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Elképesztő teljesítménnyel két bronzérmet is
„bezsebelt” a nyáron az övénél magasabb
korcsoportban a szigethalmi Budai-Kovács
Marcell birkózó két nemzetközi versenyen. A
mindössze 15 éves magyar tehetség először
a júliusi kadet Európa-bajnokságon, majd a
szeptember közepén rendezett tbiliszi világ-
bajnokságon lepte meg a nála idősebb
versenyzőket. A fiatal szabadfogású fenomén
azonban nemcsak a szőnyegen, hanem az
oktatási intézményekben is remekel, hiszen
nemcsak kitűnő a bizonyítványa, hanem több
tanulmányi versenyt is nyert. 
Gratulálunk!

Hősök egy
emberöltőnyire

Hatvan év, két generáció. Kimondani egy
pillanat, átélni hosszú és küzdelmes. Ennyi idő
telt el, amióta a Magyarország 20. századi
történetét meghatározó forradalom kitört
1956-ban, majd a szovjet megszállók és
elvtársaik elleni rövid és véres fegyveres
küzdelemmé alakult.
Egy ország lázadt fel az elnyomás ellen, s
kiáltotta: elég volt!

Dupla siker

Hagyományok kútja

(folytatás a 6. oldalon)

Délután érek a Gróf Széchenyi István Általános Iskola udvarára, ahol mérsékelt ricsaj
fogad. Az ifjú tanulók kis csoportokban beszélgetnek, csak egy labdát látok fel-felröp-
penni. A fiúk sem játszanak katonásdit, mindenki visszafogott és kicsit felnőttes. Egy
nehéz nap után fáradtak a játékhoz? Vagy ez másfajta generáció? Többek közt erről is
készültem beszélgetni Takács Róberttel, az iskola egyik oszlopos pedagógusával.

(folytatás a 13. oldalon, Fibi György írása)
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Ez a szlogen szerepelt egy közismert plakátki-
állításon. Sokszor jut eszembe akkor is, amikor
a közösségi médiában olvasom a különböző
posztokat és kommenteket. És emiatt szeretnék
tisztázni néhány alapvető dolgot, és ezt újra és
újra elmondani. Azért, mert hiszek abban, hogy
a józan ész egyszer felülkerekedik a gyűlölködés
felett.
Megértem, hogy az embereknek sok minden
piszkálja a csőrét. Sokan ezt szeretnék, sokan
pedig mást szeretnének, és ezen vérre menő,
sokszor egymást sértő vitákat is folytatnak. Példa
erre a Volánbusz állomásnál létesítendő zebra
ügye is. Sokan kérték, hogy legyen. Folyamatosan
aláírásokkal, kérdésekkel, demonstrációkkal
próbáltak nyomást gyakorolni az önkormány-
zatra. Véleményem szerint ez demokráciában
teljesen elfogadható. A döntéshozók pedig az
egyéb információkat is mérlegelve eldöntik, hogy
a lakosság kérését tudják-e teljesíteni vagy sem.
Sajnos nem sikerült kiharcolni a felüljárót a HÉV
sínek felett, ezért a gyalogosok megfelelő védel-
mét csak így tudjuk megoldani. Mivel ez a variáció
már az előző ciklusban is felmerült, így most kész
tervekkel vághatunk neki a megvalósításnak.
Ehhez csatlakozott Szigetszentmiklós városa is. 
Ezért érthetetlen számomra, hogy mostanra
miért lett sokak szemében szálka a gyalogátkelő.
Természetesen azt tudjuk, hogy egy gyalogátkelő
bizonyos mértékben lassítani fogja a forgalmat,
de a szabad véleménynyilvánításon kívül a békés
egymás mellett élés és például a gyalogosok
igényeinek elfogadása is a demokráciához tarto-
zik. Azt eddig senki nem vállalta magára, hogy a
felüljáróra gyűjtsön aláírásokat. Szerintem ennél
még jobb megoldás lenne, ha a HÉV megállója
kerülne a föld alá a kereszteződéssel együtt, és
így a felszínen felszabaduló terület alkalmas
lenne parkolónak is. Valószínűleg ez lenne a
legjobb hosszú távú megoldás. Viszont ehhez
rengeteg pénz is kellene! Nem tudom megbe-
csülni, hogy pontosan mennyi, de az biztos, hogy
többmilliárd forintos, lehet, hogy 10 milliárd forin-
tot is meghaladó beruházás lenne.
Az álmodozás, tervezés után azonban itt kezdő-
dik a dolgok neheze, a megvalósítás problémái,
akadályai. Ugyanis minden pénzbe kerül. Az
önkormányzat és az állam is kicsit úgy működik,
mint egy család. Vannak bevételei és vannak
kiadásai. Ha jól gazdálkodik, akkor a bevételei
fedezik a kiadásait, ha nagyon jól, akkor még
marad is pénze hó végén. Azt is tudni kell, hogy
vannak szegényebb és vannak jobb módú csalá-
dok. A jobb módúak tudnak venni luxusautót,
a szegényebbeknek viszont sokszor még autóra
sem telik. Természetesen a szegény ember is
szeretne úgy élni, mint a jómódú, csak sajnos
nem tud. Ez a realitás. Ezért is érdekes, amikor

példaként azt hozzák fel, hogy bezzeg Ausztri-
ában, Angliában vagy Németországban ez vagy
az hogyan működik, valósul meg. Ezen országok
és Magyarország között – már csak a pénz
oldaláról (nemzeti össztermék) szemlélve is a
dolgokat – sajnos igen nagy a különbség. Mini-
mum háromszor, négyszer annyi az egy főre eső
jövedelmük, mint Magyarországnak. Az árak-
ban viszont már kevéssé van különbség. Tehát
amíg mi valamiből egyet, addig ők hármat vagy
négyet tudnak venni vagy akár építeni. 
Ebből az következik, hogy hiába hasonlítjuk
magunkat hozzájuk, nekünk még évtizedek
kellenek ahhoz, hogy el tudjunk érni oda, ahol
ők most vannak. De akkor már ők megint
sokkal előrébb lesznek. Nagyon kemény munká-
val és sajnos csak nagyon lassan lehet ezt a
különbséget leküzdeni.
A másik, amiben sajnos nem hasonlítunk rájuk,
hogy tudják, nem másokra és az önkormány-
zatra kell várniuk. Egy osztrák falu nem attól
szép, hogy az ottani önkormányzat felseper a
porták előtt és virágot ültet, hanem attól, hogy
az ott lakók rendbe teszik a saját portájukat,
és maguk ültetik a virágot is. Valamint nem
mennek a szomszéd elé szemetelni és ellopni
a virágait. Sőt az sem divat ott, hogy a busz-
megállókat megrongálják, a köztéri szemete-
sekbe háztartási hulladékot dobálnak, és ha ez
még mindig nem elég, akkor még az erdőszélre
és szántókra sem hordják ki a szemetüket.
Persze tudom, hogy ott is vannak problémák
és problémás emberek, de nem olyan arány-
ban, mint hazánkban.
Ezért ott nem is tudnak arra hivatkozni, hogy
bezzeg a szomszéd, meg a másik is. Ha a
szabálytalankodót lefülelik, akkor nem támad a
hatóságra, hanem kénytelen-kelletlen megfizeti
a bírságot, vagy leüli a büntetését.
Magyarországon nem attól működik sok
minden rosszul, mert a gazdasági teljesítmény
alacsony, hanem attól, hogy mindig másokat
próbálunk okolni a sikertelenségért. Nem azt
keressük, hogyan tudnánk megegyezni a másik
emberrel, hanem azt, hogy a másikat legyőzve
érvényre tudjuk juttatni akaratunkat. Igaz ez a
politikára, de igaz ez a mindennapjainkra is.
Ezzel rabolva mindannyiunk idejét, energiáját és
rombolva idegrendszerét. Amíg ebben nem
történik változás, addig továbbra is megkesere-
dett, depressziós nép leszünk, és akinek van
tehetsége és lehetősége, nem ebben az ország-
ban fogja keresni a jövőjét.
Itt térnék vissza Szigethalomra. Ne hasonlítgas-
suk a szomszédhoz magunkat. Próbáljuk meg
saját magunkhoz mérni magunkat, és a reali-
tások talaján jelöljünk ki célokat. (Bár ismerem
a közmondást, hogy a „szomszéd kertje

zöldebb”, és ezért szomszédjaink mindig ránk
hivatkoznak, ha a saját portájukon baj van.) 
A 2014-ben megválasztott képviselő-testület
szinte egyedülálló módon lemondott a tisztelet-
díjáról. Ez évi 24 millió forint megtakarítást jelent
az önkormányzat számára. Mindezt azért tettük,
mert erre a pénzre is nagyon nagy szükség van a
város problémáinak megoldásához. De még így
is kevés pénzünk van. Sokkal több a megoldandó
probléma, mint a rendelkezésre álló anyagi forrá-
sok. A ciklus elején felmértük például az útprob-
lémákat. Ez a tétel, akkor 190 millió forintra rúgott.
Ha ezt öt év alatt rendbe szeretnénk tenni, akkor
évente 38 milliót kellene ráfordítani. Egyelőre az
első két évben 30-30 milliót tudtunk erre költeni.
De vannak más problémák és feladatok is. 2016-
ban intézményi tetőszigetelésre költöttünk 10
milliót, a Jókai téri játszótérre 15 milliót, térfi-
gyelő rendszerre 7 milliót. Egyéb épületfelújí-
tásra (VSZK, könyvtár) 8 millió forintot. Előttünk
van még a gyalogátkelő, ami minimum 10 millió
forintos kiadás (Szigethalomra eső 50 százalék).
Ez összességében el is viszi az egy évre rendel-
kezésre álló fejlesztési forrásainkat.
A legkönnyebb azt mondani, hogy nem ezt
kellett volna megcsinálni, vagy még többet kellett
volna fejleszteni, de felelős polgárként részt venni
az alkotásban, vagy tájékozódni a város dolgairól,
lehetőségeiről már sokkal nehezebb. A kritizálók
mindig csak a problémákat látják, de a döntés-
hozóknak a problémákat a nagy egészben kell
szemlélniük, a megoldásban sorrendet kell felál-
lítaniuk. Meg kell találniuk a legolcsóbb, de minő-
ségben még elfogadható megoldásokat. Ez nem
könnyű az ellentétes követelmények miatt.
Ugyanis az olcsó, nem mindig a legjobb, de a
drágát, ami jobb, meg nem biztos, hogy meg
tudjuk fizetni. Ezért nehéz alkotni. De jó is, mert
az alkotás eredménye örömöt okoz.

Fáki László polgármester

Kritizálni könnyű, alkotni nehéz

Változás az 
ügyfélfogadásban

Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk önöket, hogy
a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban az anya-
könyvi ügyek (házasságkötés, anyakönyvi
kivonatok, apai elismerő nyilatkozatok megté-
tele, egyéb anyakönyvi ügyek) ügyfélfogadása
szeptember 1. napjától megváltozott. Az
ügyfélfogadásra előzetes bejelentkezés
szükséges az alábbi telefonszámon: 06-24-
403-656/114-es mellék. Új ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-12, csütörtök:  12- 16
Megértésüket köszönjük.

dr. Stiebel Viktória jegyző
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Július 14-i rendkívüli ülés
A képviselő-testület rendkívüli ülésén 7 fő rész-
vételével, a kiküldött meghívó szerint a „KEHoP
- 5.2.9. számú „Szigethalmi Széchenyi István
általános Iskola épületenergetikai fejlesztése”
című pályázathoz közbeszerzés elbírálása napi-
rendet tárgyalták. 
A fenti témában Szigethalom Város önkor-
mányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1) a pályázat benyújtásához kiírt nyílt közbe-

szerzés nyertese – a bíráló bizottság javasla-
tát figyelembe véve – a Pesti Építő és Faipari
Zrt. (1112 Budapest, rózsatő u. 10.). Az ajánlati
ár: nettó 124 000 000Ft.

2) pályázatot nyújt be a KEHoP-5.2.9 „Pályáza-
tos épületenergetikai felhívás a Közép-
magyarországi régió települési önkormányza-
tai számára” pályázati felhívásra „Sziget-
halmi Széchenyi István általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése”címmel, és a
pályázat megvalósításához a 39 152 728Ft
összegű saját forrást – az általános tartalék
terhére – biztosítja.

Augusztus 30-i rendes ülés
A képviselő-testület 9 fővel kezdte meg ülését,
három képviselő jelezte távolmaradását. Az
előzetesen tervezett napirendekhez egy sürgős-
ségi előterjesztést vettek fel (a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak megvá-
lasztása), így összesen 16 napirendi pontot
fogadtak el.
Első napirendként a település tisztaságáról és a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályairól szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítását. 
Ezt követően jóváhagyták az Elohim Kegyeleti
Szolgáltató Kft. – szigethalmi temetőben 2015.
évben végzett tevékenységéről, üzemeltetésé-
ről szóló – beszámolóját.
Az önkormányzat 1/2016. (II.01.) 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletének módosítását
megelőzően döntött a testület a Nebuló Közét-
keztetési Intézmény foglalkoztatotti létszámá-
nak 1 fő adminisztratív státusszal történő
megemeléséről, majd jóváhagyták a Városi
Szabadidőközpont (Intézmény) előirányzat-
módosítási kérelmét, amely szerint az önkor-
mányzat 500 000 forinttal megnöveli az intéz-
mény beruházási előirányzatát az általános
tartalék terhére.
Ezek után a képviselők kiegészítették a 2016.
gazdasági évre szóló közbeszerzési tervet a
szigethalmi Mű út Volánbusz pályaudvarnál
tervezett gyalogos átkelőhely létesítése miatt.
A kivitelezésre a Gesztorház Bt. közreműködé-
sével nemzeti eljárásrendben lefolytatandó,
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

döntöttek. Ezzel összefüggésben a gyalogátke-
lőhely megépítésére vonatkozóan kiírt közbe-
szerzési eljárás során a közbeszerzési szabály-
zatban megnevezett bíráló bizottság tagjait a
szigetszentmiklósi önkormányzat által javasolt
- dr. Bardócz Kálmán ügyvéddel és Pallaga
Tamás városfenntartási irodavezetővel egészí-
tették ki. A kiírt közbeszerzésre jelentkező cége-
ken kívül – a Magyar Plastiroute Kft., a Magyar
Útmester Kft. és a Stylus Építő és Üzemeltető
Zrt. meghívásáról született döntés.
A „Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése“ című pályázattal
kapcsolatban – az önkormányzati önrész csök-
kenése miatt – a 111/2016. (V.26.) határozatát
hatályon kívül helyezte az önkormányzat. 
A következőkben az önkormányzat a kizáróla-
gos tulajdonát képező Szigethalom 4845/3
hrsz-ú ingatlant értékesítéséről határozott –
180 000Ft áron – Makács Erzsébet 2310 Sziget-
szentmiklós, Kamilla köz 8. szám alatti lakos
részére. 
A szintén önkormányzati tulajdonban lévő
Szigethalom 549 hrsz-ú ingatlanon megépí-
tendő antennatartó torony létesítéséhez elvi
hozzájárulását adta a képviselő-testület.
Folytatódott az önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálati sorozata, így ezen az ülésen a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 13/2011.(V.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról, a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló, valamint a
képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.4)
rendelet módosításáról szóló rendeletet alkot-
ták meg.
A két ülés között történt eseményekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatást megelőzően a 2016.
évi helyi népszavazásra a szavazatszámláló
bizottság póttagjainak – 12 fő – megválasztá-
sára volt szükség, akik személyéről szintén
döntött a testület.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.
Zárt ülés keretében született döntés a középis-
kolai ösztöndíj pályázatok elbírálásáról. A
2016/2017-es tanévben középiskolai ösztöndíj-
ban 6000Ft/hó összeggel kettő, míg 3000Ft
összeggel 11 tanulót támogat az önkormányzat.
A benyújtott pályázatok közül nem megfelelő
tanulmányi eredmény miatt négyet kizártak.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési

bizottság ülésének időpontja:
október 18-a, 18 óra.

A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

október 20-a, 18 óra.
A soron következő képviselő-testületi

ülés időpontja:
október 25-e, 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későb-
biekben is megtekintheti a www.onkor-
manyzati.tv honlapon.

Népszámlálás
A Központi Statisztikai Hivatal kis népszámlá-
lást (mikrocenzust) tart. Az adatfelvételre
október 1-je és november 8-a között kerül sor.
A minta a lakások 10 %-ára terjed ki, és 2148
településen mintegy 440 ezer háztartást és
kb. egymillió embert érint. A mintába került
háztartásokban élők számára a válaszadás
kötelező! 
A KSH tájékoztatása szerint Szigethalom tele-
pülés is bekerült a mikrocenzus mintájába.
2016. október 1-9. között a kijelölt címeken
élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a
kérdőívet interneten keresztül önállóan
töltsék ki. 
Amennyiben az önkitöltés lehetőségével
nem élnek, akkor 2016. október 10. és
november 8. között a számlálóbiztos keresi
fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.
Kérjük a lakosságot, hogy támogassák az
összeírást végzők munkáját, és minden
esetben győződjenek meg arról, hogy
valóban a KSH igazolvánnyal rendelkező
megbízottjáról van szó!

Dr. Stiebel Viktória jegyző

Összefoglaló a képviselő-testület üléseiről

Hulladékszállítás
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. kommunális egysége október-
ben a szelektív hulladék begyűjtését az aláb-
biak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 42.
hét, okt. 10-16.; 44.hét. okt. 24-30.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása: 45. hét, október 31 – november 6.
Zöldhulladék begyűjtése: minden hónap utolsó
péntekén 14-17 óra között a rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intézmény-
nél (egykori laktanya területén). A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogo-
sultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 
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A hónap embere: Szauter Lajos 

Temetői körkép

„Nem az a dolgom, hogy egyest adjak,
hanem, hogy a gyerek tanuljon.”

Fenti mondatot egy igazi hétköznapi hőstől
idéztem. Hiszem, hogy – a cikket végig olvasva
– megérti a kedves olvasó, hogy miért válasz-
tottam ezt a mottót.
Dr. Szauter Lajos történész, nyugalmazott egye-
temi docens Esztergomból indulva Budapesten
át jutott el Szigethalomra 2002-ben. Saját beval-
lása szerint feleségével, Jutkával azonnal bele-
szerettek a településbe, és örömmel választot-
ták otthonuknak nyugdíjas éveikre. Kellemes
környezet, jó szomszédok segítették a döntést
a költözésben.
Aktív korában a Nemzetvédelmi Egyetemen
tanított hadigazdaságot, de félállásban az ELTE-
n is oktatott, és a Budapesti Külkereskedelmi

Szakközépiskola igazgatójaként is tevékenyke-
dett. Történészként számos kitüntetést is
kapott, de ezzel soha nem kérkedett. Számára
a tanítás, az ismeretek átadása a legfontosabb.
Szigethalomra költözve nem kellett sok idő, hogy
megtalálja a tanítás módját a városban. A Szent
István általános Iskola korábbi igazgatója kérte
fel először történelem szakkör tartására. Majd
később határozott időre – kolléganője szülése
miatt – kapott történelem tanári megbízást.
Számára az igazi indíttatást az az elsős kisfiú
jelentette, akit szülei kérésére kezdett el beve-
zetni a történelem rejtelmeibe. Délelőtt tanított,
délután korrepetált. De nem is akárhogyan! Az
iskolából saját autóján lakásába szállítva (majd a
foglalkozás végén haza is vitte őket) egész
délutánokon át foglalkozott a gyerekekkel,
miközben felesége meguzsonnáztatta őket. A
kezdeti nehézségek után a bukásra álló gyerekek
közepes vagy annál is jobb eredményeket értek
el. A siker titka pedig a tanulók számára is egyre
nyilvánvalóbb lett: rendszeresen kell tanulni, mert
csak így lehet eredményeket elérni, és egy idő
után már egymásnak is tudnak segíteni.
2012-ben keresték meg Halásztelekről, a Bocs-
kai István református általános és Középis-

kola vezetői, hogy tanítson náluk. Egy renitens,
nehezen kezelhető, de vagány és jófejű gyere-
kekből álló osztályt kapott. Eleinte voltak
nehézségek, de három év múlva tanulói a
történelem verseny országos döntőjéig jutot-
tak. A gyerekek a tanár úr szigorú, de igazsá-
gos magatartása mögött ott érezhetik a törő-
dést és az odafigyelést is. Közös kirándulásaik
(Eger, közös színházlátogatás) nagy élményt
jelentenek a tanulóknak és a kísérő szülőknek
egyaránt.
Úgy érzem, hogy kollégái szeretettel veszik
körül. Alapos titkolózást követően, 2016-ban, az
iskolában rendezett pedagógus napi ünnepsé-
gen adták át számára az „Év Tanára” kitünte-
tést. Nem baj, ha elárulom, még legutóbbi
beszélgetésünk során is könnyeivel küszködve
emlékezett a díj átadásának pillanataira. De
hálás szívvel emlékezik a betegsége idején felé
irányuló aggódó szeretetre is.
Nyugdíjasként, időnként elfáradva, de boldogan
foglalkozik a rábízott gyerekekkel. 
Köszönjük Tanár úr, hogy hétköznapi hősként
köztünk él, és példát mutat sokaknak ember-
ségből, kitartásból!

-se-

Szigethalom Város Képviselő-testülete au -
gusz tusi ülésén fogadta el az Elohim Kegyeleti
Szolgáltató Kft. – Szigethalom temetőjének
üzemeltetője – beszámolóját. A Zoltán Miklós
ügyvezető igazgató úrral folytatott beszélgetés
és a temető bejárása során sok dolog felvető-
dött, melyek közérdeklődésre tarthatnak
számot.
A Szigethalmi Köztemető sokak szerint az
ország egyik legszebb temetője. A magasra nőtt
fák árnyéka, a gondozott környezet, a sok virág,
a szaladgáló mókusok kedves látványa teszi
teljessé a képet. Az üzemeltető dolgozói
mindent megtesznek a rendezettség, a tiszta-
ság védelme érdekében.
De mint mindig ott van az a „de”:
– Sajnos a fenyők elöregedőben vannak, és
a megváltozott időjárási körülmények is siette-
tik pusztulásukat, és nagy kihívást jelent pótlá-
suk. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen fákat
ültetnek helyettük. Lefelé növő gyökerű, örök-
zöld típus jöhet szóba, hogy a síremlékekben ne
tegyenek kárt.
– Még mindig előfordul (szerencsére elvétve),
hogy a hozzátartozók által kihelyezett virágo-
kat ellopják. A bejárás során éppen találkoz-
tunk egy hölggyel, akinek lánya sírjáról lopták
el a friss virágot. Korábban az őzek is minden-

napi látogatók voltak a sírok között, de a kerítés
javításával megoldódott a kérdés.
– Új jelenség és egyre nagyobb gondot okoz,
hogy előszeretettel visznek be és raknak le a
hátsó konténerekbe kommunális hulladékot
a látogatók. Találtak már fotelt, televízió készü-
léket is az ott dolgozók.
– A legnagyobb problémát a megnövekedett
gépkocsi-forgalom jelenti a temető területén.
Nem olyan nagy a terület, hogy néhány perces
sétával ne érjünk el a leghátsó sírokig is. Viszont
az utak meglehetősen szűkek ahhoz, hogy
gépkocsi-forgalmat bonyolítsanak. Meg is van
az eredménye: megdöntött kandeláber, kimoz-
dított padok, megrongálódott síremlék. És az
autósok – nem vállalva a felelősséget – minden
esetben továbbhajtottak. Saját magam is
tapasztaltam, hogy lassítás és körültekintés
nélkül, nagy sebességgel hajtanak be gépkocsi-
vezetők.
A szemétlerakás és az autóbehajtások
megszüntetése érdekében a Temetőről szóló
25/2009 (X.26) számú rendelet 5§. 3-4-
pontjában foglaltaknak érvényt szerezve,
2016. január 1-től a nagykaput bezárják.
„(3) A köztemető területére személygép-
kocsival behajtani, közlekedni – a temet-
kezési szolgáltatást, egyéb vállalkozási

tevékenységet végző személy, a sírgondo-
zás céljából emberi erővel nem mozdítható
anyag szállítását végző személy, valamint
a mozgásukban korlátozott látogatók kivé-
telével – tilos.
(4) A látogatók gépjárműveiket a közteme-
tőn kívül erre a célra kijelölt területen
helyezhetik el.”
Közös érdekünk temetőnk rendezett világának
megőrzése, a kegyeleti érzések, az emlékezők
nyugalmának tiszteletben tartása. Ezért kérjük,
hogy a jövőben fentieknek megfelelően a
gépkocsival érkezők minden esetben hagyják
kapun kívül járműveiket!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester
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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
október 17-én (hétfő) és november 7-én (hétfő)
14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-459-1664, E-mail: dr. schuller.
gaborne@szigethalom.hu 
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-334-8916, E-mail: fabula.janosne
@szigethalom.hu  11-én (kedd) 16 óra 30 perc
és 17 óra 30 perc között
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524, E-mail: holgyea@
gmail.com. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384, E-mail: blum.zoltan@
szigethalom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114, E-mail: sztrapko@
gmail.com, 12-én (szerda) 18-19 óra között. Hely -
színe: Széchenyi u. 13. vendéglátó egység. Akinek
nem megfelelő az időpont, az telefonon vagy e-
mailben tud kapcsolatba lépni a képviselővel. 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője 24-én (hétfő) 18-19 óra között.
Helyszíne: Akácos Marika étterem 

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346, E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772, E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694, E-mail: zporkolab
@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert Jobbik
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszá-
mon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Szigethalom Város Önkormányzata pályáza-
tot ír ki, egyetemi, főiskolai, továbbá felső-
oktatási intézményekbe jelentkezni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére.
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
rendszerében (a továbbiakban: EPEr-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPEr-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést köve-
tően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését és feltöltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását

az önkormányzat köteles az EPEr-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2016. november
8. (kedd) 16 óra.
A pályázatok beadási helye: Szigethalmi
Város önkormányzat Ügyfélszolgálat (2315
Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) ügyfélfo-
gadási időben!
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két

egymást követő tanulmányi félév: 
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a
2017/2018. tanév első (őszi) féléve.

• „B” típusú pályázat: az ösztöndíj időtartama
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmá-
nyi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév
és a 2019/2020. tanév). Az ösztöndíj folyósítá-
sának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.

A pályázók köre: Az "A" típusú pályázatra
azok az önkormányzat illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 
"B" típusú pályázatra azok az önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanév-
ben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-
lás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. 
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2017-ban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmánya-
ikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá -
zó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban 

Szigethalom Város önkormányzat

Fogadóórák

Pályázati lehetőség ösztöndíjra
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a Szigethalom Közösségi Biokert projekt
keretében valósult meg. A földterületet
Szigethalom Önkormányzata biztosította,
anyagi támogatás a Knorr-Bremse Kft.
külföldi alapítványán keresztül érkezett.
Mindez nem csak szép, de igaz is lett.
Ingyenes képzés, földterület és anyagi
támogatás saját közösségi biokert kialakí-
tásához. Sült galambként repült a szánkba
a lehetőség, hogy önkéntes kerttagnak
csatlakozva Krumpach Erzsébet biokertész
egy hónapos ingyenes oktatásához, immár
képzett kiskertészként, a biokertészkedés
titkos részleteit is elsajátítva nekiláthat-
tunk idén márciusban a csoda megvalósí-
tásának. 
Mit adott és ad nekünk a közösségi biokert? 
Lehetőséget arra, hogy kifogások helyett
megoldásokat találjunk. 
A kitartás képességének erősítését adta. 
Lehetőséget, hogy vegyszermentes zöldségeket
és gyümölcsöket tegyünk családunk asztalára. 
Lehetőséget, hogy gyermekeinket is bevonva a
munkába, együtt, remek közösségben, egy cél
érdekében küzdjünk, tegyünk. Munkát, időt,
energiát nem kímélve megvalósíthassuk a
közösségi biokertet, a kert kialakításának
legelső mozzanatától annak aktív résztvevői
legyünk. 
Lehetőséget adott életmód és szemléletvál-
tásra. Az egészséges életmód nem az éppen
aktuális hóbortdiéták 1-2 hónapig történő köve-
tését jelenti. Az egészséges életmód szemlélet-

és életmódváltást is kíván. Nagytakarítás ez
testileg is és gondolatainkban is. A természet
közel engedése az első lépés. A közösségi
biokertben ezt megtesszük. örülünk a napfény-
nek, a friss levegőnek, örülünk az esőnek,
megköszönve, hogy az aznapi locsolást elvégzi
helyettünk. Értékeljük a természet csodáit,
bármilyen évszak is legyen. Aktív résztvevői
vagyunk egészséges étkeink termesztésének, a
magvetéstől az aratásig látjuk annak minden
csodáját. Mint egy gyermek születését és fejlő-
dését, ugyanolyan izgalommal követjük nyomon
minden elvetett mag és elültetett palánta életét
a kertünkben. 
Testünk nem szemétlerakó! Mégis megtömjük
észrevétlenül az élelmiszerekbe csempészett
adalékanyagokkal, ételszínezékekkel, tartósító-
szerekkel. Kész és félkész ételeket, dobozba és
zacskóba rejtett ételeket vásárolni valóban
átmeneti időmegtakarítás, de hosszú távon
biztosan nem kifizetődő. Még megbecsülni sem
lehet, hogy az ilyen, ételeinkbe került színezé-
kek, ízfokozók és tartósítószerek mennyire
káros hatással vannak szervezetünkre. Az étke-
zésben és az élet többi területén tanúsított
nagyobb tudatosság remek kiindulópont lehet
az egészséghez vezető rögös úton. A táplálko-
zási szokások megváltoztatásával, célzottan,
képesek leszünk életminőségünket javítani. 
A nagyüzemi növénytermesztés gazdaságtalan
műtrágyák és növényvédő szerek alkalmazása
nélkül. Az elmúlt évtizedek intenzív vegyszere-
zése óriási pusztításokat okozott talajaink

biológiai életében. Így jutunk el napjainkig,
amikor a gyümölcsök, zöldségek és gabonák
ásványi anyag, nyomelem és vitamintartalma
jelentősen csökkent, ugyanakkor műtrágya és
vegyszertartalmuk jelentősen megemelkedett.
Nincs megnyugtatóbb számunkra, amikor a
vegyszermentesen saját magunk által termesz-
tett, frissen szedett, magas vitamin- és ásványi
anyag tartalommal rendelkező zöldségeket
tehetünk családunk, gyermekeink elé. 
Az egészséget a test, a szellem és a lélek
harmóniája jelentik.
A hosszú élet záloga a rendszeres mozgás,
kevés stressz, pozitív életszemlélet, magas anti-
oxidáns tartalmú zöldségek és gyümölcsök
fogyasztása, telítetlen zsírsavakban gazdag
étrend, kevés hús, minimális feldolgozott élel-
miszer fogyasztása. A közösségi biokertünkben
eltöltött idő mindezt biztosítja nekünk. 
Életmódot és szemléletet váltani sosem késő.
A legjobb gyermekeinket már ebben a szemlé-
letben felnevelni, hogy ők már természetesnek
vegyék és vigyék tovább az egészségünket
leginkább támogató életszemléletet, az egész-
séges étkezést és egészséges gondolatokat.
Szigethalom Közösségi Biokertjének maroknyi
csapata óriási igyekezettel és küzdelemmel, de
határtalan örömmel és boldogsággal folytatja
az elkezdett utat. Köszönjük az elénk helyezett
lehetőséget! 

Dr. Siposné Mészáros Henrietta
természetgyógyász-fitoterapeuta

közösségi biokert tag 

Közösségi biokert nekünk

Elég volt az elnyomásból, a rettegésből, az
egypárti diktatúrából és az álszent hazugsá-
gokból. Elég volt révayból, Gerőből, rákosiból!
Elég volt a besúgásból, a csengőfrászból, az
áVH kegyetlenségéből!
De a tüntetők üzenete nem csak a hazai poli-
tikai elitnek szólt. Az utcára vonuló tízezrek
hangját az egész világ hallotta. Hallották
Moszkvában is, s megremegtek. Tudták: a
magyar nép kiáltása másokat is felébreszthet
a több évtizedes mélyaltatásból, amelybe a
kommunistának nevezett ideológia kényszerí-
tette Kelet-Európa népeit. És ezt nem hagyhat-
ták: szovjet tankok és katonák tömege özönlött
erre a kis országra, hogy vérbe fojtsa a reményt.
És ekkor keltek életre a hősök. Azok, akik életü-
ket nem kímélve vállalták így is elveiket, ragad-
tak tollat, fegyvert, hogy felvegyék a harcot a
megszállókkal. Akik a „mi” szomszédaink
voltak: tanulók, egyszerű dolgozók, fiatal értel-
miségiek. Akiket az iskolapadokból, a munka-
helyünkről, az egyetemi padokból ismerhet-

tünk. Akik nem akartak hősök lenni, akik
egyszerűen csak tenni akartak demokráciáért,
hazáért. Küzdöttek szóval és puszta kézzel,
puskával, Molotov-koktéllal, s áldozták akár
életüket hitükért.
De ha engem kérdeznek, mit is jelent nekem
1956, akkor nekem nemcsak a dicsőség jut
eszembe, hanem a gyász is. A rettenetes
megtorlás, ami a forradalmat követte, az
„emberarcúnak” kikiáltott Kádár-rendszer 1961-
ig húzódó irtózatos kegyetlensége, amely csak-
nem kétszer több kivégzést hozott, mint
Haynauék dühöngése 1848 után. A 225 halálos
ítélet, az öncélú bosszú, terror, ami nem kímélt
senkit sem.
És ha engem kérdeznek, mit is jelent nekem
1956, akkor azok a percek, órák, napok is
kísértenek bennem, amelyeket a halálos ítélet-
től a kivégzésig élhettek át az áldozatok és
családtagjaik. Szülők, szerelmek, feleségek,
férjek, anyák és apák, akiket kint még vártak
volna, akikkel még közös jövő lehetett volna.
Ha engem kérdeznek, mit is jelent nekem 1956,

akkor nemcsak az eufória, a felszabadultság
pillanatai jelennek meg lelki szemeim előtt,
hanem a torokra szoruló kötél, a rettenetes
légszomj, irtózatos fájdalom s a kegyetlen
vergődés is az akasztófán. Az értelmetlen,
korai halál. Persze, tudom, hogy életüket nem
hiába áldozták, s így a szónak – értelmetlen –
talán helye sincs itt.
De mégis: nekem minden idő előtti halál értel-
metlen és fáj.
Ezért, ha emlékezem a hősökre, nem tudok
önfeledten örülni a szabadság pillanatainak,
amit a magyar múlt, az évszázados küzdelem
német, tatár, török, osztrák ellen és 1956 jelent
minden mély érzésű magyar számára. És mégis
gyorsabban dobog ilyenkor a szívem, mert
örök példát állítottak elénk azok, akik semmi-
től nem rettentek meg, ha a haza hívta őket. 
Utoljára csak egy emberöltőnyire, éppen 60
esztendeje.
Igazi példákra pedig nagy szükségünk van
ebben a szürke korban.

vereckei 

(folytatás az 1. oldalról)
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Régi-új igazgató a Széchenyi élén
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

(Gróf Széchenyi István)

Budapesten, a Duna Palotában vehette át
augusztus végén Egyed Jolán a következő öt
évre szóló kinevezési okmányát a szigethalmi
Széchenyi István általános Iskola igazgatói
posztjára. Fenti idézetet választotta pályázatá-
nak mottójául, de hiszem, hogy életének hitval-
lása is ez a pár sor.
Szakmai életútja legalább annyira izgalmas,
mint mindennapi munkája, melynek során –
nem ismerve a középszerűség lehetőségét – a
maximalizmusra törekszik.
általános iskolai tanulmányait Szigethalmon
végezte, majd a Jedlik Ányos Gimnáziumba
járt Csepelen. A gimnázium befejezése után a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára jelentke-
zett, ahol 1983-ban végzett. Közben a volt álta-
lános iskolájában tanított. Alsó tagozatos taní-
tóként, osztályfőnökként dolgozott, majd a
tanítói orosz szakkollégiumi végzettsége alap-
ján 4. osztályban tanított orosz nyelvet. 1986-
ban fejezte be tanulmányait a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán, ahol orosz
nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát
kapott. Tanári pályafutása során tanítványait
különböző tantárgyakból rendszeresen vitte

területi és megyei szintű versenyekre, amelye-
ken kiváló eredményeket értek el. Pedagógiai
tudása elmélyítése céljából jelentkezett az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karára, amelyet kitűnő ered-
ménnyel végzett el. Így pedagógia szakos,
bölcsész előadó lett. 
1986-1989-ig a Szigetszentmiklósi Városi Tanács
művelődésügyi osztályán tanulmányi felügye-
lőként dolgozott. 
1989-ben lett a szigethalmi 2. sz. általános
Iskola igazgatóhelyettese, majd 1995-ben az
akkor már Gróf Széchenyi István nevét viselő
általános iskola igazgatója.
A pedagóguspályán eltöltött évek során folya-
matosan képezte magát. 1986 óta szinte
minden nyáron részt vesz a Szegedi Pedagó-
giai Nyári Egyetem rendezvényein. Vezetői
munkájának sikeresebbé tétele érdekében elvé-
gezte a Budapesti Műszaki Egyetemen a
közoktatási-vezető szakot, ahol 2000
decemberében államvizsgázott, szakvizs-
gázott.
Ugyanebben az évben országos közoktatási
szakértő lett az általános iskola bevezető,
kezdő szakasza, pedagógia és tanügyigazgatás
területeken. 
2016-ban mesterpedagógus és köznevelési
szakértő képesítést szerzett tanfelügyelői és
minősítési szakértői területen.

rendszeresen részt vesz az oktatási és Kultu-
rális Minisztérium, majd az EMMI által szerve-
zett konferenciákon előadóként is. Több alka-
lommal felkérték a határon túli magyar peda-
gógusok számára továbbképzések tartására a
professzionális intézményvezetés témakörében. 
Munkáját a város 2005-ben "Szigethalom
Város Kiváló Pedagógusa" díjjal ismerte el.
Ugyanebben az évben augusztus 20. alkalmából
a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tün -
tette ki. 
Saját szakmai sikereit soha nem rendelte az
iskolában folyó szakmai és közösséget fejlesztő
munka fölé. Természetes, hogy az elismerések
az évek során nem maradtak el: 2012 – örökös
öko Iskola; 2014 – Mentoráló Intézmény; 2014
– miniszteri Elismerő oklevél; 2016 – Boldog
Iskola. 
Az iskola nehéz fizikai körülményei ellenére
magas színvonalú pedagógiai munka folyik az
intézményben, ahol mindent megtesznek a
pedagógusok a gyerekek fejlődése érdekében.
Ezen az úton viszi tovább azt munkát Egyed
Jolán, amit huszonegy éve elkezdett, és amely
oly sok tehetséget adott a világnak, és amely-
hez kívánunk a következő öt évre további sike-
reket. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Bizalom megszavazva…

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola kinevezett vezetőjeként továbbra is
Egyed Jolánt köszönthetjük! 
A KLIK 2016. februárban pályázatot írt ki a
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola
intézményvezetői feladatainak ellátására. Az
iskola eddigi igazgató asszonya, Egyed Jolán
pályázatot nyújtott be, amelyet a nevelőtestület,
az iskolaszék, az SZMK, az intézményi tanács, a
diákönkormányzat és a képviselő-testület
támogatott. Ez alapján Balog Zoltán, az emberi

erőforrások minisztere további 5 évre ismétel-
ten neki adott bizalmat. A kinevezést ünnepé-
lyes keretek között dr. Palkovics László, oktatá-
sért felelős államtitkár és Pölöskei Gáborné, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elnöke adta át a BM Duna Palotában.
Egyed Jolán napi munkáját a hatékony együtt-
működés, a dinamizmus, a menedzser típusú
iskolavezetés jellemzi. Személyes példaadással
irányítja kollégáit. 
Igényes pedagógiai, szakmai munkája mellett
folyamatosan képezi magát. Törekszik a peda-
gógus életpályán való igényes szakmai
munkára, ennek kapcsán 2016-tól Mesterpeda-
gógusként tevékenykedik a Mesterprogramjá-
ban kitűzött célok megvalósítása érdekében.
Példaértékű szakmai, közösségi és emberi
magatartása biztosíték arra, hogy vezetőként
továbbra is sikereket érjen el a vele együttmű-
ködő nevelőtestülettel. Munkájához sok sikert,
további eredményeket és jó egészséget kívá-
nunk!

A Szigethalmi Széchenyi István 
általános Iskola Nevelőtestülete

Kisgólyák a VSZK-ban
Augusztus utolsó, verőfényes péntekén nagy
volt az izgalom a Városi Szabadidőközpont-
ban. Lelkes „kisgólyák” várták, hogy végre
találkozzanak a leendő tanító nénikkel és az
osztálytársakkal. Az ismerkedést megkönnyí-
tette a rengeteg program és játék, amellyel a
Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda kedves
óvónénijei készültek. Volt közte kézműves
foglalkozás, sportverseny, izgalmas kérdése-
ket tett fel a sulirendőr, és a gyerekek megis-
merkedhettek a környezettudatosság fontos-
ságával is. Az ebéd után meglepetés követke-
zett: egy izgalmas bábelőadás.
A Szigethalmi Széchenyi István általános
Iskola ez úton is köszöni Tasnádi Tünde
óvodavezetőnek és munkatársainak, Fáki
László polgármester úrnak, valamint a Nebuló
Közétkeztetési Intézménynek, dr. Petyi Beáta
igazgató asszonynak, hogy idén is magas
színvonalú rendezvényükkel könnyítették a
gyerekeknek és a tanító néniknek is az isko-
lakezdést.

rudnerné Frick orsolya
tanító néni
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Továbbra is várjuk a polgárőrség megújult kötelékébe 
a jelentkezőket!
Aki úgy érzi, a szabadidejéből áldozna a város közbiztonsá-
gáért, és szeretne egy megújult, fiatalos, lendületes csapat
tagja lenni, keressen minket!
A szolgálatvezető a 06 20 218-7383 telefonszámon 
elérhető
Kalandvágyból, felelősséggel!

Toborzás!

Augusztus 20-án megtörtént a polgárőrség
irodájának átadás-átvétele. Fáki László polgár-
mester átvágta a szalagot, így már hivatalosan
is birtokba vehettük a két, használaton kívüli
raktárhelyiségből három hónap alatt kialakított
bázist. A munka a raktárak egybenyitásával
kezdődött, amelyet a felújítás követett. Az
anyagot a hivatal adta, a munka ránk várt. A
szerkezeti építés után jöhetett a belsőépítészet.
Leraktuk a parkettát a szépen kifestett helyi-
ségben, aztán berendeztük! És jöhetett a csalá-
dias bográcsozással egybe kötött átadás,
amelyen a polgárőrök több mint fele volt ott. 
Ezen túl már itt, az új helyünkön minden pénte-
ken 18 és 19 óra között, fogadóóra keretében
vesszük jegyzőkönyvbe az észrevételeiket,
természetesen név nélkül is! Keressenek minket
a facebookon is!

Valamint folyamatos a létszám feltöltése és a
vizsgák… jelentkezzen, aki tenni is akar a váro-
sért, mi most már biztosítjuk a lehetőséget
hozzá, hogy lehessen is tenni a dolgunkat!

Bogya Károly

Saját irodát kapott a polgárőrség Raktár kiadó!
Szigethalom rákóczi u. 147. (volt katonai
laktanya) területén októberi beköltözéssel.
451 m2 alapterületű raktár egyben vagy külön-
külön, raktárhelyiségenként kiadó. 
részletes feltételek a www.szigethalom.hu
honlapon elérhetők .
Érdeklődni: 

ragány Albert 06 30 210 0746 

Szigethalom Város önkormányzat

Köszönet a Mannának
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Manna Natúr Kozmetikum Kft. munkatársai-
nak a Négyszínvirág Óvoda Kék Tagóvodájá-
nak felajánlott illatos és vegyszermentes szap-
panokért. Óvodánk már évek óta folyamato-
san kap ezekből a természetes anyagokból
készült tisztálkodó szerekből, amelyeknek
nemcsak óvodásaink örülhetnek, hanem
juttatunk belőle az intézményeinkbe járó
hátrányos helyzetű családoknak is.
Köszönjük a Manna Natúr Kozmetikum Kft.
alapítójának és munkatársainak támogatását!

Csurcsiáné Török Ilona
Kék tagóvoda vezetője

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

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
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Titkos ügynök lehetsz

Határvadászok kerestetnek
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályá-
zatot hirdet a Készenléti Rendőrség határ-
vadász bevetési osztályainak állományába
járőrtárs beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket
betöltött, a felvételi követelményeknek megfe-
lelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtar-
tamú moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-
járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. A részt-
vevők a képzés első két hónapjában munkavi-
szonyban állnak, majd a második hónap

végén – sikeres modulzáró vizsga letétele
esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos
állományába 12 hónap próbaidő kikötésével
kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendel-
kező hivatásos állományú járőrtársak a Határ-
vadász Bevetési osztályok feladatainak ellátá-
sában vesznek részt.
Illetmény:  a képzés első két hónapjában a
modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó
munkabér, a vizsga sikeres letétele után, a hiva-
tásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától

bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény, amelyre
egyéb pótlékok, illetve illetményen kívüli jutta-
tások jönnek. http://www.police.hu/a-rendor-
segrol/testulet oldalon.

Küldetés kezdő időpontja: 2016. szeptember 1. 08:00
A küldetés célja: fenntartani a biztonságot az iskolá-
ban, illetőleg vigyázni mások és magunk épségére, érté-
keire az oda-, illetve hazafelé vezető úton. 

A KÜLDETÉSED:
- Figyelj arra, hogy az iskolába menet, illetve hazafelé a
közlekedési szabályokat betartsd és figyelmeztesd
barátaid, iskolatársaidat is ennek fontosságára.
- Egy igazi ügynök nem száll be idegen autójába, mert
felismeri ennek a veszélyeit. Minden esetben a jól kivi-
lágított, ismert és biztonságos útvonalakat használd!
- Az értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.) minden
esetben mások előtt titkos helyen kell tartanod, hogy
ne szúrjon szemet a gonosztevőknek.
- A küldetésed során tilos bármilyen erőszakot alkal-
mazni. Játékból, poénból vagy csak a diáktársak előtti
„menőzésből” sem szabad a másik embert sem tettleg,
sem szavakkal vagy az interneten keresztül bántani,
megalázni. Ezeknek súlyos következményei lehetnek. 
- Az internet nagyon fontos terepe egy ügynöknek,
ezért tudnia kell az ott rejtőző veszélyekről. Védened
kell a személyes adataidat, azt idegennek nem árulhatod
el, mert az veszélyezteti a küldetés célját. Az interneten
rosszakarók igyekezhetnek átverni, megtéveszteni és
akár hazudni is neked, de egy profi ügynök eszén nem
lehet túljárni. Hiszen tudja, hogy az interneten nem
minden az, aminek látszik.
- Fontos, hogy a küldetéshez nem használhatsz tiltott
szereket. Gondolunk itt például a kábítószerekre, alko-
holra, cigire. Sok álügynök szeretne a rosszra csábítani.
A lényeg, hogy ezekre mindig nemet tudj mondani.
Idegen embertől pedig soha nem fogadunk el semmit. 
A küldetés során segítőid: a családod, a tanárok, és
természetesen a rendőrség munkatársaihoz is bizalom-
mal fordulhatsz. 
Sok sikert a küldetéshez! Légy bátor és előzd meg a
bűnt!

Megbízó: Pest Megyei rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály

Kannabist árultak
Kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtoklása vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság
vizsgálati osztálya K. Dániel 27 éves szigetszentmiklósi és P. Péter 21 éves halásztelki
lakos ellen.
A 21 éves férfi az elmúlt két évben havonta több alkalommal adott el kábítószert több
személynek. Társa, K. Dániel az elmúlt években szintén rendszeresen értékesített
kannabiszt, valamint az elmúlt három évben hetente többször kínálta kábítószerrel
barátnőjét is.
A szigetszentmiklósi rendőrök a két férfit augusztus 30-án fogták el. Esetükben a drog
gyorsteszt pozitív eredményt mutatott.
A nyomozók házkutatást tartottak a gyanúsítottak lakásán. Az ingatlanokban több
tasakban ismeretlen eredetű és összetételű fehér port, növényi anyagmaradványt, alufó-
lia darabokat, önzáró tasakokat, valamint dohányőrlőt találtak, amelyeket lefoglaltak.
K. Dánielt és társát az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
Ellenük a további eljárást szakértők bevonásával folytatja a nyomozóhatóság.

Szemtanúkat vár a rendőrség
A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya 13130/1615/
2016 bűnügyi számon közúti baleset gondatlan okozása miatt folytat nyomozást isme-
retlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján, 2016. június 22-én 11 óra körül, egy idáig isme-
retlen személy ismeretlen rendszámú – vélhetőleg régebbi évjáratú, sötét színű Audi
típusú – személygépkocsival közlekedett Szigetszentmiklós, Gyári úton a Bajcsy-
Zsilinszky utca kereszteződésénél lévő körforgalom irányába, majd a körforgalomba
behajtva nem biztosított elsőbbséget a Bajcsy-Zsilinszky utca felől érkező, már a
körforgalomban haladó segédmotoros kerékpárral közlekedő személynek, aki ennek
következtében elesett és megsérült. 
A balesetet követően a gépkocsi vezetője a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül
elhajtott.
A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik az említett időpontban a
balesettel érintett útszakaszon közlekedtek, és látták a történteket vagy az üggyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek. Bejelentéseiket tegyék meg
személyesen a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságon (2310 Szigetszentmiklós, Gyári
út 88. szám.), vagy hívják a Pest Megyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási
központját a 06-1/236-2897 telefonszámon, illetve tegyenek bejelentést a 24 órán át
ingyenesen hívható 0680/810-107 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 107 vagy 112
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság
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Ne bántsátok Harper Lee-t!
Szerencsére az igazán jó könyvek, mint mágnes
a vasreszeléket, úgy vonzzák magukhoz az olva-
sót. Hiába írta Harper Lee majdnem hatvan éve
élete művét és hiába próbálták koppintani
későbbi szerzők a siker vélt receptjét, az etalon,
az alfa, a viszonyítási pont mindig is a Ne bánt-
sátok a feketerigót! marad. Nemrég azonban
egy évtizedek óta asztalfiókban porosodó
kézirata került elő a közelmúltig egykönyves
szerzőként ismert írónőnek.
Nyomtatásban elsőként megjelent műve a 40-
es évek Alabamájában játszódik. A gyerekszem-
mel láttatott világ egy faji feszültségekkel átita-
tott kisváros életét és megcsontosodott
gondolkodásmódját ábrázolja. A rabszolgaság
intézményét már meghaladta a történelem, de
a feketék alárendelt helyzete a verandás ottho-
nokban még sehol nem csapja ki a biztosítékot.
Az előítélet a mindennapok természetes része,
és a feketék jogfosztottsága egy bírósági
tárgyalóteremben, az ártatlanság nyilvánvaló
bizonyítékai ellenére csúcsosodik ki. A törvény
előtti egyenlőtlenség szétfeszíti a falakat és
átszabja az életet. 

A mai olvasatában is friss, lüktetően cselekmé-
nyes történetben felvetett emberi jogi kérdések
nemigen veszítettek aktualitásukból, a társa-
dalom sajátos kasztrendszereinek áttörése ma
is embert próbáló feladat. 
Az újkeletű irodalmi szenzáció szerint Harper
Lee asztalfiókja rejtegetett egy korábban írott,
de eltitkolt, és a szerző tavaly bekövetkezett
haláláig kiadatlan másik regényt is. A közel-
múltban publikált Menj, állítsatok őrt! az
alapmű látszólagos folytatása. Az új kötetben
viszont nyoma sincs a korábban megismert hol
bájos, hol izgalmas történetvezetésnek. A regé-
nyek közti éles stíluskülönbségek, a most
előbukkant szöveg fésületlensége, a cselek-
mény erőltetettsége, és több, totálisan felesle-
ges fejezet alapján már az is kétséges egyálta-
lán, hogy ugyanazon szerző tollából származik-
e a folytatás. Ha viszont ez mégiscsak Harper
Lee kézirata, akkor nem véletlenül porosodott
évtizedekig elzárva. Az írónő ezt a szöveget
nem akarhatta kiadni.
A Menj, állítsatok őrt! ugyanis nincs készen, és
az írónő halála miatt már soha nem lesz befe-

jezve. Inkább tekinthető egy töredékes regény-
vázlatnak, egy kidolgozatlan ötletnek, mint egy
lezárt kéziratnak. A szöveg nemcsak ismétlése-
ket tartalmaz a nagy regényhez képest, hanem
többek közt azt a szentségtelenséget is elkö-
veti, hogy a haladó gondolkodású humanista
főhősből, generációk irodalmi példaképéből
rasszista karaktert kever ki. Ezen kívül az elszánt
olvasó még számos ellentmondást fedezhet fel,
leginkább saját maga szórakoztatására. 
A Ne bántsátok a feketerigót! olyan magasra
helyezte a lécet, amelyet a második könyv már
meg sem kísérelt megugrani, csak lazán átsé-
tálni alatta. Az új kötet kiadását nem művészi
szándék, hanem az örökösök orrát megcsapó
pénzszag vezette. Mindez azonban nem vesz
el az írónő egykönyves életművéből, annak
jelentőségéből. Az alapkönyv még sokáig fog
élményt nyújtani az olvasóknak. Harper Lee és
rajongói nevében remélem azonban, hogy a
történet újabb folytatása már nem kerül elő. 
Mert ne bántsuk a feketerigót, de hagyjuk
békén Harper Lee-t is!

Horváth Attila

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Októberi hónapban ismét rengeteg 

  a 

 
 

 2016.10.04-én (kedden) 17 órától  
Udvarhelyi András: Faludy György szerelmei, barátai, 
szerepei c. könyvének bemutatója 
 

 2016.10.05-én (szerdán) 17 órától 
 Olvasóink alkották kiállítás megnyitója 
 

 2016.10.06-án (csütörtökön) 17.30-tól 
Takács Robert  
A nagy háború Tündérországban címmel 
 

 2016.10.07-én (pénteken) 17 órától 
R. Kárpáti Péter: Élet az élet után (Halálközeli 

 
 
 
 

 
 

Október a könyvtárban
1-én (szombaton):Diavetítés és kézműves foglalkozás

10 órától

4-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től 
Ezo Klub 17 órától

7-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

11-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től

14-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

15-én (szombaton): Mara néni játszóháza 10 órától

18-án (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től 
Ezo Klub 17 órától 

21-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

25-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től

28-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától
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Valahányszor felnőtt fejjel térek vissza az isko-
lába, ahol egykor nyolc évet töltöttem, mindig
meglep, milyen kicsi az emlékeimben élő
képhez képest. Aligha vagyok ezzel egyedül.
Látom azt a távot egy régi melléképület és egy
pad között, ahol húsz évvel ezelőtt elvesztet-
tem egy futóversenyt, mert az ellenfelem
hamarabb indult. Azt a helyet, ahol régen tövi-
ses bokor állt huszonkét éve, amit akkor én
karddal felfegyverzett haramiák bandájának
képzeltem. Ki nem hagyom, hogy megkeressem
egy pillantás erejéig a ballagási tablómat.
Megnézem az emberkét, aki voltam, és erről
eszembe jut egy kérdés, amit még feltétlenül
fel kell ma tennem.
Mert múlt és jelen, bárhogy is szakadozik szét
napjainkban, tagadhatatlan testvériséget alkot.
Ezért is vagyok itt. Egy olyan világban, ahol a
pótolhatóság a törvény, a változatosság csakis
jónak bélyegzett, valóságos felüdülés rendíthe-
tetlen emberekkel találkozni. Ilyen embernek
láttam beszélgetőpartneremet, Takács róber-
tet, az intézmény történelem tanárát.
Az első emelet egyik apró tantermében fogad,
feltűrt ingben, kezében laptop, most is ír, kutat,
elemez, lejegyez. Ő is munkából, én is munkából,
a közös hang ezzel meg is van. A tanári székbe
ül le, én pedig az egyik iskolapadba. Fölöttünk
a tábla, rajta krétával a kilenccel osztható
számok jelzik: van, ami sosem változik.

Takács róbert 1976-ban született, augusztus
1-én, Budapesten. Ahogy ő mondja, „négyszáz
éve Alsónémedin él.” Családja a község
legelső famíliáinak egyike a ma élő négyből.
Illusztris számok, de a szavak más lapra tartoz-
tak. Nem jöttek ki ő és az irodalom, az olvasás
világa nem ragadta meg a figyelmét, egészen
Bartha Gábor „Nándorfehérvár 1456” című
történelmi könyvéig. róbert elmondása szerint
ez olyan közvetlen és olvasmányos módon
tárta elé a rég letűnt eseményeket, hogy azt
egy hétéves fiú is értse és átérezze. Így kezdő-
dött a történelemmel kötött barátsága.
Családja generációk óta kereskedelemmel
foglalkozott, ezért teljesen természetes volt
számára, hogy kereskedelmi szakközépiskolá-
ban folytatta tanulmányait. Mindvégig érezte
mégis, hogy az ő helye nem ott van. Később,
amikor a kötelező sorkatonai szolgálatra került
sor, az őt vizsgáló orvos felfigyelt krumplis
zsákoktól megviselt hátára. „Van esze? Akkor
inkább tanárnak menjen” – e szavakkal új
dimenziókat nyitott meg számára.
Innen már kiszámítható történetünk folyta-
tása. A fordulat éppen csak annyi, hogy egy
egyetemi barátja révén ismerte meg Négyesi
Lajos hadirégészt, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum hadirégész, hadszíntérkutató és
hagyományőrző osztály vezetőjét. A hadszín-
térkutatást a tanítással párhuzamosan
végezte. „Az alvás rovására” – jegyzi meg, de
továbbra is derűsen.
Társaságuk egyfajta régészeti vakfoltot tárt
fel, az 1711 utáni korszakot. Technikájuk eltért
a hagyományostól, a későbbi kor okán
fémkereső detektorokat és fejlettebb techno-
lógiát használtak. Bejárták többek Edelényt
és osgyányt, Komáromot és romhányt, ahol
bár egy török kori csata helyszínét kívánták
felderíteni, rábukkantak egy orosz hadtest
maradványaira. A keresett és a meglelt ezred
szakaszjelzése egyezett, és sokáig nem derült
ki, hogy a Görgey Artúrt üldöző csapat
bukkant felszínre.
A Pilisben megtalálták a legendás „Elásott
Tigris harckocsi” darabjait, melyben nagy segít-
séget nyújtott az ismeret, hogy az a Tigris egy
Párduc.
II. világháborús kutatásait azonban mind-
örökre lezárta. Lépten-nyomon robbanósze-
rekre bukkantak, melyeket a velük tartó
tűzszerészek hatástalanítottak. Mindezalatt a
kutatás folytatása lehetetlen volt, s így állan-
dóan várniuk kellett. „Az ember előbb-utóbb
megunja a teázást” – teszi hozzá. Persze, nem
csak az ásatások jártak érdekes eredmények-
kel. Egy vidéki családi látogatás során pl. látott
egy orosz katonai sisakot: a kerti mellékhelyi-

ség kimerésére használták, fanyéllel hosszab-
bítva.
Pályája nem állt meg a kutatásnál. Dr. Négyesi
Lajos felkérte egy történelmi regény megírá-
sára, hogy széles körben megismertesse Tata
város hagyományos rendezvényének, a tatai
patarának az eseményeit. A tanár úr már
korábban bizonyította írói tehetségét az
Emberevők című kisregénnyel (részletek egy
boszorkány- és vámpírvadász naplójából),
mely a boszorkányperek csöppet sem légből
kapott világába enged betekintést.
Utazásai, tapasztalatai és az összegyűjtött
relikviái sokat segítettek a tanításban. Erre a
segítségre szükség is volt, mert, mint mondja,
a 11 és 14 közti korosztályt többnyire olyan
dolgok érdeklik, melyeknek közvetlen hasznát
látják életükben. Azok az adalékok és apró
titkok, melyeket a történelemről tud, egyelőre
meg-megtartják a fiatalság figyelmét. Erről
eszembe jut az, amikor (még jómagam is a
fent említett korosztályba tartoztam és Takács
tanár úr diákjai közé) egy barátom történelmi
fakultációra járt, és lelkesen mesélte, hogy a
tanár egy középkori kardot mutatott meg
nekik.
Mikor ezt felidézem, halvány mosollyal jegyzi
meg, hogy az alighanem a dédnagyapja I.
világháborús szuronya volt. De hát a lelkese-
dés is szép!
A lelkesedésről ismét eszembe jut valami, ami
önmagammal kapcsolatban sem hagy
nyugodni. A kérdésre, miszerint mit szólna a
hét éves róbert jelen korunk Takács tanár
urához, könnyen jön a válasza. Elégedett volna,
alighanem, s kiengesztelődne a csalódottsága
miatt, melyet a számára idegen tanulmányi
közeg okozott. A tanításról szűkszavúan nyilat-
kozik. Ismertek az egyre gyarapodó nehézsé-
gek, melyek talán a II. világháborúról fennma-
radt aknáknál is alattomosabbak: a pedagógu-
sokat nem kísérik tűzszerészek sem. De mindig
ugyanarra a következtetésre jut: „A tanításra
születni kell.” És ugyan, mit tehet, ha erre
született?
A beszélgetés után egészen más dolgokat
veszek észre az öreg épületen. Látom azokat
az üvegtáblákat, melyek már a ballagásom
idején is repedtek voltak. Csönd van, délután
3 óra. Belesek egy ablakon. Gyerekeket látok,
álmosan, fáradtan ülni a padban. Egészen kicsi
gyerekeket. A pedagógus beszél hozzájuk.
Mindenki úszik, árral szemben. A tanár tanít,
az író ír, a kutató pedig emlékeket őriz.
Mindennek mi értelme a jövőre nézve?
Ne feledjük: Mi mást tehetünk, ha egyszer erre
születtünk?

Fibi György

Hagyományok kútja
(folytatás az 1. oldalról
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októberben a veteményes területe lassan kezd
felszabadulni. Eltűnnek a káposztafélék és
néhány retekfajta, amit még eszegetni lehet
innen. Itt az alkalom tehát, hogy megüresedett
ágyásainkat felássuk vagy forgókapázzuk.
Szórjuk meg jó vastagon trágyával, jó a zsákos
marhagané is, amit a gazdaboltokban tudunk
beszerezni. Ne ássunk be hullott gyümölcsöt a
veteményesbe.
Én nem szeretem a gyümölcsfákat ősszel
metszeni, permetezni viszont annál inkább.
Ilyenkor használhattjuk a két gombaölő ható-
anyagot (réz, kén) kombinálva. Tehetünk fel
fáink törzsére hernyófogó öveket. Ilyet is árul-
nak a boltokban, remek találmány.
A diót óvatosan veregessük le a fáról, azután
a zöld burkot szedjük le róla, hagyjuk néhány
napig száradni, majd mehet a tárolóhelyre.

A zöld festékanyagot a kezünkről nem tudom,
mivel lehet eltávolítani, nekem semmivel sem
sikerül. Majd lekopik.
Novemberben a gyepfelület tápanyagpótlá-
sára még csak szerves trágyát használjunk, a
műtrágyát majd jövőre a hó tetejére szórjuk,
erről a decemberi cikkemben fogok írni.
Aki vetett sütőtököt, a szedéssel várja meg a
talajmenti fagyokat. Ettől inverz (vagy milyen)
cukrok alakulnak ki őbenne, oszt így nagyobb
gasztronómiai élményt fog nyújtani.
Ilyentájt van idő arra is, hogy kerti bútorainkat,
szerszámainkat, a kerti tipegőt, ágyásszegé-
lyeket, öntözőhálózatot és egyéb berendezé-
seink állapotát átnézzük, ha szükséges megja-
vítgassuk.
Szép őszt kívánva, búcsúzik:

Gyomkereső

Idült kertrajongóknakJó könyvek közt 
jó emberek

Szerintem két dolog miatt járunk a sziget-
halmi könyvtárba.
Először is sok jó olvasnivalót találunk maguk-
nak, a másik magyarázat pedig a könyvtárban
dolgozók közvetlen és szívélyes, odafigyelő
viselkedése az olvasóközönséggel. Számomra
mindig nagy örömet okoz, hogy a sok-sok
olvasó ellenére is tudják, mikor érkezik a
könyvtárba olyan könyv, ami számomra érde-
kes lehet, felhívnak, oda tudnak figyelni erre
a rengeteg teendő mellett, amit a könyvtár
folyamatos felújítása ad. Az utóbbi években a
könyvtár ugrásszerű fejlődésen ment át, öröm
belépni, egyre szebb, otthonosabb, gazda-
gabb, szebb tágasabb. Nemcsak küllemében,
de programjainak sokszínűségében is
megújult, kisgyerekektől az idősekig mindenki
talál érdekes rendezvényeket. Az alapszolgál-
tatáson kívül kiállításoknak, író-olvasó talál-
kozóknak, koncerteknek, vetélkedőknek,
szavalóversenynek is helyet ad az intézmény. 
olvasni jó! Ezt nem lehet elégszer ismételni!
A könyvek ára ugyan sokak számára megfi-
zethetetlen, a könyvtár azonban mindenkié!
Szeretném megköszönni a könyvtár minden
régi és jelenlegi dolgozójának a lelkes és
odaadó munkáját, és mindenkit buzdítok arra,
hogy legyen aktív tagja intézményüknek.

Csurcsiáné Török Ilona 

Emlékezés Lady Diana hercegnőre

A tizenkilenc éve, augusztus 31-én tragikus
autóbalesetben meghalt Lady Diana herceg-

nőre emlékeztünk szeptember 4-én a sziget-
halmi köztemetőben, a hercegnő emlékére

állított kopjafánál. Lukács Jánosné, Jutka
néni, a Lady Diana rajongói klub elnök asszo-
nya köszöntötte a megjelenteket. Fáki László
polgármester emlékbeszéde után Domonkos
László Fábián, Molnár Piroska, Dombi Ferenc,
Pethő István, Pető Emerencia írók, költők a
hercegnőhöz írt verseit hallgathattuk meg,
végül Némethné Pető Szigethy Ilona egy
Kölcsey verset olvasott fel. 
A megemlékezés után a résztvevőket a Duna-
szigeti Fehér Gém üdülőben láttuk vendégül.
regényi Tiborné, Aranka néni jóvoltából
finom pogácsával, szendviccsel kínáltuk meg
a őket, Lukácsné Jutka néni pedig krumplis-
tésztával és finom süteménnyel lepte meg a
résztvevőket.
Mindenki úgy búcsúzott, hogy jövőre, a 20.
évfordulón találkozunk.
Köszönet mindenkinek, aki megtisztelte
jelenlétével a megemlékezést.

Suhai-réfi Tímea
képviselő
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Szufla támogatói parti

Áti-Sziget Futás

Alig telt el pár nap a Szufla Futófesztiválunk után,
mi már a következő eseményünkre, a támogatói
partira lelkesen elkezdtük a készülődést. 
Végül óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a legtöbb támogatónk, segítőnk részt tudott
venni a rendezvényen, megtelt a Városi Szabad-
időközpont legnagyobb terme, a létszám 100 fő
feletti volt. 
A támogatói estünket Sztrapkó Norbert köszön-
tőjével nyitottuk meg, majd a Szufla Futófeszti-
válon a futók által felajánlott pénzösszeget átad-
tuk a Fogyatékkal Élők Napközi otthonának. 
Károlyiné Szabó Piroska, a Szufla volt elnök
asszonya rövid köszöntőben mondta el, hogy
minden támogatásért, segítségért, amelyet a
SZUFLA Futófesztiválhoz kapott egyesületünk, ő
is nagyon hálás.
Ezt követően Kőváriné Tasó Gabriella, a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője is
beszédet mondott, melyben az intézmény nevé-
ben ő is megköszönte a FoNI részére nyújtott
támogatásokat.
Mindezek után jó étvágyat kívántunk, és elkez-
dődött a vacsora, amelynek elkészítéséről

Sztrapkó Norbert, egyesületünk elnöke két nagy-
szerű segítőjével, Bernáth Gáborral és Fényes
Józseffel gondoskodott. A gyönyörű emléklapok
megalkotását és kivitelezését nagyon szépen
köszönjük oláh Noéminek.
Végül, de nem utolsó sorban hiányosságainkat
szeretnénk pótolni. 
A Szigethalmi Híradó szeptemberi számában a
SZUFLA Futófesztivál támogatói között hibás
névvel került a köszönetnyilvánításunkba a
Szigethalmi Hegedűs Géza Városi Könyvtár neve,
melyért a könyvtártól ezúton is elnézést kérünk.
Fesztiválunk egyik fontos támogatójának, rácz
Tibornak, a Vabor-Dreams Kft-nek a felajánlott
Bio-rend géleket pedig itt szeretnénk megkö-
szönni, a hiányos megjelenés miatt pedig ezúton
is az elnézésüket kérjük.
Ezzel lezárult az idei évi fesztiválozás, de nem kell
sokáig várakoznunk, december közepén elindít-
juk a 2017-es SZUFLA versenyünkre az előneve-
zést. 
A XI. SZUFLA Futófesztivál tervezett időpontja:
2017. augusztus 5. szombat. Érdemes már most
beírni a naptárba!

Idén immár 10. alkalommal rendezték meg az
áti-Sziget Futást az ipari park területén. A
SZUFLA tagok a szigethalmi polgármesteri hiva-
tala válogatottját erősítették, s a 45 induló
közül a 6. helyen végeztünk.
A csapat tagjai voltak: Sztrapkó Norbert,
Barnucz richardné Kenessey Szilvia, Veresné
Csernák Mónika, Károlyiné Szabó Piroska, Klop-
fer Csaba és Judik richárd.
Köszönjük Fáki Lászlónak, Szigethalom polgár-
mesterének, hogy részt vehettünk ezen a
versenyen. 
A táv ugyan rövid, 3393 m-es, itt most a gyor-
saságé volt a főszerep. Ez évben is úgy érezzük,
hogy jól teljesítettünk, bár volt ennél már 2008-
ban jobb, amikor 1. helyezett lett az akkori hat
fős csapat. 
A futás után jól esett a finom ebéd, most is

többféle étel közül választhattunk. Már reggel
megérkezésünkkor láttuk, hogy itt bizony
nagyon korán elkezdődött a készülődés, hiszen
már egy hatalmas nyársról éppen leszeletelték
a megsült ökör húsát. 
Volt ebédre minden, mi szem szájnak ingere,
gulyásleves, sertés- és birkapörkölt, lecsó és a
ínycsiklandozó finomság, a gundel palacsinta
sem maradt ki a sorból ez évben sem. 
Verseny után lazításként ping-pongozni, tollas-
labdázni is mehettünk, a gyerekeket is játékokkal
és kreatív foglalkozásokkal várták a szervezők.
Kiválóan éreztük magunkat, magas szintű volt
az ellátás, kiváló a szervezés. Jövőre újra szeret-
nénk részt venni, és még jobb eredményt elérni
ezen a nagyszerű versenyen megint. 
Köszönjük, hogy itt lehettünk!

A Szufla Csapata

* Szállás
* Baráti és családi

összejövetelek
* Csapatépítés
* Bértartás
* Lovaglás

Panderosa Panzió Tel.: 30/415-3537
Dunavarsány, Lovas tanya 2.

(51-es út mellett)
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