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Aktualitások

Előtérben a biztonság

ÖNKORMÁNyzAT

Ebben a hónapban a legtöbb felvetett probléma a
biztonsággal volt kapcsolatos. Láthatóan változott
a polgárőrség munkája. Ott vannak az iskolák előtt,
és éjszaka is sűrűsödtek a járőrözések. Köszöne-
temet fejezem ki azoknak az embereknek, akik
szabadidejüket feláldozva segítik közbiztonságunk
javulását. Nagyon fontos azt látni, érteni, hogy ők

nem hivatá-
sosak, nem
p é n z é r t
c s i n á l j á k ,
h a n e m
mindannyi-
u n k é r t
áldoznak a
sajátjukból.

Elszomorítónak tartom, hogy többen azok közül,
akikért a polgárőrök dolgoznak (gyerekek, felnőt-
tek), megjegyzéseket tesznek és kigúnyolják segítő
szándékukat. Úgy gondolom, hogy ezek a szemé-
lyek a viselkedésükért szégyellhetik magukat. 
De szégyellhetik magukat azok is, akiket – a képvi-
selő-testület döntése alapján – tavaly felszerelt
intézményi kamerák buktattak le. Már több eset-
ben szolgáltak bizonyítékul bűncselekmény és
helytelen magatartás esetében is. Néhány példával
is illusztrálnám a hatékonyságukat.
Kerékpár eltűnése esetén, több helyszínen is a
kamerák mutatták meg, hogy ki vitte el más tulaj-
donát. Ezekben rendőrségi intézkedés is történt.
Az egyik iskolánkban néhány ötödikes fiú úgy
gondolta, hogy az iskolatejjel jó szórakozás egymást
és a tornaterem mögötti járdát locsolni. A cseleke-
deteikről készült videó megmutatása után megle-
pődve ismerték el helytelen viselkedésüket.
Ugyanebben az iskolában a felsőbb osztályos fiúk
azt híresztelték, hogy ők meg tudják állapítani,
hogy a kamera "mit lát" és hol nem látja őket. Egy
hetedikes fiú az osztálytársától kölcsönkapott
körzővel szúrta ki iskolatársa kerékpárjának gumi-
ját, azzal a biztos tudattal, hogy nem látta senki.
Ő is nagyon megdöbbent, amikor megmutatták
neki az esetről készült felvételt. Rövid időn belül
rendezte is az anyagi kárt.
A fenti esetek is bizonyítják, hogy a kamerák
nagyon fontosak és nem csak a bűncselekmé-
nyek esetében használhatóak, hanem a helytelen
viselkedés esetében nevelő eszközként is szol-
gálhatnak.
A pozitív visszajelzések alapján folytatjuk tovább
a kamerák figyelését, és továbbiakkal egészítjük
ki az intézményi kamerarendszereket.  Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy idén a közterületeken
is helyezzünk el térfigyelő kamerákat. Bízunk
benne, hogy a kamerarendszer bővülésével azok
megelőző hatása is növekedni fog, így közterüle-
teink és intézményeink biztonságosabbak és tisz-
tábbak maradnak, valamint a rongálások száma
is csökkenni fog.

A szabálytalanságok másik része a közlekedéssel
kapcsolatos. Ha nem szabálytalankodnánk, akkor
sokkal olcsóbban élhetnénk. Az emberek mégis
folyamatosan megszegik a közlekedési szabályo-
kat. Ezzel veszélyeztetve saját és mások testi épsé-
gét. Sajnos nagyon rossz az az álláspont, amikor
a rendőrséget – amely a gyorshajtásokat ellenőrzi
– egyszerűen csak „adószedőknek” állítja be. Ha
a szabályokat betartanánk, nem kellene bírságot
fizetnünk.
De ettől még messze járunk, ezért kértük meg a
rendőrségtől azokat a helyszíneket, ahol az utóbbi
években a legtöbb baleset történt. Kérésemnek
eleget téve, kapitány úr kollégái megküldték az
adatokat, amelyekből egyértelműen ki tudtuk
választani a legproblémásabb helyszíneket.
Ezek az alábbiak voltak 2013 és 2015 között.
Fiumei utca - Széchenyi utca kereszteződése -
anyagi káros: 1; személyi sérüléses: 3.
Dobó Katica utca - Rákóczi utca
kereszteződése - anyagi káros: 2;
személyi sérüléses: 2.
Szabadkai utca - Széchenyi utca
kereszteződése - anyagi káros: 2;
személyi sérüléses: 3.
2014. óta az önkormányzat célja az,
hogy minden évben egy-egy
baleseti gócpontban építsünk ki
sebességcsökkentő küszöböt
(népszerűbb nevén „fekvőrend-
őrt”), amely megakadályozza a gépjárművezetőket
abban, hogy a kereszteződésbe megállás nélkül,
az elsőbbség adást figyelmen kívül hagyva behajt-
sanak. Mostanra sikerült elérnünk, hogy mindhá-
rom említett helyszínen elkészült a sebesség csök-
kentő, és ezzel a balesetek veszélyének csökkené-
sét is elértük. Bízom benne, hogy ezt a tendenciát
az elkövetkező években is tudjuk folytatni, és a
rendőrséggel fennálló jó kapcsolat is segíteni fog
minket ebben.
Szintén a közlekedés biztonságához tartozik a
Volánbusz pályaudvarnál létesítendő gyalogátkelő
problémája, mellyel Szigethalom Város Önkor-
mányzata 2013 óta foglalkozik. Az erről szóló
egyeztetés és engedélyeztetés másfél évig tartott.
A képviselő-testület mostanra tudott felelősen
dönteni arról, hogyha nem épül felüljáró a HÉV-
vonal fölé, akkor a saját terveit valósítja meg az
idei év során. Ehhez a döntéshez csatlakozott ápri-
lis végén Szigetszentmiklós városa is, melynek
önkormányzata magára vállalta a felmerülő költ-
ségek felét. Köszönjük nekik!
Sokan kérdezik, akkor mégis hol és mi is létesül
itt? Miért ilyen drága? Sőt, akad, aki egyenesen
korrupciót emleget!
Mert nem csak egy gyalogátkelőhelyet festünk fel.
Épül járda és vízszikkasztó az egykori Fantázia
oldalán. Ezen a járdán tudják majd a szigethalmi
oldalról megközelíteni a buszpályaudvart a gyalo-

gosok. A másik oldalon elkészül majd egy hosszú
korlát, hogy az út egyéb részein ne tudjanak
balesetveszélyesen átkelni a gyalogosok, valamint
a pályaudvar oldalán is meg kell építeni a gyalo-
gátkelőhelyhez vezető járdát. Természetesen a
jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartva
mindezt akadálymentesen kell megvalósítani.
Mindezek mellett ki kell szélesíteni Mű utat a
gyalogosok biztonságos áthaladása miatt kialakí-
tandó középsziget megépítése céljából. Ez a
beavatkozás a teljes útpályát érinteni fogja és
jelentős forgalmi akadályt fog időlegesen okozni.
A beruházás utolsó lépéseként pedig a közvilágí-
tás és a gyalogátkelőhely felfestése készül el.
Az ehhez készült műszaki leírás és műszaki rajzok
megtekinthetők a 
http://www.szigethalom.hu/dokumentumok/
oldalon a gyalogátkelő mappában. Tudom, hogy
Szigethalmon is élnek sokan olyanok, akik ebben

a szakmában otthon vannak, értenek hozzá. Bárki
jelentkezhet a megvalósításra. Annak a cégnek,
amelyik ezt 12 millió forint bruttó áron megvaló-
sítja, külön felajánlok 10 palack Gere Kopár bort
az átadás alkalmával.

* * *

Ígéretemhez híven a Szigethalmi Híradó hasábjain
és a Facebook-on továbbra is tájékoztatom a
lakosságot az önkormányzat aktuális ügyeiről. Az,
hogy milyen témák kerüljenek bele egy-egy
cikkbe, azt a hozzám érkezett visszajelzések alap-
ján tudom összegyűjteni. Ezért kérem az olvasó-
kat, hogyha valamilyen kérdés felmerül bennük,
juttassák el a titkarsag@szigethalom.hu e-mail
címre, "Aktualitások" tárggyal. Legjobb szándé-
kom ellenére, ez az e-mail cím véletlenül kimaradt
a legutóbbi újságból. 
A további félreértések elkerülése végett, ha
pontos és hivatalos választ szeretne kapni az
önkormányzattól bármilyen ügyben, írjon a titkar-
sag@szigethalom.hu e-mail címre, vagy kattint-
son a Szigethalom honlapon a "Kapcsolat" funk-
cióra, esetleg Szigethalom város hivatalos Face-
book-oldalán keresztül juttassa el hozzánk
kérdéseit.

Fáki László polgármester
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Energetika és támogatások
Megépülhet a gyalogátkelő a buszpályaudvarnál – Testületi bizalom az igazgatónak

ÖNKORMÁNyzAT

Huszonegy napirendi pontot tárgyalt Szigetha-
lom Város Képviselõ-testülete áprilisi rendes
ülésén. 
A képviselő-testület megerősítette és támo-
gatta Egyed Jolán jelenlegi iskolaigazgató –
az Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetszent-
miklósi Tankerülete által a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola intézményvezetői beosztás
ellátására kiírt és beadott – pályázatát, hogy a
jövőben is folytathassa 21 éve megkezdett, fárad-
hatatlan és eredményekben gazdag munkáját. 
A következőkben – személyi és az év elején
történt intézményi változások átvezetése miatt
– módosították Szigethalom Város Önkormány-
zatának Szervezeti és Működési Szabályzata
függelékeit. 
A humánpolitikai és népjóléti bizottsága tagjá-
nak Máté Melitta Mercédesz szigethalmi
lakost választotta meg a képviselő-testület, aki
az ülésen esküt tett.
A képviselők elfogadták a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2016.
évi anyagi támogatását, valamint Üveges Csaba
rendőr főhadnagy a Tököli Rendőrőrs őrpa-
rancsnoki beosztásába történő kinevezését.
Szintén megállapították a 2016. évi támogatási
összegeket a Szigethalmi Polgárőr Egyesület, a
civilszervezetek, egyéb társadalmi szervezetek
és sportegyesületek részére. 
A következő napirend a Szigethalom Mű út Volán
pályaudvarnál létesítendő gyalogátkelőhely kiala-
kításával volt kapcsolatban. A képviselő-testü-
let támogatta a gyalogátkelő megépítését
(lásd Fáki László írását a 2. oldalon!), abban az
esetben, ha az Országgyűlés a 2017. évi költség-
vetéséről szóló törvény megalkotásakor az állami
beruházások között nem tervezi a HÉV-sínek
feletti felüljáró megépítését. Képviselői indít-
ványra döntöttek arról is, hogy a gyalogátkelőhely
megépítésére három cégtől kérjenek be árajánla-
tot, valamint a hivatal vegye fel a kapcsolatot a
Magyar Közút Nonprofit zrt.-vel, hogy a bizton-
ságos gyalogosforgalom érdekében helyezzen ki
figyelemfelkeltő és 30 km/h sebességkorlátozó
közlekedési táblát a Volán pályaudvar környékén. 
Ezt követően jóváhagyta a testület a Szigetha-
lom Egyesített Népjóléti Intézmény 2015. évi
szakmai beszámolóját, valamint módosított
szakmai programját, mellékleteivel együtt, 2016.
május 1-jei hatállyal. 
Megállapították a Nobilis Humán Szolgáltató
(2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a.) székhe-
lyén kialakított só- és fényterápiás szobára
vonatkozó szolgáltatási díjakat, valamint a
Tipegő Bölcsőde (2315 Szigethalom, József

Attila u. 37-39.) helyiségbérleti díjait, melyek az
intézményben és Szigethalom város honlapján
megtekinthetők, majd az intézmény 2015. évi
szakmai beszámolóját is elfogadta a testület.
Szigethalom Város Önkormányzatának, polgár-
mesteri hivatalának, továbbá az önállóan
működő intézményeinek a 2015. évi zárszám-
adási rendeletének megalkotása is megtörtént.
Ezek után a képviselők a 2016. évre is megsza-
vazták egyházaink támogatását, majd a testület
a folyamatos jogszabályi változások miatt új
közbeszerzési szabályzatot hagyott jóvá azzal,
hogy annak rendelkezéseit hatályba lépését köve-
tően megkezdett eljárásokban rendeli alkalmazni. 
Az étkezési térítési díjak változatlanul hagyása
mellett, szintén jogszabályi, illetve alaki változ-
tatások miatt megalkották Szigethalom Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az étkez-
tetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól
szóló 5/2016. (IV.26.) rendeletét. 
A következő napirendben döntés született arról,
hogy a Szigethalom Városfejlesztő és Üzemel-
tető Nonprofit Kft. DPMV zrt. által bérelt eszkö-
zeit eladja a DPMV zrt-nek. A DPMV zrt. bérelt
járműveinek vagyonértékelése alapján a jármű-
veket bruttó 22 500 000 forint vételáron, az
egyéb tételesen felsorolt eszközöket bruttó 800
000 forint vételáron. A Városfejlesztő Kft.
önkormányzat által használt eszközeit pedig, az
önkormányzat névértéken vásárolja meg.
Ezt követően deregulációs rendeletben két
elavult önkormányzati rendeletről és módosítá-
sairól, valamint egy okafogyottá vált képviselő-
testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
született döntés. 
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016. évi városi bál bevételét a
Duna-parti sétány rendbetételére fordítja. 
A képviselő-testület a két ülés között történt
eseményekről, valamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását
megelőzően még jóváhagyta, hogy részt vesz a
KEHOP-5.4.1. „Szemléletformálási programok”
című pályázaton – 1 000 fő aktív elérést és a
fenntartási kötelezettségeket vállalva, 10 millió
Ft igénylésével - önrész vállalása nélkül.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)

***
Rendkívüli ülést tartott április 26-án a testület,
amelyen a „Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében meghirdetett
KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épület-
energetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára” című

pályázatról s ennek keretében a Széchenyi
István Általános Iskola épületének energetikai
célú kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzés
elindítása napirend tárgyalásáról döntött. 
Az önkormányzat a tervezési feladatok ellátá-
sára ajánlatot kér a következő cégektől:
1. Incorso Építész Építő Műhely Kft.
2. Equinox Consulting Kft.
3. Pap Mérnöki Iroda Kft.
A pályázatok beérkezése után felhatalmazza
Fáki László polgármestert, hogy a nyertes aján-
lattevő kiválasztása után (a legalacsonyabb
ajánlati összeg alapján) a szerződést kösse meg.
Ezzel egyidejűleg ajánlatot kér az alábbi cégek-
től a Széchenyi István Általános Iskola KEHOP-
5.2.9 kódszámú pályázati kiírására benyújtandó
épület energetikai célú kivitelezéshez kapcso-
lódó közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás
ellátására:
1. Dr. Kelemen zoltán ügyvéd, közbeszerzési

tanácsadó
2. Equinox Tender Kft.
3. Esztári Ügyvédi Iroda
Az ajánlatok beérkezése után felhatalmazza
Fáki László polgármestert, hogy a nyertes aján-
lattevő kiválasztása után (a legalacsonyabb
ajánlati összeg alapján) a szerződést kösse meg.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: június 7-e 17 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: június 9-e 17 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: június 14-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a  honlapon.

SZIGET ZÁR SZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje
olcsón, szakszerűen, garanciával!

06-70-701-78-43
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

Férfi és női munkaerőt keresünk
fizikai munkakörbe a Dunavarsányi

Ipari Parkba!!
Felvételhez szükséges:

önéletrajz
életkor: 20 – 40 év
férfiaknál B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: hétköznap 8-13h-ig,
DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8.
dofe@invitel.hu
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Mindennapi életünk
Fura világban élünk! Nagyon sokan úgy gondol-
ják, hogy számukra csak a jogok léteznek és a
kötelességek másokra tartoznak. 
Nem tartom be a határidőt és kizárnak, vagy
pénzbüntetést kapok? Közlekedési szabályt
szegek és megbüntetnek érte? Szemetelek és
feljelentenek? Nem, nem én vagyok a hibás,
hanem az, aki a jogos szankciót alkalmazza
velem szemben. 
Így vannak ezzel nagyon sokan, akik úgy
gondolják, hogy ha a szemét nem náluk van,
akkor azzal semmi gond. Rossz hírem van.
Igenis, gond van vele. Mégpedig bőven. Ha az
erdőben sétálva egy gyermek belelép valamibe,
vagy valakinek a kutyája eszik meg valamit,
melytől beteg lesz, akkor szalad az önkormány-
zathoz kártérítésért. És eszébe sem jut, hogy
esetleg a saját maga által kidobott szemét
miatt történt a baj.
Április végén ünnepeljük a Földet, külön napot
szentelve számára. Ezeken a napokon minde-
nütt szépítik, takarítják sokan közvetlen
környezetüket. Pár éve indult el a „Te szedd!”
országos mozgalom, amelynek keretében
országszerte több ezer ember szedi össze a
mások által eldobott dolgokat, és amelyhez
évek óta csatlakoznak Szigethalom aktivistái a
Vizek Őre Egyesület valamint a Zöld Háló
Egyesület irányításával, valamint az Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület és a Sziget-
halmi Polgárőr Egyesület támogatásával.
Városunkban idén is több helyszínen „dolgoztak”
a résztvevők (gyerekek, felnőttek egyaránt), és
szedték össze a legkülönbözőbb erdőbe, út
mentére nem illő dolgokat. A város lakói nevében
csak megköszönni tudjuk áldozatos munkájukat.

Milyen dolgokkal találkoztak útjuk során? Hasz-
nált pelenka, bőrönd, zsákszámra háztartási
hulladék, műszaki cikkek, autógumi, gyerek
fürdőkád, lavór és még hosszan sorolhatnám. 
Sajnos tapasztalatunk az, hogy Sziszifusznak
könnyebb dolga volt annak idején, mint nekünk
a szemét eltakarításával a mai világban. Pár
nappal az akció után ismét ott díszelgett a kita-
karított területen pár zsáknyi szemét.
Az Erdő utcánál ipari mennyiségű szemét ledo-
básával tisztelte meg valaki a mezőt. Ezzel
kapcsolatban már felvettük a kapcsolatot Tököl
Város Önkormányzatával, tekintettel arra, hogy
a terület hozzájuk tartozik.
Sokszor, sok helyen elmondtuk: az illegálisan
ledobott szemét összeszedése, elszállítása
nem ingyen történik. Azzal, hogy felelőtlen
emberek így szabadulnak meg a saját szeme-
tüktől, több millió forinttal rövidítik meg a város
önkormányzatát, és ezzel együtt önt is kedves
olvasó. Ebből a pénzből éves szinten felújítható
lenne még egy-két utca, vagy több jutna akár
kátyúzásra, karbantartásra, javításokra is.
Pedig minden lehetőség rendelkezésre áll
ahhoz, hogy megszabaduljunk az általunk
termelt hulladéktól. Szándékosan használtam
a „hulladék” szót, mert sokszor a szemétben
végzi nagyon sok olyan dolog is, amely még
valamilyen formában hasznosítható. Kido-
bunk mindent, amire nincs szükségünk:
gyógyszert, ételt, papírt, ruhát, műanyag
palackot, üveget, stb.
A napokban kezembe akadt egy írás a svédor-
szági mintáról. Ott a háztartási hulladék keve-
sebb, mint 1%-a végzi a szeméttelepen, mert a
többit égetés útján energiává alakítják vagy

egyéb módon hasznosítják újra. A folyamat a
háztartásokban kezdődik, ahol szelektálják a
hulladékot. Megjegyzem, a gyerekeket pici
koruktól fogva erre nevelik.
Visszatérve a mi lehetőségeinkre a városban,
vegyük sorra azokat:
- Az Aries Kft. kéthetente elviszi a PET palac-
kokat a fémdobozokkal együtt. (Jó lenne, ha
összenyomva, lapítva kerülne a zsákba a palack,
mert jóval kevesebb helyet foglal.)
- Minden hónapban elszállítják a papírhulladé-
kot. Az iskolákban is van papírgyűjtés rendsze-
resen, oda is elvihető.
- Kihelyezett konténerekbe lehet elhelyezni a
nem visszaváltható üvegeket. (A szép
formájú üvegek tisztára mosva, megszabadítva
a címkétől, átfestve akár otthonunk díszei is
lehetnek.)
- Ma már minden gyógyszertárban vannak a
fel nem használt gyógyszerek számára gyűjtő-
dobozok. (A le nem járt gyógyszer átadható
akár a házi orvosnak is, mert sokan vannak,
akiknek nehézséget okoz azok kiváltása.)
Fontos tudni, hogy a gyógyszer veszélyes
hulladéknak számít!
- Világszerte elindultak a törekvések a rövid
lejáratú vagy a már éppen lejárt, de még
fogyasztható élelmiszerek hasznosítására. (Sok
országban törvények születtek, Franciaország-
ban, Dániában külön üzletek nyíltak erre a
célra.) Mi még nagyon nem tartunk itt. De váro-
sunkban két helyen van ételgyűjtő doboz
kirakva. Ha csak annyit tennénk, hogy ha többet
főzünk vagy többet vásárolunk véletlenül, akkor
oda visszük, már tettünk valamit. 
- A zöld hulladékra komposztálás az elsődle-
ges megoldás, végső esetben marad a havonta
egyszeri elszállítás lehetősége. (De ha már valaki
zsákban kiviszi az erdőbe, akkor legalább
borítsa ki a műanyagból!)
- A háztartásban keletkező lomok elszállítására
az Aries Kft-nek jól működő rendszere alakult
ki. Telefonon vagy emailen lehet időpontot
kérni, és egyeztetett időpontban érkezik az
autó, és elszállítja a lomokat. (A rendszer
előnye, hogy nem áll napokig az utcán a holmi,
és nem túrják szét többször „kincsek” után
kutatva.)
Fentieken kívül még számos lehetőségünk van
arra, hogy óvjuk, védjük környezetünket. Mert,
mint mindennek, a hulladéknak is megvan
a maga helye, és az nem az erdő, út széle,
játszótér, park.
Ne feledjük: a Földet unokáinktól kaptuk
kölcsön, és mint minden kölcsön kapott
dologra, erre is vigyáznunk kell! 

Dr. Schuller Gáborné 
alpolgármester
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Önzők hada
Emberek, akik tiszta városban akarnak élni!

Be kell vallanom, a cím a Csapó Lajossal folyta-
tott beszélgetésemből ered. Ő mondta azt,
hogy: „Milyen önzőek is vagyunk mi, akik tiszta,
rendezett környezetben akarunk élni!”
Idén április 29-én kezdődött a „Te szedd…”
akció, mely a szemet bántó szemét, az orrot
facsaró illat elleni „küzdelem” fontos „ütkö-
zete”. 
Mikor Regényi Tiborné, a zöld Háló Egyesület
örökmozgó és 120%-on „égő” vezetője felhí-
vott, hogy tanítványaimmal csatlakozzam
hozzájuk, örömmel és azonnal mondtam igent.
Nemcsak a cél, hanem a hívó személye is garan-
cia volt arra, hogy egy jó célt szolgáló, példásan
megszervezett eseménynek leszünk „cselek-
vői”…
Mikor 29-én fél kilenckor megérkeztünk kéttu-
catnyian osztályommal, örömmel fedeztem fel,
hogy idénre „felhízott” a létszám: jöttek az
önkormányzati dolgozók, képviselők, a polgár-
őrségtől, képviseltette magát a Városi Szabad-
időközpont. (Minden csúnyaságot és szépítő
tevékenységet Domonkos István, a rendezvény
állandó fotósa örökített meg.) Így a Széchenyi
és a Szent István Általános iskola tanulóival és
a „zöldhálós” aktivistákkal közel 100 harcos
vett részt (csak ezen az első napon!) a tisztább

környezetért folyó harc-
ban.
Miután elkészültek a
„kötelező” fotók és kiosz-
tották a harci eszközöket
(a szemeteszsákokat és a
kesztyűket), és Aranka
jóvoltából kalóriát is gyűj-
töttünk, a tettek „hímes
mezejére” léptünk.
Nem mondom, az idén is
akadt szép számmal
palack, papírzsebkendő,
cigarettásdoboz és szám-
talan felismerhetetlenné
masszásodott valami
(nemtörődöm embertársa-
ink felelőtlenül eldobált
hagyatéka), azért lassabban teltek a zsákok,
mint az elmúlt években. Mintha egyre többen
lennénk, akik igénylik a tisztább, egészségesebb
környezetet. Délre fejeztük be a csatát. A had
egy része a Szent István Általános Iskola előtt
gyülekezett. Aranka kocsijából előkerült a
fánkok serege, a remek üdítő…
A zöldhálósok hosszú évek óta lelkesen táplál-
ják a „tüzet”, az embereket. Ebből a tűzből, mint

főnixmadár olyan nagyszerű dolgok emelked-
nek ki, mint a virágos utcák, porták, az egyre
tisztább utcák. Egyre többen vagyunk, akik
önző módon keressük a szépet környezetünk-
ben, ahol egyre kevesebb a szemet bántó,
tájidegen elem.
Csak így tovább Aranka! Ha kellünk, hívj bátran,
mi a Szent Istvánból ott leszünk veled!

Nád Béla és a 6. b közössége a „Szentektől”

Az egészségünkért!
Tisztelt lako-
sok! Nagyon
röviden né -
hány fontos
tényt és gon -
dolatot kívá-
nok megosz-
tani önökkel.
A zöld Háló
E g y e s ü l e t
kilenc éve
minden év -
ben település-
takarítást vé -
gez. Kezdettől
fogva csatla-
kozik hozzánk

a Szent István és a Széchenyi István általános
iskola tanulói közül egy-egy osztály, felügyelet-
ként pedig a zöld Háló egyesület tagjai és a
környezettudatos lakosok közül jó néhányan.
Minden évben azt remélem, hogy a szemétgyűj-
tés után kevesebb szemetet fognak eldobni, de
ez csak álom. Sajnos a tény az, hogy egyesek a
környezetért semmit sem tesznek, és ez egyre

tovább rontja településünk képét, de legjobban
az egészségünket. Egyre több a mindenféle
kidobált bűzös szemét, állati tetem, ami maga
a fertő. Nem értem, nem gondolnak arra, hogy
mindez a saját egészségünket veszélyezteti, hisz
így is annyi a fertőzött ember? Ilyenkor magam-
ban felteszek néhány kérdést, melyből párat
most önökkel is megosztok:
- Szeretnénk tiszta városban élni?
- Szeretnénk tiszta, friss levegőt szívni 
- Szeretnénk virágos, zöld felületeket látni?
- Szeretnénk otthonos

élhetőbb várost?
- Szeretnénk egészsége-
sek lenni, a gyermekein-
ket egészséges környe-
zetben nevelni?
Igen, azt gondolom,
mindenki szeretné ezt a
választ adni, de akkor
csak rajtunk múlik, hogy
mindez megvalósuljon.
Ne várjunk csodákat,
csak mi tehetünk és kell
is tennünk az egészsége-

sebb, tisztább, szebb környezetért, amelynek
része az is, hogy jobban odafigyeljünk
egymásra. Azt gondolom, vagyunk olyan kultu-
ráltak, hogy ezt meg is tudjuk tenni, mert az
egészségünk mindennél fontosabb, s így a mi
Szigethalmunk is élhetőbbé, virulóbbá válik.
Köszönöm kitüntető figyelmüket, bízva a
megértésükben és az együttműködésükben.
Tisztelettel:

Regényi Tiborné Aranka elnök 
zöld Háló Egyesület

Fotók: Domonkos István 

Fotó: Domonkos István 
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Közétkeztetés, újragondolva
A „Nebuló” törté-
nete ott kezdő-
dött, hogy Sziget-
halom város
polgármestere és
képviselő-testü-
lete mert egy
nagyot álmodni,
és elhatározták,

hogy egy eddig mellőzött működési terü-
letet megpróbálnak korszerűsíteni, bőví-
teni: vagyis lépéseket tenni egy modern és
rentábilis közétkeztetés érdekében.
Ennek első fontos állomásaként 2016. január 01-
én megkezdte működését a Nebuló Közétkez-
tetési Intézmény. Az új intézményhez helyezte
át az önkormányzat a településen működő
főző- és tálalókonyhákat (az általános iskolai és
a bölcsődei főzőkonyhákat, az óvodai, bölcső-
dei, iskolai, az idősek otthonában és a fogyaté-
kosok nappali intézményében működő tálaló-
konyhákat), valamint a konyhákon dolgozó
munkavállalókat. Az új intézmény úgy kezdte
meg működését, hogy egyetlen konyhai dolgo-
zónak sem szűnt meg a közalkalmazotti jogvi-
szonya létszámleépítés miatt. 
Az élelmezésvezetőink és konyhai dolgozóink
áldozatos munkájának, valamint rugalmas hozzá-
állásának köszönhetően az átalakulás zökkenő-
mentes volt. Jelenleg is folyamatosan dolgozunk
azon, hogy minőségi és a szigorú, néha számunkra
is vitatható jogszabályi előírásoknak megfelelő
közétkeztetési szolgáltatást tudjunk nyújtani. 
Szeretnénk egyre több helyi rendezvényen
megjelenni, aktívan támogatni a lakosság

számára szervezett programokat. Intézményünk
történetében először a Városi Gyermeknapon
az érdeklődő gyermekek számára tortillakészítő
foglalkozást tartottunk. A foglalkozás közben
kollégáim segítségével a gyermekek játékosan
ismerkedtek meg az ételkészítés folyamatával,
az alapanyagokkal, a higiénia és az egészséges
táplálkozás alapjaival.
Nyáron új irányba lépünk a közétkeztetés terü-
letén. A nyári táborozó gyerekeknek, illetve
bármely egyéni megrendelőnek kínálunk egy
különleges „Szünidei kedvenc” nevet viselő
étlapot, amely valóban a gyermekek kedvenc
ételeit tartalmazza. Természetesen a szünidei
étlapon is maximálisan biztosítani kívánjuk az
egészséges, változatos, hasznos tápanyagokban
gazdag étkezést. Miután erre az étlapra nem
vonatkozik a szigorú tápanyag-korlátozásokat
(pl. sómentességet) előíró jogszabály, lehetősé-
günk volt fokozottabban figyelembe venni a
gyermekek körében népszerű ételeket, ízeket. 
Erről az étlapról minden szigethalmi lakos
rendelhet 2016. június 20-tól. A szolgáltatás
részleteiről szórólapokon, a szigethalmi újság
hasábjain, illetve a szigethalmi önkormányzati,
iskolai honlapokon is fogunk tájékoztatást adni.
A nyári szünidő másik nagy változása a Széche-
nyi István Általános Iskola konyhájának korsze-
rűsítése, amelynek előkészületei, többek
között a közbeszerzés kiírása jelenleg folyamat-
ban van. Reményeink szerint a nyári szünidő
alatt megtörténik a korszerűsítés, melynek
eredményeképp egy műszakilag korszerű, 1500
adag étel készítésére alkalmas konyhát vehe-
tünk birtokba 2016 szeptemberében. 

Ezen kívül további tervünk egy saját fenntartású
diétás konyha kialakítása és üzemeltetése,
amely a speciális diéták szerint étkező, illetve
ételallergiás gyermekek és felnőttek számára
tud megfelelő, friss ételeket kínálni. Nagy remé-
nyeket fűzünk ennek a speciális területnek a
kialakításához és fejlesztéséhez, azért, hogy egy
egyre szélesedő társadalmi igényt tudjunk a
térségben reális áron kielégíteni. 

A konyhák technikai fejlesztésén túl személyes
küldetésemnek tartom, hogy a szigethalmi
közétkeztetésben is bevezetésre kerüljön a
modern információs technológia: a kommu-
nikáció, a számlázás, a fizetések stb. elektroni-
kus úton történjen mindazok számára, akiknek
az elektronikus csatornák a mindennapokban
rendelkezésre állnak. Reményeim szerint ez az
intézkedés sok szülő és más megrendelőnk
dolgát megkönnyíti majd.
Az önkormányzat pozitív hozzáállásának
köszönhetően hamarosan elkezdjük a konyha
felújítását. Bízunk benne, hogy terveinket siker
koronázza, hiszen mindez Szigethalom számára
teremt értéket: az itt élők, az itt dolgozó
emberek, a szigethalmi gyermekek javát szol-
gálja majd a mindennapokban.

Dr. Petyi Beáta
intézményvezető
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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

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. –

Bajcsy-Zs. u. sarok

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolat-
tartó.  Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956,
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu, janzso.
zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
13-án (hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656,
101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@szigetha-
lom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője
23-án (csütörtök) 17-18 óra között.
Telefon: 06/70-459-1664,
email: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
2-án (csütörtök) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc
között. Telefon: 06/70-334-8916,
email: fabula.janosne@szigethalom.hu
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Előzetes emailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-315-
3524, email: 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, email: blum.zoltan@szigethalom.hu

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője
8-án (szerda) 18-19 óra között, helyszíne:
Széchenyi u. 13. vendéglátó egység. 
Telefon: +36/20-992-0114, 
email: sztrapko@gmail.com 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
június 13-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszín: Szép ABC presszója    
Molnár Sándor (FIDESz-KDNP) 7. választóke-
rület képviselője
A lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/30-952-3346, email:
molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője
Előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/30-934-0480
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-459-
1772, email: feed@pr.hu
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Előzetes emailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-452-
4694, email: zporkolab@pr.hu
Bán Norbert Jobbik
Hétfőtől péntekig, előre egyeztetett időpontban
a 06-70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín:
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Fogadóórák

Barcs János: Magyar nóta mellett
zsuzsa Mihály énekművésznek

Andalítón tiszta boldogságra vágyom,
kérlek, te, Nagy Uram, add meg boldogságom,
ha már megszülettem, leljek sok örömöt,
kerüljenek el a súlyos lélekbűnök.
S magyar nóta mellett teljenek szép esték!

Öleljetek lányok, s ti is szép menyecskék.
Tündérre találtam, s megpihent a lelkem.
Sok örömöt leljek! Csak neki születtem! 
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Trianon. Ez a szó sokunk számára az igaz-
ságtalanság szinonimája. Az alábbi adatok
emlékeztessenek minket az 1920. június 4-
én, az első világháború lezárását követően,
a vesztes felet példátlanul sújtó békeszer-
ződésre, amely a háborús borzalmakat
követő békeidőben tette tönkre több millió
magyar életét, s állította tragikus kény-
szerpályára a magyar külpolitikát. 

- A Magyar Királyság 31,78%-át kitevő Erdély
és az ún. Partium, valamint a Bánság keleti
része Romániához került (103 093 km²).
- Az újonnan alakult délszláv állam, a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság része lett: a Szerém-
ség, Drávaköz, a Bácska és a Bánság nyugati
része, valamint a Muraköz, a Muravidék (62 092
km², a Magyar Királyság 19,14%-a), valamint
egész Horvát-Szlavónország (42 541 km², a
Magyar Királyság 12,87%-a).
- A Magyar Királyság 18,9%-át kitevő, főleg
rutének által lakott Kárpátalját, a főleg szlová-
kok lakta Felvidéket, a szinte csak magyarok
lakta Csallóközt Csehszlovákia szerezte meg (61
633 km²).
- nyugaton egy sáv Ausztriához került, ahol
később az új területekből Burgenland néven
önálló tartományt hoztak létre (3 965 km², a
Magyar Királyság 1,22%-a).

- északon Szepes és
Árva megyéből több
település (589 km², a
Magyar Királyság
0,18%-a).
- Fiume (mai neve:
Rijeka) rövid önálló-
ság után Isztriával és
zárával együtt Olasz-
országhoz került,
majd 1947-ben
J u g o s z l á v i á h o z
csatolták; – 21 km², a
Magyar Királyság
0,000065%-a.
A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km²
összterületű Magyar Királyság elveszítette terü-
letének több mint kétharmadát (az ország
Horvátország nélküli területe 282 870 km²-ről
92 963 km²-re csökkent) lakosságának több
mint a felét: az 1910-ben még 20 886 487 fős
ország lakossága 7 615 117 főre esett vissza. A
diktátum napjainkig ható tragédiája, hogy több
mint hárommillió magyar került a határokon
túlra, ahol az új hatalmi elitek politikai játszmái
következtében keserves, sőt kegyetlen évtize-
dek következtek rájuk nézve!
A szerződés további kitétele a magyar hadsereg
létszámát 35 000 főben maximálta, valamint

megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását.
A jóvátétel pontos összegét csak évekkel
később határozták meg, amelynek értelmében
hazánkat 200 M aranykorona megfizetésére
kötelezték.
A vesztes világháború utáni baloldali forrada-
lom, majd a trianoni békediktátum lelkileg
feldolgozhatatlan és elfogadhatatlan döntései
ezt követően hosszú időre kényszerpályára állí-
tották a magyar külpolitikát, amely aztán elté-
ríthetetlenül a német birodalom karjaiba sodró-
dott a 2. világháborúban, újabb nemzeti tragé-
diát  okozva ezzel. 

(V. z.)

Emlékezés a tragédiára

És álljon itt egy részlet Dsida Jenő gyönyörű verséből, a Psalmus Hungaricusból. Ezt
a versét is Trianon tragikus következményei ihlették, a magyarság diaszpóra-hely-
zete, fenyegetettsége és pusztulása ellen emel vétót, itt is megtagadja, az utolsó
részben indulatos szemrehányásokkal illeti Európát. Mátrai Béla visszaemlékezése
szerint a magyar nyelv ellen irányuló legdurvább és legmegalázóbb föllépés idején,
közvetlenül az „erdélyi” jelző használatára vonatkozó tilalom végrehajtása előtt,
1936. május 26 és 29 között keletkezett a mű.

IV.
Mit nékem most a Dante terzinái
s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant,
mikor tetszhalott véreimre
hull már a föld és dübörög a hant,
mikor e bús kor harsonája
falakat dönt és lelket ingat,
mikor felejtett, ősi szóra
kell megtanítni fiainkat,
mikor rémít a falvak csendje
s elönt a semmi árja minket
és szülni kell és nemzeni
s magunk képére kalapálni
vánnyadt gyermekeinket!
Mit bánom én a történelmet
s hogy egykoron mi volt!
Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő,
mikor anyád sikolt?!
Európa, én nagy mesterem,
lámcsak mivé lett fogadott fiad!
Mily korcsbeszédű, hitvány, 
elvetemült és tagadó tanítvány.
Addig paskolta áztatott kötél,

míg megszökött és elriadt.
Fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom!
Vallom, hogy minden fegyver jogtalan,
a szelid Isten könnyezett s úgy tanította ezt,
ám annak a kezében, kit fegyver szorongat,
a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd.
Ezért nem is hányódom már magamban,
vallom, hogy igazam nincs
és mégis igazam van
és mától fogva énnekem
örökre ez az énekem:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!
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Van egy régi székely mondás, miszerint: - Ne
siessünk, mert lehet, rossz irányba megyünk!
Több mint egy hónap tapasztalattal a hátunk
mögött azt kell látnunk, nagy a baj! Nagyon
rossz irányba megyünk, és ráadásnak ezt esze-
veszett tempóval tesszük!
Kezdjük az elején! A társadalmi együttélésnek
vannak írott és íratlan szabályai, de van az a
csoport, amelyik érti és tudja a normákat, ám
ennek ellenére szándékosan feszegeti a határo-
kat! Aztán amikor velük szemben lépik túl
ezeket a határokat, akkor jön a vérig sértett
állapot, a világvége hangulat.
Nehéz a mai világban mindig kedvesnek és
előzékenynek, főkképp nehéz elnézőnek lenni,
amikor a segítő szándék ellenére az emberek
arrogánsak, lekezelőek és elutasítóak. 
Persze minden kornak, korszaknak megvannak
a maga változásai, a maga lendületessége. De
vajon minek a rovására megy mindez? Fura az,
amikor egy gyerek simán letegez egy felnőttet
vagy kapásból szájal vissza, meg sem értvén,
amit mondunk neki! Felnőtt egy olyan generá-
ció, amelyik nem volt nevelve szülők által
(kulcsos generáció) és most nekik, annak a
gyerekei! Mivel nem hoztak magukkal nevelési
értékeket, nincs is mit átadniuk a gyerekeiknek,
akik mit sem tudnak a fent említett írott és írat-
lan szabályokról. Sajnos ezek a felnőttek arra
nem veszik a fáradságot, hogy legalább az írott
szabályokra megtanítsák a gyerekeiket! Így ők
vakon indulnak bele a világba! 
Az elmúlt időszakot az iskoláknál töltöttük, és
fogjuk is tölteni. Ezt vállaltuk, ezt tesszük. Nem
könnyű olyan embereknek segíteni, akik nem
értik, miért akarjuk térben és időben koordinálni
az ő vad haladásukat. Nem értik az
ott közlekedő autósok sem, miért
rabolok el az idejükből öt másod-
percet a reggeli rohanásban! Mert
ők fontos lakói a városnak, nekik
minden percük ki van számolva, és
különben sem tehetem meg, hogy
megóvjam egy ember életét,
amikor ő siet! Sajnos! Mert ilyenek
lettünk. 
De a legszörnyűbb, amikor a patta-
násig feszült idegrendszerű fiatal
anyuka kiteszi a gyerekét, és a
rengeteg gyerek és a 30-as tábla
ellenére padlógázzal távozik a
parkolóból, hisz már így is késésben
van! Nehéz erről indulat nélkül írni!
Miért fontosabb az ő gyermeke
élete a többiekénél? A többi ember
nem fontos, csak ő? Miért szájhúzás
a válasz, ha megállítjuk öt másod-
percre a rohanásában?

A másik a száguldozó! A vashuszár, aki a kürt
és a lemez védelmében mindenhatónak hiszi
magát! Mit sem törődve a korlátozással és a
rengeteg gyerekkel, lassítás nélkül rohan át a
beláthatatlan kanyarban. Majd amikor intek,
hogy lassabban, hirtelen belefékez, mintegy
jelezvén felém, ha megáll, akkor kiszáll, és erejé-
vel bizonyítja azt, hogy neki joga van halálra
gyilkolni itt gyerekeket! Aztán persze, mivel nem
egy 30 kilós nyugdíjast lát, gázt ad és elhajt! De
a legeslegszebb az az a történet, amikor a fiatal
apuka zuhogó esőben hozta a gyerekét isko-
lába. A polgárőr jóindulatilag jelezte neki, nincs
felkapcsolva a lámpája, pedig az fontos ilyen út-
és látási viszonyok között!
A gyerek kiszáll (14 éves lány), és elindul befelé
a kapun. A polgárőr szól neki, hogy semmi
gond, csak a lámpát jelezte, hogy nem volt
felkapcsolva! Mire a tini foghegyről:
- Miért olvasni akar?
Majd büszkén, hogy mekkora királylány volt,
bent közli a követőivel, hogy milyen poénosat
szólt be, és lehet közösen gúnyolódni, nevetni!
Kérdem én, milyen felnőtt lesz belőle? Ha már
most nem tud értelmes ember módjára visel-
kedi? Ha már most nem tud különbséget tenni
a segítő és az ártó szándék között? És az a szülő
vajon hogyan viselkedik a lakókörnyezetében?
Sok-sok megválaszolatlan kérdés!
Természetesen ő kevés ahhoz, hogy elvegye a
kedvünket! És hamarosan összeülünk az iskolák-
kal egy nagy, közös, prevenciós előadássorozatra,
a hogyan viselkedjünk a közterületen, és mit kell
tennem a biztonságos úttesten történő áthala-
dáskor! És persze a társadalmi viselkedési
normák sem lesznek elhanyagolható kérdések!

Persze nem lenne teljes a kép, ha nem írnám le,
hogy bizony van egy jól nevelt, udvarias réteg
is! Ők megköszönik a segítséget, türelmesen
megvárják, amíg intünk, stb. És vannak olyan
felnőttek, akik elé nem kell kilépni, mert látják,
hogy a gyerek odaért a járdaszegélyhez! Ők
nem sietnek, pedig sokszor a platón a sok szer-
szám: nekik van öt másodpercük egy ember-
életre! És tudnak mosolyogni és kiszólni:
- Köszönjük! 
Nekünk ez a szó sokat számít! Ha mindenki
megértené azt, hogy azért vagyunk ott, mert a
mai fiatalok zöme zenét hallgat, beszélget átke-
lés közben, és nem figyel a környezetére! Ha
megértenék főleg a szülők, hogy amit mondunk
vagy teszünk, azt segítő szándékból tesszük,
sokkal könnyebb és vidámabb lehetne az
együttélés a városban.
Ne siessünk! Adjunk esélyt a velünk együtt élők-
nek arra, hogy nekik is élhető legyen a város!
Egy kis előzékenységbe még nem halt bele
senki! Néha lassítsunk le, és segítsük a másik
embert, akár gyalogos, akár autós! Talán nem is
oly sokára visszaadja, és akkor meg nekünk lesz
jobb ez által a napunk, és ez ilyen egyszerű!
záró gondolatként: Akinek nem inge, ne vegye
magára, de akinek inge, az igenis gondolkodjon
el rajta, vajon megéri majd, ne adj Isten, egy
esős reggelen nézni, ahogy a kocsija alól a
tűzoltók kihúzzák az iskolás gyerek testét? Ugye
hogy nem?
Soha nem fog megtörténni, amíg mi ott
vagyunk reggelente! De ne kelljen nekünk
minden reggel széllel szemben…..

Bogya Károly

Neveletlen felnőttek, neveletlen gyerekek!
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A járóbeteg szakellátásban évente mintegy 70
millió orvos-beteg találkozás történik, ami azt
jelenti, hogy minden magyar állampolgár
évente átlagosan 7x igénybe veszi a járóbeteg
szakellátást. Korántsem mindegy tehát, hogy
ezen ellátási formához az érintett betegek
mennyi várakozás idő után juthatnak hozzá.
Éppen ezért a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg
Szakellátási Szövetség 2013 óta minden évben
megvizsgálja egyes szakrendelőkben az ott
vezetett betegfogadási listákon a betegek
várható várakozási idejét. (A terminológia tisz-
tázása végett: a műtétes szakmákban várólis-
tákat, a szakrendelőkben betegfogadási listát
vezetnek az egészségügyi szolgáltatók).
Az előző évekhez hasonlóan idén ismét elvé-
gezte a szövetség az adatbekérést, ahol az év
január 15-én (most tehát 2016. január 15-éről
van szó) az OEP-nek egyébként rendszeresen
szolgáltatott betegfogadási lista várakozási
idejét hasonlították össze a 2015. januárban
leadott hasonló listában szereplő várakozási
időkkel. A 2016-os adatok 39 intézmény
adatainak átlagát mutatják. Mivel az
adatok nem minden évben mindig azonos
intézményekből származnak, így hosszútávú,
több évet átfogó statisztikai elemzésre nem
alkalmasak, azonban az átlagok változása,
azok abszolút értekei alapján valós képet
kaphatunk a témában, illetve az orvosolandó
problémákról.
Pest megye: az adatokból látható, hogy
Pest megyében 2016. januárjában a járóbeteg
szakellátásban az átlagos betegvárakozási idő
szakmától függően 0 és 45 nap között mozog.
Sebészeti szakrendelésre várakozás nélkül

bejuthatunk, belgyógyászati, fül-orr-gége,
nőgyógyászati rendelésre már 3-11 nap a vára-
kozási idő, reumatológiai, szemészeti, neuroló-
giai, ortopédiai szakrendelésre már átlagosan
15-19 nap a várakozási idő, ez megegyezik az
országos átlaggal. Legrosszabb a helyzet az
angiológiai és kardiológiai szakrendeléseken,
ahol több mint 45 nap az átlagos várakozási
idő.
Országos adatok: ha az országos trendeket
figyeljük, látható, hogy a 2015-ös évhez
képest jelentéktelen a változás, két eset
kivételével kevesebb mint +/- 1 nap. Érdekes,
hogy 2014-ről a 2015-ös évre jelentős javulás
volt látható (négy szakma esetben is egy hét
javulás), de az idei évben már az is eredmény
volt, ha sikerült ezt a tavalyi javulást megőrizni.
Ha az elmúlt éveket – 2013-2016 közötti idősza-
kot – egyben tekintjük, több szakmában (pl.:
angiológia, belgyógyászat, sebészet, füll-orr-
gége) komoly javulás történt, de pont a legkri-
tikusabb szakterületeken (pl. kardiológia,
reumatológia) maradt szinte változatlan a hely-
zet.
A vizsgálat nem tért ki egyes szakmákra, de
2017-ben ezekre is kiterjeszti az adatgyűjtést a
Medicina 2000 Szövetség. Ezek között közhely-
szerűen rossz mutatókkal rendelkezik az endok-
rinológia, amelynek nagyon kedvezőtlen a
finanszírozása, és a rendelőkben nagy és szin-
tén rosszul finanszírozott labor igénybevételt
generál.
A már említett magas orvos-beteg találkozás
száma miatt, e kérdést a szövetség 2015-ben
vizsgálta a Járóbeteg Konzultáció során is.
Ennek során a szövetség a szakrendelők

felhasználóinak, a kezelésre érkező betegeknek
a véleményét kérdezte meg. A felmérésben az
ország minden részéről összesen több mint 50
járóbeteg szakellátó közel 8300 betege vett
részt.
Sokszor hallott vélekedés, hogy ha hosszú a
várakozási idő, akkor a beteg a magánellátás-
hoz fordul. A kapott válaszok alapján azonban
ez sablonos feltételezésnek bizonyult.
Látható, hogy a megkérdezetteknek csak
mintegy 30 százaléka fordul(na) magánel-
látóhoz, és a válaszadók közel fele (45%)
anyagi okokból biztosan nem fogja ezt
tenni. Több szempontból figyelemre méltó az
is, hogy a megkérdezettek egy markáns része
(18,5%) szerint nincs magánellátóra szüksége,
mivel komoly betegséggel úgyis állami ellátás-
hoz kell majd fordulnia.
A fentiek alapján fontosak lennének olyan kapa-
citásfejlesztések, átcsoportosítások, amelyek a
közellátásban a fenti problémákat orvosolják, a
lakosság elégedetlenségét csökkentik, sokkal
inkább hozzáférhetővé tesznek egyes szakellá-
tásokat. 

Sajtóközlemény
VM. Kommunikációs Tanácsadó Iroda

A várakozási időről a járóbeteg szakellátásban 
A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség évek óta gyűjti tagjairól a
betegek szakrendelői ellátásra való várakozási idejét. Mivel az elmúlt időszakban több-
ször is téma volt, és egymástól eltérő információk hangzottak el a közéleti diskurzusok-
ban, ezért Pest megyei és országos adatokat is közzéteszünk, kiegészítve a Járóbeteg
Konzultáció során feltett kérdésre adott válaszokkal.

Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok! Július 9-
én, szombaton akadályfutó verseny miatt
lezárjuk a tököli parkerdő belső részeit a
mellékelt térkép szerinti útvonalon. 
Kérjük, hogy ezen a napon kerékpárral, kutyá-
val és főként lovakkal ne látogassák az erdőt,
mert az utakra a verseny akadályait telepítjük,
valamint 10 órától késő délutánig folyamato-
san futók lesznek az erdő ezen részein.
A Dunasor utcán megnövekedő forgalom,
illetve parkoló gépjárművek miatt a környék-
beliek megértését és türelmét kérjük.
Az erdészház tisztásán lévő versenyközpont-
ban szívesen látunk minden érdeklődőt és
szurkolni vágyót.

Lezárások 
a parkerdőben!
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Sziget-
halmi Városnapokat június 11-12-én rendez-
zük a Városi Szabadidőközpont területén
(Sport u. 4.). Ezeken a napokon a környező
utcákban megnövekedett forgalomra kell
számítani, kérjük, legyenek türelmesek, és
figyeljenek egymásra. Június 11-én 8:00 és
21:30 között útlezárásra kell számítani a
Sport utcán a Thököly u. – Eszterházy u. közötti
szakaszon. A rendezvény ideje alatt ingyenes

parkolási lehetőséget biztosítunk a piac parko-
lójában (Piac u.) és a volt ÉGSzÖV területén
(Thököly u.). A korlátozott férőhelyek miatt is
kérjük, hogy aki teheti, a rendezvényt gyalo-
gosan vagy tömegközlekedéssel közelítse
meg! A közlekedés zavartalanságát és a
szabályok betartását a Szigethalmi Polgárőr
Egyesület tagjai és az út- és közterület-felügye-
let munkatársai segítik.
A nagyobb forgalom mellett nagyobb hangza-

var is várható. Szomba-
ton éjfélig, vasárnap kb.
23 óráig tartanak a
színpadi programok. Az
előforduló kellemetlen-
ségekért elnézésüket és
megértésüket kérjük!
Kérjük, látogassanak el
önök is a 2016-os
Szigethalmi Városna-
pokra! To vábbi informá-
ciók iro dánkban, a
honlapon és Facebook
oldalunkon.

A Városi Szabadidőközpont nevében
köszönjük együttműködő partnereinknek,
hogy segítettek élménnyel megtölteni az
idei majálist is.

Ágicstej • Akácos Marika étterem • Édesanyák
Klubja • Emergency Service Kft. 
• Filmszakadás Filmklub • Gere Pékség 
• Játszótéri fagyizó • Kalandgyár • Kis-Dunai
SE • Légvárhalom • Négyszínvirág Óvoda 
• Nobilis Humán Szolgáltató • Oázis Wellness
• Őskultúra Alapítvány – EMESE Park • Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület • Rukkel-tó
Waterpark • Sziget Néptánc Egyesület 
• Szigethalmi Családi Vadaspark és Állatsimo-
gató • Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
• Szigethalmi TE • Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény • Színes Paletta
Közhasznú Alapítvány • V75 Galamb- és Kisál-
lat-tenyésztők Egyesülete • Violet Kangaroo Kft.
• Vizek Őre Speciális Mentő és Önkéntes Tűz -
ol tó Egyesület • zöld Háló Közhasznú Egyesület

Városi 
Szabadidőközpont munkatársai

Városnapok 2016 – Lakossági tájékoztató
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Az idei tanévben is nagy igyekezettel szerveztük
a már hagyományos névadó heti programjainkat.
A körzeti Széchenyi matematika versenyt
az 1. és 2. évfolyamos tanulók részére rendeztük
meg. A megmérettetésre 80 kisdiák érkezett a
környező iskolákból. Ezen a napon iskolai tanul-
mányi versenyeken mérhették össze tudásukat
felső tagozatos diákjaink. 
A névadó napon Gróf Széchenyi Istvánra emlé-
keztünk. Ennek keretében adtuk át az Akire
névadónk is büszke lenne díjakat iskolánk
legkiválóbb tanulóinak. Alsó tagozaton Nyutali
Csaba 4.b osztályos tanuló, felső tagozaton
Becskeházi Anna 8.b osztályos tanuló nyer-
ték el ezt a kitüntetést. Kiváló tanulmányi ered-
ményük, tisztelettudó magatartásuk, szerteá-
gazó közösségi munkájuk példaértékű mindany-
nyiunk számára. Büszkék vagyunk rájuk!
Névadónk munkásságát projektmunka formá-
jában dolgoztuk fel, amelynek eredményekép-
pen készített plakátokból kiállítást szerveztünk.
A Széchenyi Gálaműsoron iskolánk idei legki-
válóbb produkcióit mutatták be diákjaink.
Vendégeink hallhattak szép verseket, fülbemá-
szó dalokat, zenei műveket, láthattak fergeteges
táncokat, vidám jeleneteket. A közönség tapssal
jutalmazta a produkciókat. A látványos rendez-
vény szinte egy pillanat alatt elröppent. Amilyen
beleéléssel előadták diákjaink a műsorszámai-
kat, olyan lelkesedéssel fogadta azt a közönség. 
A nyílt órák keretében sok szülő látogatott el az
iskolánkba, hogy bepillantást nyerjenek a tanó-
rákba, a gyermekek és pedagógusok munkájába. 

Idén is sok versenyzőt vonzottak iskolánkba a
körzeti versenyeink: a 4. évfolyamos KOKTÉL,
az 5-6. évfolyamos KOMPLEX tanulmányi- és
környezetvédelmi versenyek, valamint az alsó
és felső tagozatos „Együtt az egészségünkért
és a környezetünkért” versenyek. Összesen 30
csapat versengett a legjobb helyezésekért. A
vetélkedőn a tantárgyi feladatokon túl, játékos,
ügyességi és környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatok is voltak. A gyerekek lelkesen dolgoz-
tak, örültek egy-egy jó megoldásnak. 
Nagy büszkeség számunkra, hogy a felső tago-
zatos versenyen iskolánk csapata (Pálos
Nikolett 5.c, Görhes Dominik 5.c, Dóri
József 6.d, Házi Tamás 6.d) II. helyezést ért
el. A környezetvédelmi versenyen az alsó
tagozatos csapatunk (Tóth Réka 4.a, Tuli-
pán Laura 4.a, Tulipán Szabina 4.a) és a
felső tagozatos csapatunk (Kohut Bianka
7.a, Popik Barbara 7.a, Becskeházi Anna
8.b) is II. helyezést ért el. A zöld Háló Egye-
sület évek óta támogatja a programot, idén is
sok ajándékot kaptunk a versenyzők részére.
Ezúton is köszönjük Regényi Tibornénak, az
egyesület elnökének. 
A DÖK nap keretében rendeztük meg az alsó
tagozatos tanulóknak a Nyuszi bulit, ahol hat
állomás versenyfeladataiban próbálhatták ki
képességeiket a gyerekek. 
A felső tagozatos diákoknak játékos sportver-
senyt szerveztek a testnevelők az egészséges
életmód jegyében. Kosárlabda, röplabda és
labdarúgás sportágakban mérhették össze

tanulóink az erejüket. Izgalmas meccsek zajlot-
tak óriási hajrák közepette, hatalmas szurkoló-
táborok buzdításával. 
Mindenki jól érezte magát, élvezettel és igyeke-
zettel vettek részt a játékokban.
Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas, vidám
hét volt az idei névadó hét is. Köszönet a prog-
ramok szervezőinek, résztvevőinek és támoga-
tóinak. 

Diákönkormányzat

Névadó napok a Széchenyiben

Ballagás
Tisztelettel meghívjuk kedves vendégeinket a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Isko-
lában június 15-én (szerda) 13 órakor tartandó
ballagási ünnepségünkre.

Tanévzáró ünnepély
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Isko-
lában  június 22-én (szerda) de. 9 órakor kerül
sor a tanévzáró ünnepélyre, amelyre szeretet-
tel várjuk vendégeinket.

Köszönet adófelajánlásért
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
tanulói nevében megköszönjük, hogy eddig is
támogatta adója 1%-ának felajánlásával az
alapítványunkat. Tanulmányi kirándulásokat,
erdei iskolai programokat, táborozásokat,
valamint az alapító okirat szerint a rászoruló
és a tehetséges tanulókat is támogatjuk.
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1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitün-
tetése január 22-én, a magyar kultúra napján
történt. 2013-tól ismét e napon adják át az
oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos
díjakat. Ebből az alkalomból e demonstrációkkal
és sztájkkal terhes tanév végén – kicsit a kedé-
lyek megnyugtatására is – egy történetet
közlünk, amely a szakmai tudáson túlmutatva
az igazi pedagógusi értékekről szól. 
A példamesét Csermely Péter, biokémikus, háló-
zatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja honlapján találtam. Azt írta,
egyszer 3300 tanár előtt volt alkalma beszélni
arról, milyen a jó tanár. Ott mondta el ezt az
Elizabeth Silance Ballard tollából származó
történetet is, amit előzőleg ötször kellett elol-
vasnia hangosan, amíg biztos lehetett abban,
hogy a végén nem csuklik el a meghatottságtól
a hangja a hallgatósága előtt. A történet címe:
A tanító tanítása.
Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya
előtt állt, és azt mondta a gyerekeknek, hogy
mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetet-
len, mert az első sorban Horváth Peti olyan
rendetlen és figyelmetlen volt, hogy valójában
élvezettel írta dolgozataira a legrosszabb
érdemjegyet. Egy napon aztán Éva néni a
gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és
megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzé-
sein. "Peti tehetséges, gyakran jókedvűen
kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú.
Öröm a közelében lenni" – írta első osztályos
tanítója. Másodikban így szólt a jellemzés: "Peti
kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de
aggódik, mert édesanyja halálos beteg.”
Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt:
"Édesanyja halála nagy megrázkódtatás
számára. Igyekszik mindent megtenni, de édes-

apja nem nagyon törődik vele." Negyedik osztá-
lyos tanítója ezt írta: "Peti visszahúzódó és nem
sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Kevés
barátja van." Ezeket olvasva Éva néni szégyen-
kezett. Még rosszabbul érezte magát, amikor a
karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes
papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkö-
tött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta
Peti kis csomagját a fűszeresnél kapható
vastag, barna papírba bugyolálva. Néhány
gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a
karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és
mellette negyedüvegnyi parfümöt. De a neve-
tés abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva
néni felkiált: "Milyen szép!", és látták, hogy
felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a
parfümből. Horváth Peti egy kicsit tovább
maradt az iskolában, hogy megszólíthassa:
"Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valami-
kor édesanyámé." Éva néni sokáig sírt, amikor
a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve
nem csak olvasást, írást és matematikát okta-
tott, hanem elkezdett nevelni. 
Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek.
Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre
kelt volna. Év végére a fiú az osztály élére
került, és már azért volt lehetetlen, hogy
minden gyerekeket egyformán szeret, mert ő
lett a legkedvesebb diákja. Négy évvel később
üzenetet talált a postaládájában Peti kézírásá-
val. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb taní-
tója. Négy évvel később újabb levél érkezett,
amiben volt tanítványa azt írta, hogy hamaro-
san egyetemi diplomát szerez, a legmagasabb
kitüntetéssel. Még négy év telt el, és újra levél
érkezett Petitől. Ebben elmondta, megszerezte
diplomáját. Hozzátette, hogy még mindig Éva
néni a legjobb és legkedvesebb tanára, akivel

valaha is találkozott. Ez alatt a levél alatt az
aláírás hosszabb volt: dr. Horváth Péter. A törté-
netnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb
levél érkezett. Peti azt írta, nősülni készül, és
kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény
édesanyja számára fenntartott helyet. Éva néni
természetesen elfogadta a meghívást. A régi
karkötőt vette fel, amiről a kövek hiányoztak,
és azt a parfümöt cseppentette magára, amire
Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött
karácsonykor viselte az édesanyja. Megölelték
egymást, és dr. Horváth Péter Éva néni fülébe
súgta, "Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem.
Hálásan köszönöm, amiért segített nekem,
hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta
nekem, hogy számítok, és az életem érték." Éva
néni könnyekkel a szemében visszasúgta, "Peti,
tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem,
hogy számítok, és az életem érték. Amikor
találkoztam veled, megtanultam, hogyan érde-
mes tanítani."

A tanító tanítása 
Június első vasárnapján hagyományosan a pedagógusokat ünnepeljük. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban
ezen a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Magyarországon 1952. június 7-8-án ünne-
pelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország
legjobb pedagógusainak.

N. Pető 'Szigethy Ilona
Ötvenkét  éve...

Ötvenkét éve, hogy kiálltam
már a „nyolcadikat”!
Úgy szeretném újra látni
volt Tanítóimat!
Neveiket mindnek tudom,
el nem felejtem;
Pedig nem volt mindegyiknél
”jó” feleletem!
Szerettem volna bizony én!
Nem ment, mit tegyek?!
Felnőtt emberként RÓLUK
megemlékezek!

* * *
Számos régi osztálytárssal
le-leutazunk;
Volt lakóhely-iskolában
Ott találkozunk.
Szeretettel ölelünk át
minden tanítót;
Ki a betűvetésekre
híven oktatott.
S az életre nevelés 
magvát hintette;
Szívünk-lelkünk zugaiba
egyként ültette.
Kívánunk az égiektől
áldást reájuk;
Emlékeinkben ott virul
minden órájuk!

Az iskolában hatvanan vagyunk.
Szilaj legénykék. Picik és nagyok
s e hatvan ember furcsa zavarában
a sok között most én is egy vagyok.
Ez más, mint otthon. Festékszag, padok,
a fekete táblácska és a kréta,
a szivacs hideg, vizes illata,
az udvaron a szilfa vén árnyéka
s a kapunál – az arcom nézi tán? –
egy idegen és egy merev tulipán.
Ez más, mint otthon. Bús komédia,
lélegzet-visszafojtva, félve nézem,

hatvan picike fej egyszerre int
s egyszerre pislant százhúsz kis verébszem.
Hatvan picike, fürge szív dobog,
hatvan kis ember, mennyi sok gyerek
Amerre nézek, mint egy rengeteg,
kezek, kezek és újra csak kezek.
Mint kócbabácskák a török bazárba,
egy hűs terembe csöndesen bezárva,
az orruk, a fülük, mint az enyém
s a feje is olyan mindenkinek.
Mi végre ez a sok fej, kéz, fül, orr,
sokszor csodálva kérdezem: minek

Kosztolányi Dezső: 
Az iskolában hatvanan vagyunk
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Tudta-e?
Pogány és az ufonauták

Brâncuși (1876–1957), mint korának sok művé-
sze, nem hazájában, hanem külföldön csinált
karriert. Picassóval és Ady Endrével egyazon

esztendőben,
1904-ben érke-
zett az akkori
világ művészeti
központjába,
Párizsba, ahol
h a m a r o s a n
Modiglianival
kötött barátsá-
got. Tehetsé-
gére még a
nagy Rodin is

felfigyelt, s munkát ajánlott neki műhelyében,
ám a keletről érkezett, különös figura a maga
útját akarta járni. Brâncuși – kortársai szerint –
misztikus lélek volt, tág érdeklődési körrel.
Tehetségesen énekelt, hegedült, fonográfot,
bútorokat, eszközöket készített magának.
Viszonylag kevés szobrot alkotott, ritkán állított
ki. Tevékenységére jellemző egyfajta mo no -
mánia: előszeretettel készítette el ugyannak a
témának számos variációját.
Ilyen sorozatai pl. a Csodamadár, Csók, Alvó
múzsa és a Pogány kisasszony. Utóbbit a hatal-
mas szemek, a kicsiny orr és száj teszi egyedivé.
Amikor kamaszként, a ’70-es évek közepén
először láttam a szoborról készült felvételt egy
könyvben, címében is az új irányzat, az avant-
gard lázadását éreztem kifejeződni a klasszikus
művészeti hagyományokkal szemben. Képzel-
hetik, mennyire meglepődtem, amikor jóval
később megtudtam: valójában Brancusi modell-
jének a neve volt Pogány.
Pogány? De hát akkor ez magyar név… Kit
takarhat? 
Nos, mint némi kutakodás után kiderült, Pollat-
sek Margit (1879-1964) Budapesten született
zsidó festőnőt, aki a nagybányai iskola, majd

müncheni tanulmányok után 1910-ben érkezett
Párizsba. A nevét ekkor már Pogány Margitra
változtató különös szépségű lány itt ismerke-
dett meg a román szobrásszal, akinek több
alkalommal is modellt állt. 
Pogány később így
emlékezett a pillanatra,
amikor először látta
meg a róla készített
mellszobrot, amelynek
egyik változatát később
neki ajándékozta a
mester:
„Éreztem, hogy az én
vagyok, noha egyetlen
vonásomat sem viseli.
Csupa szem volt. Bran-
cusira néztem, és észre-
vettem, hogy miközben
a barátnőmmel beszél,
egész idő alatt titokban
engem figyel. Rendkívül
tetszett neki, hogy felis-
mertem magam.” 
A modern művészet
sajátos megítélését
tükrözi egyébként az a
per, amelyet Brancusi 1926-28 között folytatott
az Egyesült Államokkal, mivel Madár térben
című kompozíciójára nem akarták megadni a
műalkotásoknak járó vámmentességet, hanem
a fémárukra
k i s z a b o t t
i l l e t é k e t
rótták ki rá
beszállítás-
kor.
És végül
még egy
érdekesség:
egy román
ü g y v é d
n e m  r é g
azzal a
k é p t e l e n
ötlettel állt
elő, hogy
p é n z ü g y i
gondokka l
küzdő hazá-
jának némi

többletforrás reményében be kéne perelnie
Hollywoodot, mivel szerinte az amerikai filmstú-
dió a földönkívülieket Brancusi Pogány kisasz-
szony című műalkotásai nyomán készítette.
Nos, a hasonlóságban lehet igazság.

A perből azért mégsem lett semmi.

***

Lapzártakor érke-
zett a hír, hogy
Romániában hivata-
losan adománygyűj-
tés kezdődött Cons-
tantin Brâncuși egyik
alkotásának megvá-
sárlására. A bukaresti
kormány márciusban
jelentette be, hogy
állami forrásból és
k ö z a d a ko z á s b ó l
gyűjti össze a szüksé-
ges pénzt. A Föld bölcsessége című, földön ülő,
meztelen nőt ábrázoló kisplasztikát a román
állam 11 millió euróért akarja megvásárolni,
miután megállapodott erről a tulajdonosokkal.
Ebből az összegből az állam 5 millió eurót bizto-
sít, a többi 6 millió eurót közadakozásból akar-
ják összegyűjteni szeptember végéig.

Vereckei zoltán

A román származású Constantin Brancusi – neve valószínűleg csak a modern művészetek iránt érdeklődőknek cseng ismerősen -
alkotásai a világ számos múzeumában, műtermében megtalálhatók. Művészetének értékét, bár kétségtelenül csúnyán hangzik, a
pénz nyelvére is le lehet fordítani: csak néhány éve, hogy egyik szobra, a Madame LR 29,2 millió euróért, azaz kb. 9 milliárd forintért
kelt el egy aukción. Ezzel a „szobrászati toplista” kilencedik helyét foglalja el jelenleg, amelynek képzeletbeli dobogóján az olasz futu-
rista, Giacometti egyik alkotása áll 25 milliárd forinttal legfelül.
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„Néhányan vadul dörömböltek az ablakon.
Mások annyira kétségbe voltak esve, hogy a
fejüket verték az ablaküvegnek. Inkább meghal-
tak volna, minthogy szembenézzenek a ránk
váró jövővel. De senki sem törődött az iszonya-
tos kiszolgáltatottságunkkal. Senki sem hallotta
meg a segélykiáltásainkat.”
Farída Khalaf élete 18 éves korában rémálommá
vált. Egyik pillanatról a másikra megjelent az
életében a rettegés, az Iszlám Állam képében.
Apja katona volt, aki a határon szolgált, így
folyamatosan kapták a híreket, hogy épp
hogyan alakul a helyzet. Az egyik pillanatban
még a házuk kertjében szedte a gyümölcsöt pár
barátja társaságában, a következő pillanatban
pedig egy buszon zötykölődött egy ismeretlen
helyhez közeledve, miközben az Iszlám Állam

tagjai fegyvert fogtak rájuk. Egy cél vezérelte
mindvégig: meg kell szöknie. Egyetlen támasza
volt, barátnője, a 24 éves Evin.
Először egy elosztó központba szállították
rabtársaival, ahol, bárki, bármikor „megcsodál-
hatta” őket, és ha úgy tartotta kedve, illetve
pénztárcája, akkor megvehette bármelyiküket.
Farídának és barátnőjének az volt a szerencséje,
hogy ők idősebbek voltak a többieknél, ráadásul
az egyiküknek epilepsziája volt, így mindig
elijeszttette a potenciális vásárlókat. A kor és a
betegség miatt nem nagyon kapkodtak utánuk,
hiszen az Iszlám Állam katonái a nagyon fiatal
leányokat szeretik. De a megvásárlás elkerülhe-
tetlen, és a túlélésért folyó harc során az vált a
legfontosabbá, hogy ne becstelenítsék meg
őket. Ezek után a kérdés az, hogy Farída és Evin

képes elmenni a legvégsőkig? Képesek akár a
saját életük árán is megvédeni saját magukat
és a becsületüket? 
A könyv kettejük történetét mondja el nekünk,
hogy milyen szörnyűségeken kell átmenniük: ez
egy igaz történet! A sötét szobákba beszűrődő
sikolyok történetét nekünk is végig kell hallgat-
nunk, a menekülési próbálkozások során ott
vagyunk Farídáékkal és drukkolunk nekik, hogy
sikerüljön kiszabadulniuk. De sajnos az élet nem
olyan, mint egy romantikus könyv. Mindig van,
aki meghal, és van, aki túlél.
A könyvet azoknak ajánlom, akik szeretnének
betekintést nyerni a fiatal lányok vérrel és siko-
lyokkal tűzdelt életébe, és szeretnék megtudni,
hogy mire képes az ember a vallás nevében. 

Fejes Péter könyvtáros

Az Iszlám Állam rabszolgája voltam

Igaz történetet tart a kezében az olvasó, mikor
Anne-Dauphine Julliand könyvét a kezébe
veszi. A család két kisgyereket nevel, Gaspard
négy, Thais két éves. Anna-Dauphine, az édes-
anya nyáron azt vette észre, hogy lánya lábfeje
kifelé fordul járás közben. Ősztől több vizsgála-
tot is elvégeznek, de nem találják a magyaráza-
tot. Aztán márciusra megvan a diagnózis, Thais
halálos betegségben szenved. Mindkét szülője
hordozza a hibás gént, és az anya ekkor öt hóna-
pos terhes! Aztán megszületik Azylis, és kiderül,
hogy őt ugyanúgy érinti a betegség, mint nővé-
rét. És megkezdődik a család vesszőfutása.
Thais betegségével már nem tudnak mit
kezdeni, de az lebeg a szemük előtt, hogy „ha
napokat már nem tudunk adni az élethez, akkor
vigyünk több életet a hátralévő napokba”.
Azylis esetében még van remény: az őssejtátül-
tetés talán megmentheti. Végül átesik a transzp-
lantáción, miközben Thais az életéért küzd, s a
két beteg gyermek mellett ott van még Gaspard
is. Aki a maga sajátos, gyermeki felfogásával
próbálja feldolgozni az őket ért csapásokat.
A halállal először tengeri malaca kapcsán talál-
kozik. Édesanyja megpróbálja neki kíméletesen
elmondani a hírt. Gaspard nem érti.
„- Anya, miért nem mondtad meg azonnal, hogy
Ticola meghalt?
- De hát most tudtam meg én is, Gaspard. És
azonnal elmondtam neked. 
- Nem úgy értem, hanem miért mondtad azt,
hogy elment? Hiszen tudtad, hogy nem ment el,
mert soha nem fog visszajönni. Ez butaság. De
te mégis ezt mondtad.
- Igen, tényleg. Tudod, féltem megmondani neked,
hogy meghalt. Ezt a szót nem könnyű ki mon dani,
legalábbis a felnőtteknek nehezen megy.

- Hát én jobban szeretem, ha kimondod:
„meghalt”. Én nem félek a haláltól. Egyszer
mindenki meghal. Nem baj, hogy az emberek
meghalnak, csak szomorú.”
Azylis állapota is többször ad okot aggodalomra,
miközben Thais folyamatosan leépül. Nem tud
már járni, ülni, megvakult és megsüketült. Édes-
anyja éjszakákat nem alszik, szeretne mellette
lenni az utolsó pillanatban is. Az orvos azonban
azt kéri: „Engedje meg, hogy a kislánya szaba-
don dönthessen!” És mesél azokról a betegeiről,
akik mellett szintén ott virrasztottak a hozzátar-
tozók, ám a gyerekek azokat a pillanatokat
választották az utolsó lélegzetvételre, amikor a
szülők egy percre kiszaladtak valami miatt. 
Az anya érti, amit a doktornő mond neki, de nem
tud azonosulni vele. Amikor lánya már-már átlép
abba a másik világba, nem engedi. „Könyörgök,
kicsi lányom, harcolj, küzdj! Semmi sem vagyok
nélküled. Te vagy a Napom, az égboltom, szívem
gyengédsége, ereje és fájdalma. Te vagy életem
kősziklája, te vagy örvénylő mélysége. Szerel-
mem. Maradj még. Csak ma. És holnap. És
holnapután.”
De lassan el kell engedni. „Valaki azt mondta,
hogy az élet elválások sorozata. A születéstől
kezdve egészen a halálig. Vannak fizikai és lelki
értelemben vett elválások. Vannak hosszabb-
rövidebb ideig tartó és vannak végleges elválá-
sok. Vannak szeretetteljes és kegyetlen elválá-
sok. Eltávolodások, felszabadulások. Kiszakítá-
sok, elszakadások.”
Vannak.
Jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni a de
Rosanbó család történetét.

Szigligeti zsuzsanna

Két kis lábnyom a homokban A felújítás folytatódik
Kedves olvasóink! Tisztelt látogatóink! A
könyvtári építkezés, felújítás folytatódik. Ennek
érdekében folyamatosan költöztetjük át
könyvtári állományunkat az új épületrészbe.
Mivel naponta változik az elrendezés, kérdez-
zenek, kérjék a könyvtárosok segítségét!
Nyitva tartásunk változatlan!
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Könyvtári programok
2-án, csütörtökön, 17.30-tól: Takács
Róbert - Könyvbemutató
3-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés
baba-mama foglalkozás  
4-én, csütörtökön, 10 órától: Diavetítés és
kézműveskedés 
7-én, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids Club
10-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés
baba-mama foglalkozás  
14-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
17-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés
baba-mama foglalkozás  
24-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés
baba-mama foglalkozás 

Lemaradt szerző
Szigligeti zsuzsanna, a szerző neve nélkül
jelent meg a legutóbbi, dr. Magyar György A
védő című könyvéről  készült ajánló. Az elma-
radást ez úton pótoljuk. 

(a szerk.)
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422 éve, hogy május 30-án borzasztó kínok között,
Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belehalt a
magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alkotója,
Balassi Bálint. A bővérű és vehemens vitézre
(akinek dömsödi portyájáról már olvashattak a
Szigethalmi Híradóban) most Barcs János egyik
versével emlékezünk.

CSILLAGHOZ KÖZELÍTVE

Mindenünnen szól a vígalom;
itt lagzi van: hét cigány húzza,
futamot játszik a cimbalom,
víg táncolókat koszorúzva…

A násznép harsányan ünnepel:
ifjú férj asszonyát öleli.
Szeme mint macskáé úgy tüzel,
nagy vágyakozással van teli…

Szíve úgy várja a szöktetést
éjféli menyasszonytánc után,
alszik a lőporfüst – szürkeség,
s átláthat a menyecskeruhán.

Csillaghoz közelítve néz szét,
borzongás futkos mellén tova: -
S Balassi Bálint új „nőstényét”
eltakarhatta tiszta szoba…

Bölcs sólyomnak érzi most magát
Balassi: Szeme friss pontot néz: -
S hanyatt fektetve új aráját,
most már neki csoroghat a méz…

Az amerikai irodalom egyik legnagyobb élő
mestere McCarthy, aki írásaival visszahozza
közénk a sohasem-volt, de máig élő vadnyugatot.
Köszi, hogy vízum nélkül kóborolhatunk az Egye-
sült Államok és Mexikó partvidékén, miközben
azért senki nem ereszt belénk hátulról egy golyót.
A Vad lovakkal elkezdett regénysorozatot az
Átkelés követte, hogy A Síkság városai zárja le. Az
emberöltőnyi időt felölelő intervallum nem egyet-
len, hanem ezernyi történet folyománya, akár
mindannyiunk élete. Az indítás már a klasszikus
Wild West korát követi, de a szereplők bizonyítják,
hogy az útjukat kereső magányos lovas személye
nem mítosz, hanem eleven hagyomány arrafelé.
Már akkor, ha megéli a felnőtt kort.
Mert ez a McCarthy által ábrázolt világban nem
is annyira magától értetődő. Egyesek felnőnek, és
ha szerencséjük nem hagyja cserben őket,
megöregedhetnek, másoknak ez nem adatik
meg. Sebzett és makacs hősök, ideológiai fölény
nélkül. Közös azonban bennük, hogy mindannyian
hordozzák magukban családjuk évszázados (igen:
évszázados) traumáit, forradalmak és polgárhá-
borúk és útonállók golyónyomait. A szülők és
testvérek testén ütött sebeket a túlélők viselik,
amelyek sohasem gyógyulnak be. A szófukarság
nem felvett cowboy-stílus, hanem súlyos követ-
kezmény, az otthontalanság és a magány csilla-

píthatatlan érzése világos magyarázat a végeér-
hetetlen útkeresésekre. Nincs igazi élés, létezés
van helyette. Nesze neked, romantika. 
McCarthy prózáját nehéz definiálni. Nem pepecsel
terjengős leíró részekkel, a szereplők jellemét úgyis
körberajzolják tetteik. Nem minősít, nem sugall. Az
adott történet megértéséhez elégséges informáci-
óval lát el, néha, mintha szemtanúként mesélne,
néha, mintha ő is csak hallotta volna valahol. Egy
tábortűz mellett, egy kocsmában, egy temetőben.
Neki is csak mondták. Ez a hang az amerikai balla-
dák történetmesélős világával azonos. 
És McCarthy mindig ugyanazt a regényt írja újra.
Nyelvezete odafigyelést igényel, nem vacakol
központozással, a tagolatlan párbeszédek között
könnyen elveszik a felületes olvasó. De ez a világ
így működik, nincsenek benne ingyen örömök, a
befogadásért meg kell dolgozni.
„És a fiú leszállt a lóról és megfogta a kötőféket
és kikötötte a lovat és leszedte a nyerget és
bement az ajtón és wiskhey-t kért.” 
És mi olvassuk és ott vagyunk vele és hátranézünk
helyette és vigyázunk rá és sajnáljuk őt és
magunkra ismerünk benne. 
És kíváncsian várjuk McCarthy minden egyes új
regényét, mi is történik velünk ott, Mexikó és
Amerika határán. 

Horváth Attila

Bár már régóta készültem, némi ódzkodás miatt
csak most jutottam el az elsõ Pintér Béla
darabra, a Szkéné Színházba. Tartottam ugyanis
attól: a szerzõ mûvei a folyamatos aktuálpoliti-
kai áthallások miatt olyan sikeresek, hogy csak
a szervezõvel folytatott személyes levelezés
hatására, s így is csak hónapokkal késõbbre
lehet jegyet kapni az elõadásokra.
A groteszk történet fõhõse a Sukorói Orosz-
lánként is emlegetett gróf Baráznay Ignác,
akinek a schwechati csatát követõ tisztázatlan
eltûnése után negyven évvel leánya, Amália
egy hipnotikus idõutazás során visszakerül
1848-ba. Az elõzõleg anyjával rendkívül rossz
viszonyban élõ Amália a Schwechat közelében
mûködõ császári televíziónál kap állást, amely-
nek mûsorán a kortárs televíziózásból jól
ismert bugyuta adások szerepelnek, így oszt-
rák nótaest, divatbemutató, stb., mígnem a
forradalom eléri a tévé székházát, s az intéz-
mény új intendánsa, Petõfi tisztogatásba és
mûsorszerkezet átalakításba nem kezd. Bár a
forradalom nagy költõje még a Kaisers Tv,
Ungarn nevet is a történelem kukájába dobja,
s helyette Nemzeti Élõkép Vibráncnak keresz-
teli át az intézményt, amelyet a forradalmi

propaganda szolgálatába próbál állítani, a régi
szereplõk egy része visszaszivárog a mûsorba.
Az már csak hab a tortán, hogy a kortársak
közül senki nem tud helyesen Petõfit idézni,
sõt még Kossuth is a Toldi írójának nevezi a
poéta-vezérigazgatót. 
Közben megjelenik a színen gróf Baráznay
riportalanyként, õt pedig már mûsorvezetõnek
avanzsált lánya kezdi faggatni életérõl, akivel
egyébként sosem találkozott. A mártírnak hitt
apát istenítõ Amália, már ismerve a forrada-
lom eseményeit, próbálja kioktatni a néhány
nappal késõbb, a vesztes schwechati csatában
végleg eltûnõ tábornokot, hogyan is nyerhet-
nék meg az ütközetet a magyar honvédek. Az
interjút követõ órákban azonban kiderül: az
apa osztrák mûsorvezetõ szerelmével szeretne
megszökni (szökött meg) a harcból, s Dél-
Amerikában eltûnni végleg, ahelyett, hogy
Amáliával éppen terhes feleségéhez menne
vissza. A színen eközben megjelenik az addig
gonosznak és megkeseredettnek hitt anya is
fiatalon, sugárzón, aki szeretettel várja gyer-
meke születését.
Közben Amália hipnozitõre is megjelenik a
múltban, s megmenti Kossuth életét.

Semmi nem olyan, mint hittük: eszményképek
omlanak össze, épülnek fel. Látunk itt hibákkal
terhes hõsöket, hõssé növõ kisembert, apa után
sóvárgó gyermeket, szerelem után vágyó férfit
és nõket, tehetségtelen karrieristákat s briliáns
rendezõi ötletként élõképes közvetítést a
schwechati csatáról! 
Történelmi kavalkád zajlik elõttünk, komikus
helyzetek egymás után, miközben idõnként
összeszorul a szívünk. Áthallások kétségtelenül
vannak, de a darab nem felszínes pamflet,
hanem mélyebb érzelmekre ható, olykor
egészen szívszorító groteszk, amely közben
szinte folyamatosan nevetésre késztet.
Pintér mély emberismeretrõl tesz tanúbizony-
ságot, s eljátszik a gondolattal: fekete-fehér-e a
világ, benne mi magunk? Tényleg emberfeletti
ikonok a történelmi hõsök vagy csak a távolból
látjuk, láttatjuk õket annak?
S lehetett volna másképpen is? 
Mi lett volna, ha a gyõz a forradalom?
Aki kíváncsi rá, feltétlenül nézze meg a darabot,
amelyet remek alakítások tesznek még paza-
rabbá. 
Nálam biztosan benne van a TOP 10-ben. 

Vereckei zoltán

Cormac McCarthy: Határvidék-trilógia

Pintér Béla: Kaisers Tv, Ungarn
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Kiállítással és műsorral ünnepelte fennál-
lása 20. évfordulóját az Édesanyák Klubja
májusban. A civil szervezet rendezvénye
most is sok érdeklődőt vonzott.

Az Édesanyák Klubja 20 éve szorgoskodik azon,
hogy a lakóhelyük ne csak a lakóhelyük legyen.
Egyrészt tudásukat átadva gondoskodnak a
hagyományok átörökítéséről, másrészt tevéke-
nyen kiveszik részüket a helyi programokból.
Tagjai évek óta szentelt kenyeret osztanak az
augusztus 20-i ünnepségen. Képviselik városun-
kat a kiállításokon. A legnagyobb nézőközön-
séget vonzót és a legutolsót emelném ki ezek
közül: legtöbben talán a WestEndben tekintet-
ték meg a szigethalmi pavilonban kiállított
munkákat, legutóbb pedig Halásztelken mutat-

ták be alkotásaikat. Hamarosan a majosházi
Hospice Ház meghívásának tesznek eleget.
Megbecsülik az édesanyákat, többször köszön-
tötték fel a SzENI idős lakóit. Meglepetéssel
kedveskedtek a Szigethalmon élő, 2014-ben 50.
házassági évfordulójukat ünneplő pároknak is.
Iskolai szakkör keretében tanítgatták a kézi-
munkázásra fogékony ifjúságot, tavaly kará-
csonykor pedig süteménnyel lepték meg a
hátrányos helyzetű ovisokat. Évek óta részt
vesznek a városi szavalóverseny lebonyolításá-
ban is, a zsűrizési szünetben saját készítésű
süteménnyel kínálgatják a kicsiket és nagyokat.
Tevékenységüket havi rendszerességgel beszélik
meg a könyvtár falai között. Időről időre közös
színházlátogást szerveznek.
Fennállásuk 20. évfordulója alkalmából 2016

májusában párna- és köténykiállítást rendeztek
a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban. A megnyi-
tón szigethalmi gyerekek ajándékozták meg a
közönséget a műsorukkal: Nagy Eszter Aletta
verset mondott (felkészítő tanára Mabani-Kele-
men Lilla volt), az ovisok pedig Mihalik zsoltné,
Dóri néni és  Csurcsiáné Török Icu néni vezeté-
sével népi táncukkal színesítették az ünnepsé-
get. A Nagypapák zenekar néhány dallal
kedveskedett a résztvevőknek. 
Az ünnepséget az érdeklődőkön kívül
megtisztelte Fáki László polgármester, dr.
Schuller Gáborné alpolgármester és dr. Jamb-
rik Anna a polgármesteri hivatal képviseleté-
ben, illetve Suhai-Réfi Tímea és Sztrapkó
Norbert képviselők. 

Szigligeti zsuzsanna

Jubiláltak az édesanyák

Egyesületünk már közel két évtizede buzdítja
városunk lakosságát az egészséges életmódra,
melynek legfontosabb alapköve a sport. Na,
nem az a tüdőmet is kihajtó és közben elroha-
nok a csodák mellett típusú, hanem az, ami
jólesik, felfrissít, karbantart. 
Az elmúlt hónapban két olyan rendezvényünk
is volt, ahol megbizonyosodhattak arról, komoly
igény van a tömegsportra. A bakonyi túránkon
közel 60 sporttársunk indult velünk országjá-
rásra, az üde levegőjű Bakonyerdőbe. 

Május 1-jén több mint 100-an – zömük általá-
nos iskolás – (ezért külön köszönet Kisszékely
zsolt tanár úrnak a Szent István Általános Iskola
testnevelőjének) rótta a köröket a Kis-Duna-
partján ellenfélként és sporttársként.
Ugye kell az a tömegsport! Hú, de mennyire kell!
Ajánlataink: egyesületünk az elkövetkező
hetekben három eltérő jellegű eseményre invi-
tálja Szigethalom polgárait.

1. Június 11-én rendezzük a legkisebbek
számára a városnapok keretén belül az ovis
futást (a Sündörgést). A tipegő-topogó,
csetlő-botló apróságokat és szüleiket invitál-
juk egy rövid futásra. Olyan rendezvény ez,
ahol mindenki díjazott lesz. Csak az veszít,
aki nem vesz részt rajta. Egy sportoló
számára nincs felemelőbb érzés, mint a legfi-
atalabbak számára versenyt rendezni. Egy
olyan versenyt, ahol a büszke szülők együtt
örülnek csemetéikkel, ahol megszületnek a

jövő olimpikonjai. Ezt a versenyt Bata Ilona
szervezi majd. 
2. Június 18-án Szent Iván éjhez kapcsolódóan
szervezünk egy kb. 10 km-es éjszakai bolyon-
gást. Ezen az éjszakán boszorkányok lovagol-
ták meg seprűiket, őseink ugrották át nagy
lelkesedéssel a lobogó lángokat. Most pedig
turisták tucatjai járják végig majd a parkerdőt,
hogy aztán a célban jóízűt beszélgessenek

sporttársaikkal. Ennek a rendezvénynek a szer-
vezője Krizsa István lesz.
3. Július 2-án meglátogatjuk az Óperenciás-
dombságot. Bátaapátiba megyünk, ami gróf
Apponyi Albertről és az atomhulladék temető-
ről egyaránt híres. Innen a szelíd, árnyas erdők-
kel borított dombvidéki tájon „egytucatnyi”
kilométer abszolválása után elérjük Feked
álomvilágát. A gondozott porták, a virágos
környezet, az ínycsiklandózó „disznóságok”
faluját, a sváb Hollókőt. Elmondhatjuk majd

magunkról, hogy ezen a napon bejárjuk Tolnát-
Baranyát. A kirándulásra egyesületünk külön
buszt indít (a buszra Sziklavári Sándornénál
lehet jelentkezni). Magát a túrát Kontha Gabri-
ella organizálja. 
Mindenkinek egészséget, verőfényt és élmény-
zuhatagot kívánok a nyárra! A Szigethalmi Telje-
sítménytúrázok Egyesülete sportolói nevében: 

Nád Béla tiszteletbeli elnök

Boszorkányos túra



192016. 6. szám

Szigethalmi Híradó
LEVÉLHULLÁS - ÉRDEKESSÉGEK

Kisgyermekes anyaként és autósként nem értem
a szülőket. Nap mint nap nagyon sok autót látok
a bölcsőde és óvoda környékén, ahol nemhogy
nincs bekötve a kisgyerek a gyerekülésbe, hanem
gyerekülés sincs az autóban. A gyermekek az
anyósülésen vagy a hátsó ülésen a két első
között lógnak előre. Sőt! A legmegdöbbentőbbet
a napokban tapasztaltam: egy 3-4 év körüli gyer-
mek az anyósülésen (persze a kocsi övével sem
volt bekötve), és egy nála kisebb gyerek a sofőr
ölében ült, aki vezetett!
Aki autóval jár, talán ismeri a KRESz-t. Igen,
tudom, nehéz minden pontját szigorúan betar-
tani, 9 éve vezetek - elég sokat. Na de azért hogy
a gyerek biztonsága ennyire nem jelent semmit?
Ezt nem azért kellene betartani, mert büntetnek
érte (bár ilyenről még sajnos nem hallottam),
hanem mert akár a gyerek élete is múlhat rajta. 
Talán lustaság? Mert "csak pár utcányira
megyünk"? Aki autóba ül, az teljesen mindegy,
mekkora távot megy, a biztonságra gondolnia

kellene. Hisz az utca végén is belém jöhetnek.
Nem kell ahhoz messzire menni. Nálam csak a
kertben álló kocsiban lehet szabadon a három
éves fiam. Ahogy a kapun kimegyünk, szigorúan
mindig kötöm. A méretének megfelelő gyerekü-
lésben. Hisz nem bocsátanám meg magamnak,
ha egy kisebb balesetnél miattam sérülne meg.
Egy Facebook posztban azt a választ kaptam erre:
"mert annyira édes, ahogy rácsodálkozik a világra".
Nem tudom, mennyi idős volt a kicsi, de még hordo-
zóban vitték, amiből nem látna ki. Azt is megkap-
tam, hogy "mit törődöm vele, vezessek szabályosan,
és akkor nem lehet bajom", amikor azt írtam, hogy
ha véletlenül én nézek el valamit, és egy "egyszerű
koccanásos" balesetnél súlyosan sérülne a babája,
mert a kezéből lendületből vágódna a szélvédőre?
Vagy csak kifut elé egy gyerek? Akkor fékezés nélkül
elüti a sofőr, nehogy a sajátja kenődjön a szélvédőre
hirtelen fékezésnél?
Meg kellene érteni, hogy a KÖzlekedés,
KÖzügy. Érdekes hogy nagyon sokan harcolnak

a zebráért az utóbbi időben, hogy biztonságo-
sabb legyen a közlekedés. Akkor a gyerek
biztonsága miért nem fontos? Ezek a szülők
megengedik a konnektorban nyúlkálást is? A
késsel való játékot? Vagy az úton rohangálást?
Hisz azok is épp olyan veszélyesek, mint a
bekötetlen gyerek a közlekedő autóban. Ha
valamire megtanítják az egészsége, biztonsága
érdekében, akkor másban miért kockáztatják
ennyire?
A szülők/sofőrök el tudnának számolni a lelki-
ismeretükkel, ha csupán a gyerekülés hiánya
miatt sérülne meg a gyerekük? Mert felelőtle-
nek vagy éppen lusták voltak venni, használni,
bekötni a gyereket?
Ma már újonnan is hozzá lehet jutni nagyon
olcsó ülésekhez is akár. Aki autót tart fenn,
annak nem okozhat gondot az ülés megvásár-
lása sem. És ha már egyszer megvették, tessék
használni, mert életet menthet!

Niederkirchnerné Faragó Timea

Gróf Korompai
Brunszvik Teréz
( 1 7 7 5 - 1 8 6 1 ) ,
magyar grófnő,
elsőként nyitott
óvodát a Habs-
burg Monarchia
területén, Buda-
pesten, 1828
június 1-jén. 

Apja ifj. Brunswick Antal gróf (1746–1793),
anyja Seeberg Anna bárónő volt. Brunszvik
Antal korai halála után özvegységre jutott édes-
anyjával és három testvérével az 1800-as évek

elején Magyarországon és Bécsben lakott,
később húgával, annak két fiával Oroszország-
ban, azután Svájcban élt. Később elvállalta test-
vére gyermekeinek nevelését és tanítását Cseh-
országban, ezután Budára költözött. A feljegy-
zések szerint 1824-ben Martonvásáron ő
állította fel az első karácsonyfát Magyarorszá-
gon. 1828-ban megszervezte a krisztinavárosi
ipariskolát. Az első óvodát – korabeli nevén:
kisdedóvót – az egész Habsburg Monarchiában
ő nyitotta meg, 1828. június 1-jén, Angyalkert
név alatt, édesanyja budai házában, a mai Mikó
utca és Attila út sarkán. 1829-ben a cselédlá-
nyok oktatására cselédiskolát hozott létre. 1836-

ban egyesületet alapított az óvodák elterjesz-
tésére. További 11 óvodát indított útjára, haláláig
80-ra nőtt ezen intézmények száma. Unokahú-
gával,Teleki Blankával (Brunszvik Karolina és
Teleki Imre gróf leányával) tevékenyen részt vett
az első magyar nőnevelő intézet létrehozásá-
ban. Mindemellett remekül zongorázott,
szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is
írt. Családja kapcsolatban állt Beethovennel. A
korábbi kutatás Brunszvik Terézben látta a
zeneszerző „halhatatlan kedveshez” intézett
leveleinek címzettjét, aki azonban az újabb
feltételezések szerint inkább húga, Jozefin
(Deym Józsefné) volt.

Olvasói levél
Gyerekülés: lustaság vagy felelőtlenség?

Júniusi emlékek

Paizs Goebel Jenő festőművész 1896. június
4-én született. Gyermekkori betegsége követ-
keztében rosszul halló, nehezen beszélő ember-
ként befelé forduló életet élt, és a művészetével
is magányos jelenség maradt. Piktúrája semmi-
lyen irányzathoz vagy szellemi körhöz nem
sorolható. 1915-1916-ban üvegfestést tanult az
Iparrajziskolában, majd 1924-ig a Képzőművé-
szeti Főiskola növendéke. Ezt követően Párizsba
utazott, ahol közel két évet töltött, s az ottani
művészek társasága tagjai sorába választotta.
1926-ban hosszabb ideig dolgozott Nagybá-
nyán, majd 1928-ban a Budapest közeli Szent -
endrén, a később nevezetessé váló művésztelep
alapító tagjaként telepedett le. Ekkori művei

még a posztnagybányai látványfestészet jegyeit
mutatják. Sajátos – Csontváryra és a Vámos
Rousseau-ra emlékeztető – stílusa csak ezután,
a harmincas években alakul ki. Általa álomvilá-

got teremtett, ahol ugyan minden valóságosnak
látszik, s ahol mégis csodák történnek. Kedves
szimbolista költőinek hatására az üvegfestészeti
tanulmányai idején elsajátított dekoratív felfo-
gásmód elevenedik fel ebben az időben. A
harmincas évek második felétől, majd a háború
kitörésével személyes sorsán, művészi pályájá-
nak alakulásán is nyomot hagy a történelem:
mint szaporodó önarcképei mutatják, ezt a
változást úgy reagálja le, hogy egyre nagyobb
csodálkozással, mind inkább értetlenkedve
tekint az értelmetlenül önsorsrontó emberi-
ségre és az összetört világra. 
Forrás: Vadas József: A magyar festészet reme-
kei, Corvina Kiadó, Bp., 2004, 178. oldal
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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, 06/70 882-8599
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 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

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 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20 359-3913, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
e-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

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 megjelenését.

A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, 

hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: június 21. 
Megjelenés: július eleje.

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

A tököli gáton találtuk ezt az egy
év körüli, vizsla-németjuhász
jellegű keverék fiú kutyuskát!
Kedves, barátságos kis kölyök,
aki nagyon várja egy szerető,
állatbarát gazdi jelentkezését!

Egyúttal kérem önöket, ha van
lehetőségük, segítsenek önerő-
ből mentett kutyusaim ellátásá-
ban. Köszönöm szépen.
Elérhetőségem: 06-20-803-05-43
Suba Enikő

Idült kertrajongóknak
Májusban kiszámíthatatlan volt az időjárás. Volt
itt minden és annak az ellenkezője. Szeretném,
ha júniban sok napsütés lenne, ami érlelné korai
gyümölcseinket, (cseresznye, ribiszke, nyári alma
stb.), de hetente egyszer jó áztató esőre is szük-
ség lenne, lehetőleg éjszaka.
Akinek jól sikerült a krumpliágyása, már esze-
getheti bátran a termést. Amit a földben
hagyunk, azt érdemes felkupacolni (csirkézni).
Figyeljük káposztaféléinket, ilyenkor támad a
káposztalégy! Védekezzünk!
Paradicsom palántáinkat kötözzük, hónaljhajtá-
saikat törjük ki.
A korai zöldborsóról már talán tudunk szedni.
Főzzünk belőle leveskét karajcsonttal vagy
csibeaprólékkal.

Igen, nekem is ronda az idén a meggyfám! A
hajtásvégek lógnak. Ezeket igyekszem levag-
dosni, mentsük, ami mentehető
Az árvácskaágyásokat most már igazán váltsuk
fel egynyárival. Városunk virágágyásaiban én
ezt a tevékenységet május második felében
szoktam elvégezni, de most attól tartok, átcsú-
szom vele júni elejére. Bocsesz!
A már elvirágzott évelők virágszárait vágjuk ki,
ne hagyjuk magot hozni, mert gyengíti a tövet.
És persze gyomláljunk, nyírjuk a füvet kertünk-
ben és a kerítés mentén. Tüsténkedjünk!
Jó egészséget és sok türelmet kívánva búcsú-
zom!

Gyomkereső
PS: I Love you! (Beatles)

Gazdikereső


