a  e-mail címen érdeklődhetnek.

Hemmer Ferenc

A Pest megyei rendőrök olyan – az elmúlt
időszakban megszaporodó – bűncselek-
ménytípusra hívják fel a figyelmet, mely-
nek során a tettesek egy rokonra hivat-
kozva készpénzt, ékszert csalnak ki főként
időskorú személyektől.
A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást folytat
ismeretlen tettes ellen, aki tavaly december 16-
án vezetékes telefonon felhívott egy idős pomázi
asszonyt, és a sértett fiának adta ki magát. A
telefonáló elmondta az asszonynak, hogy bajba
került és készpénzre van szüksége. Ekkor a sértett
közölte, hogy nincs pénze, így a férfi kérésére
összekészítette az ékszereit, amit a ház előtt
odaadott egy ismeretlen férfinak, aki azt állította,
hogy ő a fia barátja. A bűncselekménnyel okozott
kár meghaladja az 500 ezer forintot. A rendőr-
kapitányság illetékességi területén ezt követően
két alkalommal kíséreltek meg elkövetni a fenti
módszerrel csalást, azonban a sértettek gyanút
fogtak, ezért károkozás nem történt. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes-
ségi területén – így például Érden is - az elmúlt
időszakban több olyan csalást követtek el vagy
kíséreltek meg elkövetni ismeretlenek, ahol
valamilyen rokonnak adták ki magukat, és egy

velük történt eseményre, például balesetre
hivatkozva készpénzt vagy ékszert kértek a
főként idős sértettektől. Sokszor még néhány
részletet is ismernek a hivatkozott személy
magánéletéből, így a meséjüket még hihetőbb
köntösbe tudják bújtatni.
Az ilyen vagy ehhez hasonló bűncselekmények
megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú
hozzátartozójukkal! Tájékoztassák õket arról, ha
elutaznak, hogy ne lehessen mondvacsinált
indokokkal meg téveszteni õket! Nyomatékosan,
többször figyelmeztessék õket a fenti esetekhez
hasonló elkövetési módszerre. Tanítsák meg
nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik õket
hozzátartozóra hivatkozva, akkor elõször
ellenõrizzék le a történetet a hivatkozott rokon-
nál az általuk ismert számon! Tudatosítsák
bennük, hogy ne álljanak szóba idegenekkel
még akkor sem, ha egyébként jó szándékúnak,
kedvesnek tûnnek.
Amennyiben mégis megpróbálják önöket
becsapni, akkor azonnal értesítsék a rendőrsé-
get a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Előzzük meg
a betegséget!

Csaló „rokonok”

a családokat szolgáló intézkedések folyamatosan
szélesedő köre (GyED Extra, Diplomás GyED,
családi adókedvezmény, Erzsébet üdülési program,
stb.), a közétkeztetés körének bővítése és díjának
csökkentése, valamint a rezsicsökkentés fenntar-
tása. Jelentős lépéseket tettünk az egészségügy,
az oktatás és a teljes közszféra évtizedes problé-

máinak megol-
dása terén is,
köztük kieme-
lendő a külön-
böző életpálya-
modellek beve-
zetése és a
s z é l e s k ö r ű
béremelések. A
régi visszássá-

gok és terhek folyamatos konszolidációja mellett
Magyarország az új keletű kihívások kezelése
terén is jelesre vizsgázott. Elmondhatjuk, hogy az
Európát egyre intenzívebben fenyegető migráció,
és az azzal törvényszerűen együtt járó kulturális
és társadalmi krízisek veszélyének súlyát legha-
marabb Hazánk ismerte fel, ahogy a megfelelő
lépések kidolgozása és megvalósítása terén is élen
jártunk. Az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy
eljött az idő, hogy a Hazánk által képviselt állás-
pontokat az európai vezetők ne csak öntelt,

képmutató és kioktató arroganciája kísérje, hanem
az a szóban vagy tettben megnyilvánuló beisme-
rés, miszerint Magyarország nemcsak megtűrt, de
valós befolyással rendelkező tagja az európai álla-
mok közösségének. Napról-napra nyilvánvalóbb,
hogy az eddig kívülről és belülről is ránk erőltetett
„Merjünk kicsik lenni!”  hozzáállás nem állja meg
a helyét, amely mindannyiunk közös érdeme.
Már a 2015. év második felében látható volt,
hogy a 2016. év sem fog a megállásról és a
meghátrálásról szólni. A személyi jövedelem -
adó, illetve az egyes termékeket érintő áfa csök-
kentésével tovább kívánjuk szolgálni a magyar
embereket. A gazdaság egyik pillérjét jelentő
építőipar, illetve az ország alapját és fennmara-
dását jelentő magyar családok intenzív erősö-
dését hivatott szolgálni a nemrégiben kiszélesí-
tett CSoK-program, valamint az új lakások
áfájának szignifikáns csökkentése. Határozott
célunk továbbá a közigazgatás hatékonyságá-
nak emelésével, a nyugdíjak és a minimálbér
növelésével, továbbá új munkahelyek megte-
remtésével fokozni Hazánk versenyképességét
és az itt élő polgárok jólétét.
Kívánom, hogy a 2016. év is számos eredményt
tartogasson Szigethalom számára. Biztosítha-
tom önöket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
2016-ban is minden rendelkezésemre álló
eszközzel azon leszek, hogy Szigethalom és

környéke fejlődjön, és az itt élők életminősége
tovább emelkedjen. Kívánom, hogy az eddigi
sikerek motiváljanak bennünket abban, hogy e
város fejlődéséért tovább munkálkodjunk.
országgyűlési képviselőként továbbra is kész
vagyok aktívan közreműködni minden jó szán-
dékú célkitűzés megvalósítása érdekében.
Céljaink közül kiemelendő a Ráckevei-Soroksári
Duna-ág széleskörű fejlesztése. Reménységeink
szerint az új évben a Szigetszentmiklós, Gyárte-
lepen épülő közigazgatási centrum átadásra
kerül, amely komoly könnyebbséget jelent majd
Szigethalom polgárainak ügyeinek intézésében.
Bízom benne, hogy sikerül további lépéseket
megtennünk abba az irányba is, hogy a sokak
számára nap mint nap elvesztegetett perceket
és kellemetlenséget jelentő gyártelepi HÉV-
átjáró folyamatos közlekedést biztosító kialakí-
tása is megvalósuljon.
Kívánom, hogy a 2016. esztendő Hazánk és
Szigethalom számára egyaránt az épülés, a
biztonság és a béke időszaka legyen. ország-
gyűlési képviselőként azon leszek, hogy ez
minél szélesebb körben megvalósuljon, és e
szolgálatban kérem mindannyiuk imádságát,
jóindulatát és tevékeny közreműködését.
Hajrá Magyarország! Hajrá Szigethalom!

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

(folytatás az  1. oldalról)
Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
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14-18

12-14

8-12

15-19

14-18

7-11

14-17

7:30-10:30
Tanácsadás:
10:30-12:30

13-19

7-13

8-12

15-19

15-19

7-11

8-12

14-18

7:30-10:30

14-17

7-13

13-19

HÁZIoRVoSoK

1. sz. körzet – Dr. Csipán Zoltán T: 06-70/450-4059, 
06-24/403-654  603-as mellék

2. sz. körzet Dr. – Kővári Éva Gabriella 2015.09.01-től helyettesíti:
Dr. Budavári Attila T: 06-70/382-9223, 06-24/403-
654  604-es mellék

3. sz. körzet – Dr. Heiglné dr. Horváth Nikolett T: 06-30/
799-3682, 06-24/403-654  602-es mellék

4. sz. körzet – Nagyné dr. Vékony Irma Esetenként helyettesíti:
Dr. Waldhausel Ágnes T: 06-70/
374-9167, 06-24/403-654  604-es mellék

5. sz. körzet – Dr. Ammo Ahmed T: 06-70/935-0501, 
06-24/403-654  602-es mellék

6. sz. körzet – Dr. Molnár Julianna, T: 06-70/451-5095, 
06-24/403-654  603-as mellék

GYERMEKoRVoSoK

1. sz. körzet – Dr. Kővári Gábor T: 06-70/375-9845, 06-30/
9-411-654, 06-24/403-654  608-as mellék

2. sz. körzet – Dr. Lakner Dezső T: 06-70/375-9630, 
06-24/403-654  608-as mellék

FoGoRVoSoK

1. sz. körzet – Dr. Kóczah Judit, T: 06-70/382-9536, 
06-24/403-654  605-ös mellék

2. sz. körzet – Dr. Balogh Béla T: 06-70/382-6599, 
06-24/403-654  605-ös mellék

8-12

17-19

15-19

7-11

10-14

14-18

7.30-10.30

14-17

7-13

13-19

14-18

12-14

9-14

15-19

14-18

7-11

14-17
Tanácsadás:

12-14

7:30-10:30

13-19

7-13

8-12

12-15

8-11

7-11

8-12

12-15

7:30-10:30

12-15

7-13

13-19

KeddHétfő Szerda Csütörtök Péntek

Háziorvosok elérhetősége és rendelési ideje: Egészségház (Szigethalom, Szabadkai u. 71.)

ÜG
YELET:

Péntek 15 órától hétfő reggel 7 óráig. T: 06-24-404-405, T: 06-30-799-36-42



6

Szigethalmi Híradó

2016. 2. szám

PRoGRAMoK



72016. 2. szám

Szigethalmi Híradó
ISKoLA

Tudta-e?
Szigethalom bombázása: terror vagy tévedés?

Gyermekkoromban, a '60-as, '70-es években a
falu tele volt bombagödrökkel. Ezek néhol 50
méterre egymástól(!) olyan nagy mélyedések
voltak, hogy némelyiknek kis talajvíz táplálta tó,
nádas volt az aljában. A képződmények a Mű
úttól az erdőig mindenhol megtalálhatók voltak.
Néhol három tölcsér is volt egymás mellett, ami
láncos bombára utal. Mindenki tudta települé-
sünkön, hogyan keletkeztek ezek a gödrök, de
a miértre – tudomásom szerint – eddig még
senki nem kereste a választ. Aztán a 1970-es
évektől a gödröket feltöltötték, helyükre házak
épültek, ma már kevesen tudják, hogy Sziget-
halom valaha egy holdbéli tájra emlékeztetett.
A Parkerdő Szigethalom felé eső területein
azonban még mindig találkozhatunk a furcsa,
szabályos, kráterszerű mélyedésekkel. A mély-
ségük 2-3 méter, átmérőjük 5-15 méter. Peremü-
kön kör alakú domb van a kidobódott földtől.
Persze már rég benőtte őket az erdő.
Gyermekkorom óta foglalkoztatott a kérdés,
miért kellett ezt a ritkásan lakott települést ily
nagy erőkkel támadni? Az itt ledobott bombák
ára bizonnyal több ezerszeresen meghaladta az
okozott anyagi kárt, csak az ártatlan áldozatok
száma – a túlélők is azok voltak – volt túl nagy.
Tévedés volt? Az első két támadás pontossága
nem hagyott kívánni valót maga után. Hanyag-
ság, cinizmus, gonoszság, mi állhat a háttérben?
Szerencsére már megtalálhatók ezekre a kérdé-
sekre a válaszok, a II. világháborús repülési
naplókat feloldották a titkosítás alól, és az inter-
neten is elérhetőek.
A 15. légi hadsereg 49. Bomb Wingje három
Bombardment Groupból állt (451, 461, 484-es
számúak). Ezek naplói és az interneten megta-
lálható személyes naplók sokszor eltérően emlé-
keznek a történtekre. Az biztos, hogy július volt
a legnehezebb hónapja a 49-esnek. Július 22-én
Ploesti (Románia) felett érték komoly vesztesé-
gek az egységeket, majd 25-én Linz felett olyan
erős ellentámadásban volt részük – mintegy 125
német vadászgép által –, hogy nem tudták a
küldetést végrehajtani, rengeteg gépet, és több
mint száz embert veszítettek. A szigethalmi
küldetésben részt vett még az 55. Bomb Wing
464-es csapata is. Honlapukon ez olvasható:
"07-30-44 Budapest, Rumania – Budapest Duna
Air Craft Factory". Az 55-ös Bomb Wing további
egységei voltak a 460, 465 és 485-ös.
Július 30-án a 49. Bombázó Egység több mint
300 és az 55-ös kb. 150 gépe emelkedett a
magasba Itáliában. Kíséretüket a 82. Fighter
Group (vadászcsoport) egységeiből összeállított
300 vadászgép látta el. A 461-es bombázó
csoport 72. küldetése volt ez 1944-ben, a 451-

eseknek a 93., a 461-eseknek pedig az 58-adik.
A legénység fáradt és idegileg kimerült volt. Egy
Bob Karstensen nevű lövész leírása szerint
„annyira figyeltük az eget (ellenséges gépek
után kutatva), hogy a nyakunk elgémberedett,
a szemünk elfáradt a hideg monotonitástól és
a félelemtől" (http://www.458bg.com/crew
03martin.htm). Városlőd felett 10 óra 40-kor 30
vadászból álló német csoport támadta meg
őket. Az amerikai vadászgépek ellentámadá-
sára azonban menekülőre fogták a dolgot. Az
amerikai bombázókötelék aztán Alcsút felett
elfordulva repült Horthy-liget felé. Azután egyes
források szerint Érdnél a légvédelmi ágyúk lelőt-
tek egy Liberátort.

A nyugat-északnyugatról érkező bombázók
először a reptérre szórták le terhüket, ez a
néhány bomba azonban csak minimális, pár nap
alatt javítható károkat okozott. Ha egyenesen
továbbmennek, pont a gyár fölé értek volna.
Azonban az egész kötelék – idő előtt – enyhe
jobb kanyart vett, és a bombák Gyártelepen, a
Mű út környékén – egészen a Széchenyi utcáig
– csapódtak be. Más gépek még inkább jobbra
tértek el, és szinte az egész falut szőnyegbom-
bázták. 
A 461-es Bombardment Group szerint tiszta volt
az idő (2%-os felhőzet). "A légvédelmi tűz
mérsékelt volt, pontos és erős, és kilenc ellen-
séges gép volt látható." A légvédelmi ágyúk –
idősebb szigethalmiak elbeszélése szerint –
leginkább a Gáspár-dombon voltak (e domb
maradványa még mindig látható a Penny-től
nem messze, a Mű úti házsor mögött). Egyik
szakaszuk 19 gépéből tizenkettőt találat ért
(megsérültek). A 461-esek szerint 28,6 %-os
volt a találati arányuk (ez nem igaz, sokkal keve-
sebb volt, ez látszik a bombázást követően
készült fotón is). 
A 464-es BG szerint "Ahogy a csoport elérte a
célterületet, máris lőni kezdett minket az első
légvédelmi ágyú. A kibocsátási pont előtt a
légvédelmi tűz nagyon intenzív, erős és pontos

lett." Bár a Gáspár-domb ágyúit három perccel
ezután lebombázták, az erős tűz elől jobbra elka-
nyarodó, jórészt sérült gépek gyorsan megsza-
badultak terhüktől a falu felett (kényszervetés,
ha megsérült egy gép, le kellett dobni a bombáit).
Más leírásokból tudható, hogy csak az elől
haladó gépek látták a célt, a többiek a füsttől
gyakorlatilag semmit, oda illetve az a terület
mögé próbálták dobni a bombáikat, ahol a
legnagyobb volt a gomolygás. Közben az egyik,
már találatot kapott gépre véletlenül bombát
dobott egy fölé szálló gép, a személyzet két tagja
meghalt, nyolcan ejtőernyővel értek földet.
A 767-es század naplójából: „A légvédelmi tűz
rendkívül erős volt, egyik repülőnk elvesztette
a farkát. A vadászgép-támadások nem voltak
intenzívek. A célpont megsemmisült, már
amennyire a megfigyelő látta. Egy jó bombázási
mintázat volt látható a képeken, de a célt nem
érték el."
És végül a 765-ös Repülőszázad írásából:
"Jelentések szerint egy jó bomba minta volt
látható, de úgy tűnik, hogy jobbra a céltól...
olvashatatlan írás."
Az egymásnak egy mondaton belül is ellent-
mondó naplórészletek mögött ott van a kato-
nák szégyene. A túlhajtott és a nagy júliusi vesz-
teségek miatt idegileg teljesen kimerült veterá-
nok, az áldozatok helyére került nagyszámú
újonccal együtt, megrémülve az erős légvédelmi
tűztől, nagyot hibáztak. 
A támadás minimum négy bombázó és két
vadászgép elvesztésével járt az amerikaiak
számára. Az okozott kár stratégiai szempont-
ból nem volt jelentős.
Mivel vasárnap volt, a szigethalmiak nagyrészt
otthon tartózkodtak. Az áldozatok számáról nincs
pontos információm. Sokan haltak meg a Mű
úton, a környékbeli lakosok által készített kezdet-
leges óvóhelyen, melyet telitalálat ért. Nagyma-
mám aznap légnyomást kapott, és a támadás
alatt szerzett sérülésébe halt bele, jó egy évvel
később. Így én sosem ismerhettem meg. 
A hajdani bombázók még élő legénysége
viszont a mai napig összejár, az egyes Bombard-
ment Group-oknak minden évben van találko-
zójuk. 2015-ben is volt. Valószínűleg sosem
sztorizgatnak 1944. július 30-adikáról.

B. Tamás

A források elérhetők a http://www.15thaf.org
honlapról. Pontatlanságai ellenére is érdemes
elolvasni még az origo „Tűzvihar Magyarország
felett” című cikkét Elter Tamástól. Az Érden
lelőtt gép története Pokorny Ferenc „Érd 1944-
1945” című könyvében található.
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LEVÉLHULLÁS – KULTÚRA

Idén is folytatódik a városi
szavalóverseny hagyománya.
Témája: „Humor a költé-
szetben”
Nevezés: Az óvodások és az
általános iskolások saját intézményükben
nevezhetnek az elődöntőkre, az onnan tovább-
jutók kerülnek a februári döntőbe.
A középiskolás és a felnőtt korcsoport, valamint
azok az óvodások és általános iskolai diákok,
akik nem a szigethalmi intézmények növendé-
kei, a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban adhat-
ják le nevezésüket a döntőre,
nyitvatartási időben (kedd, csütörtök: 12-19,
szerda: 9-19, péntek: 9-16, szombat: 9-14 óráig)
személyesen, telefonon (24/514-810) vagy e-
mailben (info@hgvk.hu).
A tárgy rovatban – e-mail esetén – kérjük
feltüntetni: „Humor a költészetben”.
Nevezési határidő: 2016. február 12.
A döntőt február 29-én, hétfőn 14:00 órától
tartjuk a Városi Könyvtár rendezvénytermében.

Könyvtári programok
• 4-én, csütörtökön, 17 órától: Magyar Gyöngy

Egyesület kiállításának megnyitója 
• 4-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk 
• 5-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
• 6-án, szombaton, 10 órától: Diavetítés és

kézműveskedés
• 9-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 11-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 12-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
• 18-án, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 19-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
• 20-án, szombaton, 10 órától: Mara néni

játszóháza
• 23-án, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 25-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 26-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
• 29-én, hétfőn, 14 órától: Városi Szavalóver-

seny döntője
• március 3-án, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• március 4-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár

zenés baba-mama foglalkozás
• március 5-én, szombaton, 10 órától: Diavetí-

tés és kézműveskedés
• Magyar Gyöngy Egyesület kiállítása február

4-től 13-ig megtekinthető a könyvtárban!
• Maros Krisztina kiállítása február 16-tól 29-ig

ismét megtekinthető a könyvtárban!

Találkozás Gárdonyi GézávalFelhívás 
szavalóversenyre Kedves és különösen érdekes levelet kaptunk

decemberi lapszámunkkal kapcsolatban a
Szigethalmi Híradó egyik állandó szerzőjétől,
Szigethy N. Pethő Ilonától. Megéri elolvasni!

Tisztelt szerkesztőség! Már elolvasva a Sziget-
halmi Híradót, most is találtam benne külön
örömteli meglepetést!
A 3. oldalon olvasható a Fel, nagy örömre! című
vers, amelyet még kisgyermekkorból ismerek,
hiszen vallásos neveltetésünk okán nem csak
ünnepeken, de hétköznap reggel és este is
imádsággal, gyakorta közös énekléssel kezdőd-
tek-végződtek napjaink.
S emlékszem, amint a karácsonyi ünnepek
közeledtek, már az erre utaló énekeket is
„fújtuk” kívülről, hiszen kedvesek és szép csen-
gésűek voltak. Ám ezt az éneket csakis a kará-
csonyfánk alatt énekeltük el, és amikor a
második versszakhoz értünk, édesanyánk,
édesapánk és mi, mindannyian, (tizenegyen
voltunk testvérek) szó szerint térden állva
köszöntöttük a kisded Jézuskát, az „égi s földi
királyt”. Ma is könnyeztetően gyönyörű ez az
emlék!
Ám a harmadik versszakot, nem is tudtam,
hogy van! Soha nem énekeltük, nem ismertük
valószínűleg. Dúdolgatom; más a ritmusa vala-
hogyan... Ám nagy meglepetés, hogy Gárdonyi
Géza, kedves- és kedvelt írónk verseként
látom viszont. Kerestem a római katolikus és
a görög katolikus imakönyvekben, nincs is
benne! Tehát máshonnét tudhattuk annak
idején mi is ezt! Mindenképpen szép emlékként
él bennem! S a mai időkben is gyermekeimmel,
unokáimmal ezen a napon ezt énekeljük a
legszebben!
Ám van egy másik kedves történetünk is: édes-
anyánktól hallottuk, majd a nyugdíjas éveiben
ő maga le is írta élettörténetében, s ezt harma-
dik bátyám, István, édesanyánk elhunyta után
az egész életúttal együtt költeményekké átírta. 
Édesanyánk 1974-től elhunytáig itt élt nálunk,
Szigethalmon. Idén lenne 100 éves, s erre az
időpontra, emlékezetül, meg is jelentette
bátyánk – már harmadik kiadásban – az íráso-
kat. E kötetek egyikében egy „nagy” találko-
zásról írott vers is olvasható. Íme, az a bizonyos
költemény:

Az ősz tanító

Amint legeltettem egy novemberi napon,
élveztem két kutyám, ahogy mulattatott.
Látom, hogy az úton jön felém egy bácsi,
amint közelebb ért, köszöntem is neki
illőn: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus
mindörökké. Ammen! Hallom az ősz hajút,
és köszöntésemre, fejét meg biccentve
nyújtotta a kezét, engem megtisztelve.
Én meg tekintettel az őszes hajára

kezét, hogy megfogtam, csókot adtam rája.
Ezek után szóba elegyedett velem,
nem nézte a korát, és azt se, hogy én gyerek.
Kérdezte, hogy hívnak, megmondtam a nevem,
ezután már névről szólíthatott engem.
Kérdezett, feleltem, s neki igen tetszett
a nyílt okosságon, ahogyan feleltem.
Látta rajtam azt, hogy kicsi vagyok ahhoz,
hogy iskolába lennék kötve a padokhoz.
Ezért azt kérdezte, szeretnék e majdan
tanulni sok mindent az iskolapadban.
Mert az ilyen okos kicsi leányoknak
ottan van a helye az iskolapadban.
Mondtam, én szeretnék, de apám nem enged,
nincsen kenyér otthon, s cselédnek kell lennem.
Apám azt mondta, hogy szegény ne tanuljon
Mert kinyílik a szeme, és az már régen rossz,
elég, ha tud annyit, hogy nevét leírja,
mert a sok tudással az Isten se bírna.
Kérdte, hol tanultam e sokat, mit tudok,
ekkora tudáshoz koromban, hogy jutok.
Mondtam, míg testvéreim az apám oktatta,
a hallottakat a fejem megragadta.
Hamarább tanultam meg, mit nekik kellett,
akiket ezért az apám gyakran elvert,
én már tudok pár betűt, meg sok verset.
El tudnál-e, kérdte, mondani most egyet?
Hogyne tudnék, kérem, ha erre szépen kér,
és már szavaltam is Joákhim esetét.
„Megyen szent Joákhim, mindig messzebb halad,
szegény szent Annája, mindig messzebb marad.
Elmegyek messzire, minek menjek haza,
otthon nagyobb lenne szívemnek fájdalma”
Bizony gyönyörűen el tudtad mondani,
nagyon kár, hogy apád ennyire maradi.
De adok én neked egy ábécés könyvet,
ebből megtanulod írni a betűket.
Ha majd a betűket mindet megismered,
az „Egri csillagokat” föltétlen olvasd el!
És jusson eszedbe, ki e könyvet írta,
mert én vagyok az, a Gárdonyi Géza.
Te okos kislány vagy, kicsi Veronika,
Az Isten áldjon meg, s ne felejts el soha.
Nem is felejtettem, hogy feledtem volna,
Úgy gondolok most is Rá, mint Tanítómra!

Édesanyám, Pethő Elekné (Fehér Veronika), 1915-
ben született Jászkarajenőn, ám Nagykőrösön lett
anyakönyvezve. Neteremben, majd Törtelen
laktak szüleikkel, s arrafelé, a törteli határban volt
állatokat legeltető gyermek s cseléd több helyen
már kicsiny korától. 
A történet idején kb, 5-6 éves volt. Utána
néztem Agárdon, a Gárdonyi Géza Emlékmúze-
umban, hogy találkozhattak-e valóban. Gárdonyi
Géza 1897-től Egerben élt. ott írta az Egri csilla-
gok című történelmi regényt, de hogy-hogy
nem, a törteli tanyavilágban volt tanító az 1921-
22-es években! Tehát az Édesanyánk által elme-
sélt, majd leírt történet valóságos alapokon
nyugszik!
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Mit is lehet írni egy
emberről, akinek a nevét
mindenki ismeri? 
Mit is lehet írni egy élet-
rajzról, ha a főszereplő
csak pár hónappal élte
túl a könyv megjelené-
sét? 
Tudjuk, hogy Czeizel

Endre hősiesen megvívta, és mint oly sokan, el is
veszítette a rákkal szembeni csatát. Egész életében
sokat lehetett tőle olvasni a különböző szaksajtók-
ban. Élete utolsó egy évében pedig róla – a bulvár-
lapokban. Aki erről szeretne most olvasni M. Kiss
Csaba és Czeizel Endre könyvében, az csalódni fog.
Czeizel nem tagadja, de nem is részletezi életének
utolsó 10 évét. Czeizel, aki oly különleges volt,
ebben a szituációban ugyanúgy viselkedett, mint
férfitársai legtöbbje. A döntést a nőkre bízta. Fele-
ségének bevallja az új szerelmet, és baráti társként
élik tovább közös életüket – hétfőtől péntekig.
Szerelmével közli, hogy sosem válik el feleségétől,
és nevelik együtt a két közös gyermeket – hétvé-
genként. 
Czeizel doktor persze nem elsősorban a magánéle-
téről beszél. Laikusok számára is érthető módon ír
kutatásairól, felfedezéseiről. Megtudjuk, (ha nem
tudnánk), hogy senki sem lehet próféta a saját
hazájában. Czeizel más szavakkal fogalmazza meg:
„A magyarnak…nem üt szöget a fejébe, hogy az a
rengeteg átlagos ember…miért nem viszi többre.
A magyarnak az szúr szemet, aki kimagaslik. És a
géniuszokat képtelenek megérteni.”

Rengeteget tudunk meg más zsenikről: Szent-Györ-
gyi Albertről, a Wagner családról, Erkel Ferencékről,
Liszt Ferencről, Csontváryról. Megtudhatjuk, valójá-
ban hogyan halt meg Semmelweis Ignác. Ha legkö-
zelebb, a Fiumei úti temetőben Semmelweis sírjánál
járunk, eszünkbe jutnak majd azok a sorok. 
Jó lett volna, ha el tudja érni, hogy a lisztbe keverjék
bele a magzatvédő vitaminokat. Mert az Egyesült
Államokban és Kanadában1998 óta kötelező folsav-
val dúsítani. Az idegcső-rendellenesség 38 %-kal
csökkent. Az agyvérzés pedig 20 %-kal…
Czeizel hitte, hogy az emberek boldogsága nem a
Pithagorasz-tétel tudásán vagy nem tudásán múlik,
vagy hogy éppen ki a miniszterelnök, hanem azon,
rendben van-e a magánéletük.
Beszél a homoszexualitásról (családjában előforduló
esetet sem titkolva), az egynemű párok gyerekvál-
lalási kedvéről, az abortusz ellenességről. Elmondja
véleményét a nyitott házasságról, az őssejtkezelés-
ről, a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsola-
tos etikai problémákról. 
Megosztja velünk a temetkezéssel kapcsolatos
hitét is. Szerinte nem hagyományos módon kellene
temetkezni, elég lenne mindenkiből egy picike
DNS-t eltemetni, hiszen ez fejezi ki leginkább a
lényegünket, és ha eljön az idő, ez elégséges a
feltámadáshoz.
„A születés és a halál az élet természetes része. A
születésről azt hiszem, mindent, de legalábbis elég
sokat tudok. A halálról semmit. Senki sem tud a
halálról semmit. De mindenki fog tudni mindent.” 
Czeizel Endre 80 évet élt. És már MINDENT tud.

Szigligeti Zsuzsanna

Két neves irodalmi díjat nyert, illetve két másikra is
jelölték a malajziai Tan Twan Eng Esti ködök kertje
című regényét 2012-es megjelenése óta. Nem érdem-
telenül: az európai olvasó számára különös, távol-
keleti világba kalauzoló mű lassú hömpölygése a
mégoly véres háttér ellenére valami különös szépsé-
get sugároz. 
A könyv címe egy kert neve. Egy különös, gyönyörű
japánkerté, amelyet Hirohito császár hajdani kertésze
épít magának Malajziában, ahova sokak számára
rejtélyes okból nem sokkal a 2. világháború kitörése
előtt költözik. Már évekkel a világégés után érkezik
hozzá Töoh Jün-ling bennszülött bírónő – aki addig
japán háborús bűnösök sorát küldte halálba –, a
japánok egyik egykori titkos fogolytáborának egyet-
len túlélője, hogy az ott meggyilkolt nővére kedvéért
eltanulja, majd felépítse testvére hajdani álmát, egy
csodálatos kertet. 
Ha csak kettejük különös kapcsolatáról szólna a
könyv, lehet, letettem volna gyorsan: a háttérben
azonban egyszerre kísért a kegyetlen múlt és a véres
jelen. Mert bár a kert valamilyen titokzatos oknál
fogva a béke szigetének tűnik, körülöttük még
mindig háború zajlik, amit most már a kommunista
terrorbrigádok vívnak a brit gyarmattartók és az őket
kiszolgáló helyi lakosok ellen. A hírek naponta érkez-
nek a környéken brutálisan meggyilkolt emberekről.

Meddig tartható fent ez az elszigetelt béke? Ki is
valójában a rejtélyes kertész? Az, akinek mondja
magát vagy – ahogy néhányan vélik – a japánok
kémje? Van-e köze a 2. világháború alatt működő
titokzatos fogolytáborokhoz, amelyeknek valamennyi
lakóját az őrökkel együtt elpusztították? És miért
került erre sor? Mit akartak elrejteni a japánok a világ
szeme elől?
Töoh Jün-ling mindezt a múltra is emlékezve veti
papírra, hogy így menjen a rá váró súlyos betegség
elé, amely a memória teljes elvesztésével jár, miköz-
ben egész addigi életét megnyomorította, hogy nem
tudott feledni. És a zaklatott múlt és jelen ellenpólu-
saként épül a kert, a kertész utolsó remekműve tóval,
kövekkel, utakkal, amely messze túlmutatva önma-
gán a szépséget, a nyugalmat, a harmóniát, az
egységet jelenti az egész világgal. 
Vagy mást is? 
Egy térképet, amely egy titokzatos és szörnyű titokra
deríthetne fényt?
Talán még erre is választ kaphatunk a regényből,
amely a rohanó és zaklatott életet élő európai ember
számára a világ egy másik, a pillanaton túl mutató
dimenzióját nyitja meg, miközben megismerkedhe-
tünk egy másik kultúra különös szokásaival s a távol-
kelet közeli, véres történelmével.

vereckei

Ben H. Winters egy
egyedi hangulatú
művet alkotott a Gyil-
kosság világvége előtt
című könyvvel. Hogy
miért? Mert az egész
történet rendkívül élet-
szerű. Kiválóan
mutatja be, hogy egy
világot elpusztító
katasztrófa az emberi-
ségre milyen hatást

gyakorolna, de természetesen a gazdasági összeom-
lást sem felejti ki az író. A könyv egy rendőrről szól,
aki a világ megsemmisülésének küszöbén megkísérel
kinyomozni egy gyanús halálesetet. Mindezt termé-
szetesen csak tetézi, hogy a közelgő pusztulás idején
rengetegen inkább az öngyilkosságot választják.
A történet ott kezdődik, ahol egy kriminek kezdődnie
kell: egy nyomozó, egy holttest, egy helyszín.
Mindenki számára egyértelmű, hogy csak egy újabb
öngyilkossággal van dolga a helyi rendőrségnek, de
a főszereplő Henry Palace nyomozónak valami mégis
gyanús.
A történet rendkívül csavaros nyomozás útját
mutatja be, miközben a világ teljesen kifordul önma-
gából, mivel egy aszteroida megállíthatatlanul köze-
ledik a Föld felé. Miközben Henry Palace nyomozó
makacsul próbálja megtalálni a gyilkost, közben
megtudhatjuk, mi történik a világ más pontjain, és
ezzel egy nagyon hangulatos pre-apokaliptikus krimit
kapunk.
Ben H. Winters ezzel a könyvvel, az Utolsó nyomozó
című trilógia nyitókötetével robbant be a köztudatba.
Az első részt Edgar Alan Poe díjjal jutalmazták 2012-
ben. Remélhetőleg a többi rész is hamarosan megje-
lenik itthon, és megtudhatjuk, hogy miképp változik
a világ a közelegő pusztulás árnyékában, és persze
azt is, hogy Henry Palace nyomozó története hogyan
alakul.
A Gyilkosság világvége előttöt mindenképpen érde-
mes elolvasni, hiszen olyan világba nyerhetünk bete-
kintést, amelyik kísértetiesen hasonlít a miénkre,
kivétel természetesen az aszteroida.

Fejes Péter könyvtáros

Két életem, egy halálom

Tan Twan Eng: Esti ködök kertje

Gyilkosság
világvége előtt

Farsangi kézműves délután

19-én, pénteken 14–18 óra között.
Helyszín: Helytörténeti Gyűjte-
mény (Szigethalom, Fiumei u. 48.)
Program: alakoskodó álarcok,
maskarák, télűző bábok készítése,
csörögefánk sütés. Délután 4 órától maskarás
télbúcsúztató a Szent István Általános Iskola 2/a.
és 2/c. osztályos tanulóinak közreműködésével.
Belépő: 500 Ft/fő.
A belépő tartalmazza a programokon való részvé-
telt, a vendéglátást, a gyűjtemény megtekintését
és támogatását.
A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681 tele-
fonszámon.
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– Ha azt mondom, hogy édes Bettina, remé-
lem, nem érted félre. Mi volt előbb a cukrá-
szat, vagy az edzőség?
– A cukrászat, de nem sokkal. Korán kezdtem
kajakozni, de a szüleim is cukrászok voltak,
így hát egyértelmű az időrendi sorrend.
– Világbajnok kajakosod már van. És világ-
bajnok sütid?
– Hivatalosan még nem, de egyszer kóstold
végig, hátha találsz. 
– Még elveszteném a versenysúlyomat…
Félretéve a tréfát: engedd meg, hogy az olva-
sók nevében gratuláljak az elismeréshez,
amelyet a megyei önkormányzattól kaptál.
Nagy munka előzhette meg ezt, pedig –
ahogy itt körülnézek – kicsit mostohák a
körülmények: mindössze egy-két súlyzógépet
látok, meg egy bordásfalat.
– Igazán nem is kell több, hiszen a gépekre –
a futás mellett – legfeljebb télen van szük-
ség, de valójában én inkább a saját testsúlyos
edzés híve vagyok. 
– Ez a trend a nagyválogatottnál is?
– Senki sem szívesen adja ki a műhelytitkait,
de tudható, hogy sok súlyzós kiegészítő
gyakorlatot végeznek, futás tekintetében
viszont nagy eltérés nincs. Uszodába is
járunk, de nyilván kevesebbet, mint a klasszi-
sok, mivel nem tudjuk megengedni azt a szin-
tet. Technikailag sokban hasonlít az edzéster-
vünk a válogatottéhoz a kicsiknél és Erikánál
is. Mindamellett viszont, hogy nem is súlyzó-
zunk annyit, az átlagosnál kevesebbet is
edzünk. Nem is vagyok a mennyiség híve
sem, inkább a minőségben hiszek.
– Azért nagy pillanat egy edző életében, ha
ilyen sikert ér el a tanítványa. Sok edzőnek
ez nem adatik meg. Mennyire szerencse,
illetve kényszerű találkozás ez?
– Gondolom, minden sportoló-edző kapcso-
lat más, és mindegyiknek megvan a saját
története. Kevés edző van, aki saját maga
neveli fel kis korától kezdve a világbajnok
felnőtt versenyzőjét. Ez esetben sem ez
történt, hiszen korunknál fogva sem lehetne.
Amikor én még eveztem, Erikával egy hajó-
ban ültünk. Egész jó kis páros voltunk. Igaz,
most is egy hajóban evezünk, de kicsit
másként. Nevetve úgy szoktam mesélni a
találkozásunkat, hogy a nyakamon maradt.

Korábbi csapatánál eléggé ellehetetlenítették
a helyzetét, nem hosszabbítottak vele szer-
ződést, nem volt hol edzenie, nem volt olyan
szakember sem közel, sem távol, akivel szíve-
sen dolgozott volna, akiben megbízott volna.
Igazából, ezért már abba is akarta hagyni.
Ekkor mondtam neki, nem kellene még, gyere
le egy edzésre, hátha lesz valami, eddzél
velünk egy napot. Edzett egyet, kettőt és
elkezdett rendszeresen lejárni. Járt már két-
három hete és akkor mondta, arra gondolt,
hogy mi lenne, ha mi együtt… Akkor én még
egy kicsit ódzkodtam, mert egyébként a
legjobb barátom, ezért féltettem is ezt a
kapcsolatot, és most is azt mondom, hogy
nem egyszerű. Nagyon sok kompromisszum-
mal jár, hogy a barátságunk is megmaradjon,
de az eredmények is jöjjenek. Követelni kell
egymástól. Úgy érzem, mióta ilyen minőség-
ben dolgozunk együtt, mindennap tanulunk
egymástól és építjük egymást. 
– Neked milyen eredményeid voltak, amikor
versenyeztél?
– Igazából, ha a versenyzőim ilyen eredmé-
nyeket érnének el, maximálisan boldog
lennék velük, de akkor nem voltam elégedett.
Többszörös magyar bajnok voltam, serdülő
korosztályos EURV-bajnokságot nyertünk
párosban Erikával. Aztán olyan szerencsétlen
helyzet alakult ki, illetve szerencse, kinek mi,
hogy ő a világbajnokságra is kijutott ugyan-
abban az évben. Mivel mind a két versenyre
mindkettőnknek nem lehetett elmenni, nagy-
jából nálam itt telt be a pohár, nem akartam
többet belepakolni egy olyan zsákba, amiből
jóval kevesebbet tudok kivenni. Ez nekem
elég nagy arculcsapás volt. Nagyon fontos,
hogy Erikával mindezek ellenére megmaradt
a barátságunk, nem volt ebből köztünk konf-
liktus. Ez nem az ő döntése volt, az ő helyé-
ben valószínűleg én is a kiutazást választot-
tam volna. 
– Tehát Szigethalomról jutottatok el idáig?
– Igen, ugyanebből az egyesületből, ahol ő
most versenyző, én pedig edző. Voltak kisebb
kitérőink, Erika egy ideig az MTK-ban volt,
abban a bizonyos Kati néni féle csoportban,
ami sokaknak bejön, neki nem. Nekem is volt
egy másfél éves kitérőm, de különösebb
eredmény nélkül. 

– Nyilván nagy vonzerőt jelent egy világbajnok
a szigethalmi fiatal kajakosoknak. Többen
járnak le azóta, hogy ő is itt sportol? 
– Elsősorban példát ad, lelkesít, hogy nem
hiába az erőfeszítés, lemondás. Sokan nem is
tudják, hogy milyen sok jó képességű tagunk
van, és mivel jár a legkisebb eredmény elérése
is. Nagyon sok olyan dolog marad ki az életük-
ből, ami egyébként a koruknál fogva vonzó
lehetne számukra. Bulik, hétvégi lazítások,
randevúk. Ha nincs edzés, nekik akkor sem
ezek a prioritások. oda kell, figyeljenek
magukra, regenerálódniuk, pihenniük kell, a
hétvégén versenyekre járniuk. Nem azt
mondom, hogy egyáltalán nem mennek szóra-
kozni, de nagyon áldozatos munkát végeznek.
Meg is van az eredménye: nagyon sok gyerek
ér el egyre jobb eredményt, s évről évre egyre
több a válogatottunk is, s engem is az a
megtiszteltetés ért, hogy tavaly már harmadik
alkalommal volt szerencsém megtartani a válo-
gatott edzőtábort a kölyök korosztálynak. 
– Szerinted mitől kimagaslóan jobb a magyar
kajak-kenu sportág, mint pl. az evezés? Víz-víz.
Nyilván tematikailag is hasonló a két sport. 
– Lehet, erre nem én tudom megmondani a
nagy igazságot. Talán a kezdetekhez vezethető
vissza, mivel már az elején is jó eredményeket
értünk el, és az akkori nagyságok most edző-
ként, tanácsadóként dolgoznak, átadva azt a
tudást, amit a nagy versenyeken szereztek.
Talán még abban is rejlik a sikerünk, hogy az
utánpótlás versenyeken toronymagasan vezet-
jük a ponttáblázatokat, mert nálunk már egy
8-9 éves kaphat versenyengedélyt, míg más
országokban 15 évesen kezdenek kajakozni.
Nálunk addigra a versenyzők akár már elérik
egy lassúbb felnőtt versenyző sebességét.
Nagyon korán kezdik a gyerekek, talán már
túlságosan is korán, lehet, hogy ez már nem is
egészséges. Sok edző szerintem már korán
csúcsra járatja a versenyzőket, és sokan emiatt
már korán kiégnek. Sajnos az edzőket nem a
szerint minősítik, ha ügyesek és jól mozognak
a gyerekek, hanem csak az eredmény alapján.
Ez nem igazán jó, mert ez sokaknak a pályafu-
tásába is kerül, de ez csak az én véleményem,
lehet, hogy néhányan le is kapnának ezért a tíz
körmömről. 

vereckei

Barátságos eredmények
Az év edzője a közös tanulásról, a szigethalmi tehetségekről és a lemondásról

Kákai Bettina és Medveczky Erika nevét szinte minden szigethalmi lakos ismeri. A két jó barátról mondhatnánk, mester és tanítványa,
ha erről a szópárról nem egy ősz hajú, idős edző és egy fiatal sportoló képe jelenne meg lelki szemeink előtt. Mert az ő kapcsolatuk
egészen szokatlan a hazai sportpalettán, ugyanis két olyan egykorú, fiatal hölgyről van szó, akik nem is olyan régen még egy hajóban
eveztek. És ez most is így van, ha csak képletesen is: a kétszeres kajak világbajnok Erika és a civil életben cukrász Bettina, mint
versenyző és edzője dolgozik a közös sikerekért. Kákai Bettinát abból az alkalomból kérdeztük a szigethalmi edzőteremben, hogy –
mint azt lapunk januári számában megírtuk – a Pest megyei közgyűlés az év edzőjének választotta.



Megálmodtuk, megszerveztük és létrehoz-
tuk. Kétségtelenül óriási sikerrel. Szá -
munk ra felejthetetlen nap volt a Szufla
Sportnap!
Elmondhatjuk, hogy a versenyen résztvevők
kivétel nélkül remekül szórakoztak, és élmé-
nyekben gazdag napot töltött együtt a hét
kiváló csapat. 
Akik részt vettek a Szufla Sportna-
pon: Tököl Futóklubja, Dunaharaszti
Futóklubja, Szigetszentmiklós Futó-
klubja, Majosháza Futóklubja
(MAFLA), Szigethalom Fogyatékkal
élők Napközi otthona és a Szufla
Egyesület két csapattal. 
Tíz versenyszámban mérték össze a
csapatok az ügyességüket. Egyszerű,
jól ismert csapatjátékokat oldottunk
meg, volt labdavezetés, zsákban
futás, talicskázás, labdahajítás, lufival
párban futás, csapatban együtt
futás, összekötött lábbal párban futás, mocsár-
járás, szívószállal papírok pakolgatása egyik
tálból a másikba, ping-pong labdával futás. 
A játék, a sport, a versengés öröme magával
ragadott mindenkit. 

A végeredmény: a harmadik helyezett a Dunaha-
raszti Futóklub, a második helyezett a Szufla „A”
csapata, első helyezett a Szufla „B” csapata lett.
Minden versenyzőnk nagyon szép emlékérmet
kapott, az első három helyezett oklevelet, és
sportnapokra felajánlásokat, az első helyezett
pedig még egy gyönyörű vándorkupát is.

A Szufla Sportnap díszvendégeként köszöntöt-
tük a rendezvényünkön Fáki Lászlót, Szigetha-
lom polgármesterét, aki a versenyfeladatok
levezetésében és a díjak átadásában nyújtott
segítséget nekünk.

Nem jöhetett volna létre ez a mai nap a támo-
gatóink nélkül: köszönettel tartozunk Lang
Mónikának, Herendi Péternek, a Szigethalmi
Széchényi István Általános Iskola vezetőségé-
nek, a Fogyatékkal Élők Napközi otthonának,
hogy tapasztalataikkal, eszközökkel, illetve
ajándékokkal támogatták a rendezvényünket,

Fürge Tamásnak és párjának, Fürge
Anettnek, valamint Bazsó Erzsébet-
nek és Esze Tamásnak a fotók készí-
téséért.
Köszönjük a gyereksarok üzemel-
tetését Markóné Marikának és
Kleineizel Ilonának, a sorversenyek
lebonyolításához nyújtott segítsé-
get Barnucz Viktóriának, Veres Zoli-
nak és Sztrapkó Norbinak, vala-
mint valamennyi segítőnknek az
önzetlen és felbecsülhetetlen ér -
tékű támogatást.
Feltöltődtünk. Emlékekkel, sikerélmé-

nyekkel, az örömteli, boldog pillanatokkal. 
Biztosak vagyunk benne, hogy nem kell sokáig
várni a következő csapatépítő Szufla progra-
munkra. Mert már megálmodtuk.

A Szufla csapata

Sikerélmények a Szufla Sportnapon
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Szigethalmi HíradóSzigethalmi Híradó

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

orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30
799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70 935-0501
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70 451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70 450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70 374-9167,

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 kapcsola-
tos 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
polgármesteri 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

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.)

Következő lapzárta: február 19.
Megjelenés: március eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése:

Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

Kedves kertészkedni vágyó szigethalmiak! Bizony ez
a január most nem kényeztetett minket. Volt minden-
féle időjárás, meg annak az ellenkezője. Most már
viszont érezhetően hosszabbodnak a nappalok.
Remélem a tyúkjaim is így érzik, és lassan elkezdenek
végre tojni.
Ami viszont a kertet illeti, sok ám a tennivaló február
havában. Nézzük át szőlőnk támrendszerét, ha szük-
séges javítsuk, feszítsük. A hónap második felében
metszhetjük gyümölcsfáinkat, ne sajnáljuk. A beszá-
radt gyümölcsmaradványoktól, hernyófészkektől
mindenképpen szabadítsuk meg őket. Ezek valószínü-
leg az „aranyfarú bagolypille” fészkei. Talán férfitársa-
imnak az említett kártevő nevét olvasva kedvesük jut
eszükbe, de higgyék el nekem, hogy ez tényleg
kártevő. Ha ezzel készen vagyunk, jöhet a lemosó
permetezés.
Vessünk egy pillantást a teleltetőre. Mediterrán növé-
nyeink már lehet, hogy öntözést igényelnek. A kaktu-
szoknak még ilyenkor ne adjunk vizet.

Ha a föld felenged, lehet vetni a salátát, retket, zöld-
borsót, sárgarépát. A vegyszeres növényvédelemről
készíthetünk éves tervet, az ehhez szükséges anyago-
kat beszerezhetjük most.
Kalandra fel, barátaim! Szép időt kíván:

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
A Gyertyaláng Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot,

hogy továbbra is áll az Önök rendelkezésére.
Hagyományos, hamvasztásos temetések, elhunyt szállítás

lakásról, korházból, kellékértékesítés, hamvasztás 
anyakönyvi ügyintézés.

Forduljanak hozzánk bizalommal.

Iroda: 
Szigethalom, köztemetőben lévő sárga irodaépület.

Ügyintéző: Búsné Deli Szilvia
Telefonszám: 06-30-645-2688


