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1956-ra emlékeztünk

Az október 23-i városi megemlékezésen való közreműködésért köszönetünket fejezzük ki a Szent István Általános Iskola tanulóinak,
felkészítő pedagógusainak, Dzsabrailova Szevilnek és Szél Lászlónak, valamint Nád Béla tanár úrnak az érzelmes, gondolkodtató ünnepi
beszédért.

Füleken jártunk
Ez év júliusában látogattak el a szlovákiai
Fülek városának vezetői Szigethalomra,
hogy testvérvárosi kapcsolat lehetőségéről
beszéljünk. Akkor elmondtuk, hogy mi
hogyan képzeljük el, milyen lehetőségeket
látunk erre.

Szeptember végén Fülek polgármesterétől,
Agócs Attilától kaptunk meghívást, mely-
nek október 10-11-én tettünk eleget. A két
város közötti távolság kétórányi autóút.
Nyelvi nehézségek „hiányában” már sziget-
halmi látogatásuk alatt megtaláltuk a közös
hangot. A mostani találkozás során szinte
ott folytattuk az ismerkedést ahol abba-
hagytuk, csak most füleki szemszögből.
Érkezésünk után a városházán tájékoztatást
kaptunk a város 770 éves történelméről, a

napi életükről, problémáikról, fejlődésükről,
lehetőségeikről. A bemutatkozás után
megtekintettük a várost. Hangulatos utcá-
kon sétáltunk át a kulturális központba, a
szlovák nyelvű iskolába, majd ebéd után a
sportpályát, az ápolási központot, az alap-

fokú művészeti iskolát láto-
gattuk meg. Késő délután
érkeztünk a nevezetes füleki
várba, ahol sok érdekes és
értékes lelet talált otthonra,
és egy izgalmas fotó kiállí-
tást is megnézhettünk.
Fontos kiemelni, hogy
bárhova is mentünk egész
nap, mindenütt tapasztaltuk
a vendéglátók kedvességét,
nyitottságát, odafigyelését és
érdeklődését városunk iránt.
A nap végére már a testvér-

városi kapcsolatot szentesítő szerződés
aláírásának lehetősége is szóba került.
Több kapcsolati pont is körvonalazódott:
gyerekek csereüdülése, táborok, sportese-
mények, művészeti találkozók.
Második napon folytattuk a város megis-
merését a helytörténeti múzeumban,  majd
a katolikus templom falai között. Ezután
rövid autóút után a somoskői várat derítet-
tük fel, melynek tetejére a rossz idő miatt
a rövidebb, de meredekebb úton – az

országhatár többszöri átlépése után –
másztunk fel.
Jól kiegészítjük egymást, hiszen több
dologban különbözik a két város. Pl.: Fülek
770 éves történelmi város – Szigethalom
alig múlt 60 éves; Fülek hegyes-völgyes –
Szigethalom sík vidék a Duna mellett. 
A találkozás végén a közeli viszontlátás
reményében váltunk el, mert mind a két
város vezetői biztosak abban, hogy közös
akarattal gyümölcsöző, hosszú távú kap -
csolat alakulhat ki.

Dr. Schuller Gáborné
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Jelenleg több olyan felújítási projektünk is
van, amelyet támogatók segítségével, saját
erőből vagy részletekben valósítunk meg.
Ezek a beruházások általában nem úgy
készülnek el, hogy egy kivitelező cég
elkezdi és a kitűzött határidőre elkészül
vele, hanem a segítők idejétől, más fonto-
sabb feladatoktól, valamint meglévő forrá-
sainktól is függ a befejezés.
Az első ilyen típusú fejlesztésünk a helytör-
téneti gyűjtemény épületének bővítése.
Ehhez nagyon sok segítséget kapunk vállal-
kozóktól és magánszemélyektől is. Termé-
szetesen itt maximálisan igazodunk a lehe-
tőségekhez és mások idejéhez, hiszen nem
csak anyagban, hanem munkaerőben is
rengeteg támogatást kapunk. 
A bővítés célja, hogy létrejöjjön egy olyan
helyiség, amely alkalmas kézműves foglal-
kozások zárt térben való végzésére, illetve
kézműves tanfolyamok lebonyolítására.
Mindkét cél megvalósítása arra szolgál,
hogy a létesítmény fenntartásához több
saját bevétel keletkezzen. 
Idén januárban kezdeményeztük a Volán
Zrt.-nél egy kerékpártároló létesítését.

Sikerült is velük megegyeznünk. A kerékpár -
tárolót már áprilisban szerettük volna át -
adni, ehhez képest nagyon sokat csúsztunk.

A kivitelezést saját erőből szerettük volna
megvalósítani, de sajnos mindig volt fonto-
sabb hibaelhárítási feladat, nyári munka,
ami miatt ez hátrább sorolódott. Szeren-
csére már készen vagyunk, és ezúton is
köszönjük mindenki türelmét!
A könyvtár építését is sok évvel ezelőtt
kezdtük el. A jelenlegi képviselő-testület azt
a célt tűzte ki, hogy ha apró lépésekkel is,
de az épület készüljön el a ciklus végéig. Az
idei célunk az volt, hogy a könyvtár új része
szinte teljesen készüljön el, hogy a régi
részből végre átköltözhessenek. A régi
épületrész homlokzati részét pedig újítsuk
fel, hogy kívülről egységes arculata legyen
az épületnek. Az átköltözés mostanra sike-
resen megtörtént. A régi részt lezártuk, és
a homlokzati munkák is megkezdődtek.
Valamint megtörtént a nyílászárók cse -
réje, és folyamatban van a szigetelés és a
vakolás is.
Szeretnénk a jövő évben a Duna-parti
sétányt felújítani. Ennek érdekében a város
Facebook oldalára szeptember 21-én feltet-
tünk egy kérdőívet a Dunaparti-sétánnyal
kapcsolatban. A kérdőívet azzal a céllal

készítettük, hogy megismerjük a lakosság
véleményét a sétány felújításával kapcso-
latos tervünkről.
Ezúton is köszönjük annak a 245 személy-
nek, aki vette a fáradtságot és kitöltötte
kérdőívünket. Sokan gondolják azt, hogy az
emberek véleménye senkit sem érdekel, de
mi ezzel is szeretnénk rácáfolni az általános
közvélekedésre. 
Véleményem szerint nagyon sok jó és hasz-
nos információt nyertünk a kérdőívre adott

válaszokból. Volt olyan, ami megerősítette
elképzeléseinket, például a Duna-parti
közösségi hely és közösségi stég létreho-
zása. És akadt olyan is, ami pedig olyan
konfliktusokra világított rá, amelyek a jövő-
ben megoldandó feladatot adnak. Ilyen
például a kerékpáros – gyalogos – kutyás
konfliktusok.
Még idén elkezdődik a tervezési munka az
V. utca végénél megálmodott közösségi tér
és terület létesítésére, amely reményeink
szerint májusra már a lakosok számára
használható lesz.

Fáki László
polgármester

Apró, de fontos lépések

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

Raktár kiadó!
Szigethalom rákóczi u. 147. (volt kato-
nai laktanya) területén októberi beköl-
tözéssel.
451 m2 alapterületű raktár egyben
vagy külön-külön, raktárhelyiségen-
ként kiadó. részletes feltételek a
www.szigethalom.hu honlapon elérhetők
Érdeklődni: ragány Albert 30 210 0746

Szigethalom Város Önkormányzata
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Tájékoztató és felhívás!

Csapadékvíz és elvezetése a városban

Tisztelt szigethalmi ingatlantulajdono-
sok vagy haszonélvezők! Szigethalom
városában régóta probléma, hogy nagyobb
esők után megáll a csapadékvíz az utcákon,
befolyik a pincékbe, alagsori raktárakba,
garázsokba.
Ennek több oka lehet:
1. A megváltozott klímatikus viszonyok
miatt rövid időn belül nagy mennyiségű
esővíz ömlik le és ennek elszikkasztása,
elfolyása nincs biztosítva. 
2. Szigethalom, mint a neve is mutatja,
„halom”, és ebben a szóban benne van a
dimbes-dombos terület. A mélyebben
fekvő ingatlanokat, házakat gyakrabban
elönti az áradat, a talajvízről nem is
beszélve. Ezt a földrajzi helyzetet csak
súlyosbítja, hogy szigeten vagyunk, a Duná-
val körülvéve.
3. Végére hagytam a legfontosabb okot,
hogy Szigethalom ingatlanjainak jó részén
a tetőkről lezúdoló csapadékvíz az utcákra
van kivezetve! Csak gondoljanak bele, hogy
egy kb. 100 m2-es tetőről hány liter víz
folyik le csak egy felhőszakadást követően!
Önkormányzatunk árkok kiásásával pró -
bálja megoldani az esővíz elvezetését, de
sok helyen ez is kevésnek bizonyul, mert a
tetőkről lefolyó és kivezetett vízmennyisé-
get nem kalkuláltuk bele az árkok vízel-
nyelő képességébe.
A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek elmulasztásának jogkö-

vetkezményeiről szóló 5/2014.(III.31.)
önkormányzati rendelet kimondja, hogy
15. § A közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartást követ el
az, aki a köztisztaságról szóló helyi ren -
deletben foglalt előírásokat megszegi.
A köztisztaságról szóló 15/2015.(V.26.)
önkormányzati rendelet szabályozza az
ingatlanon belül keletkező csapadékvíz
elvezetését:
12. § (1) Az ingatlan előtti közterületen lévő
árkok, nyitott csatornák, folyókák, átere-
szek, járműbehajtók átereszeinek tisztán-
tartása, jó karban tartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása az
ingatlanhasználó kötelessége. 
(2) Kiépített csapadékvíz-elvezető
rendszer hiányában az ingatlanon ke -
letkező csapadékvíz közterületre nem
vezethető ki. 
(3) Az ingatlanon a csapadékvíz akadályta-
lan levezetésének biztosításával meg kell
gátolni a pangó vizek keletkezését és pos -
ványosodását.
(4) A nyílt csapadékvíz-elvezető árokba
szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet
bevezetni tilos! 
(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására
alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, pa -
pírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, vagy bármilyen egyéb hulladékot)
a csapadékvíz-elvezető árokba, vagy annak
partjára elhelyezni tilos! 

13. § (1) A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok
betemetése tilos! 
(2) A csapadékvíz elvezetésére szolgáló
árkot kizárólag fémráccsal ellátott fedéllel
lehet befedni, mely biztosítja a csapadékvíz
csapadékvíz-elvezető árokba történő za -
var talan lefolyását.
(3) Zárt burkolat csak akkor engedélyez-
hető, ha a csapadékvíz elvezetése a zárt
burkolat alatt biztosított. Az ilyen burko-
lattal való fedés használatbavétele az út-
és  közterület-felügyelettel való előzetes
egyez tetés után történhet. 
14. § (1) Ingatlanon keletkező csapadékvi-
zet a kiépített szennyvíz-elvezető csator-
nába bevezetni tilos!
(2) A csapadékvíz szennyvíz-elvezető csator-
nába történő illegális bevezetését a csatorna-
és vízszolgáltató jogosult ellenőrizni, melyet
az ingatlanhasználó köteles tűrni.
(3) A csatornahálózatot terhelő csapadékvíz
mennyiségét az országos Meteorológiai
Szolgálat által észlelt jellemző éves csapa-
dékmennyiség (mm-ben számítva), az
ingatlan vízzáróan burkolt felületei, vala-
mint 0,8 lefolyási tényező figyelembe véte-
lével kell megállapítani. 
A fentiekből látható, hogy amelyik ingat-
lanról a csapadékvíz az utcára van kive-
zetve, annak a tulajdonosa, haszonélvezője
jogsértést követ el, és ennek felszámolására
teszünk intézkedéseket.

( folytatás az 5. oldalon)

Mindenki tapasztalhatja, hogy – hasonlóan
az ország sok más helyéhez – komoly
gondot okoz a csapadékvíz elvezetése. A
kérdéssel már nagyon sokat foglalkoztunk,
de messze még a nyugvópont, és sok
teendő vár ránk ezen a téren.
Amikor utakat újítunk fel, a vállalkozót
megbízzuk az árkok elkészítésével is. Így
történt ebben az évben is a Fogoly utca
kivételével. ott az utca keskenysége miatt
szikkasztó kutak készültek, melyek nagy-
szerűen betöltik szerepüket. 
Mindemellett az egyéb, veszélyeztetett
utcákban is készültek árkok. 453 méter
hosszan árkoltunk a napokban a telepü-
lés veszélyeztetett pontjain: Piac utca,

Batthyány utca, piacnál a Thököly, illetve a
Gábor Áron utca, Iskola utcai játszótér,
y-elágazás. Iskola-Könyves Kálmán sarka, a
Széchenyi Általános Iskola mögött, Határ
utca-Fenyő utca sarka, Széchenyi utca,
Széchenyi utca- Fiumei utca sarka, Horváth
utca-Fiumei utca sarka, Karinthy utca, Nap
utca eleje.
Ahol még várható árkolás ebben az évben
az időjárás függvényében: Szabadság-
Szabadkai utca sarka, XIV utca, Hold utca.
A Piac utca piac melletti szakasza feltöltött,
„kulés” árkot kap, mely eljárással nem
veszélyeztetjük a piacra érkezők parkolását.
Fontos tudni, hogy a polgármesteri hivatal
munkatársai elkezdték az árokkataszter

elkészítését, melynek során rögzítünk
minden elkészített árkot. Ezután folyama-
tosan ellenőrizzük állapotukat, és amennyi-
ben valamelyiket betemetik, az ingatlantu-
lajdonossal szemben eljárás indul.
Ugyancsak eljárás indul minden olyan
ingatlantulajdonos ellen, aki kivezeti a
csapadékvizet az utcára, mert nagyon sok
gondot okoz, és tetézi a problémát az
utcákra kiömlő víz mennyisége.  
Közös érdekünk az utak és az ingatlanok
megóvása érdekében a csapadékvíz elve-
zetésének megoldása, de ez csak önökkel
együtt lehetséges. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester
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• Fáki László polgármester. 
November 7-én (hétfő) és november 28-án
(hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelent-
kezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656,
101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@sziget-
halom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri
Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 1. választó-
kerület képviselője. 
Telefon: 06/70-459-1664, E-mail: dr. schul-
ler.gaborne@szigethalom.hu. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 2. választókerület
képviselője. 
Telefon: 06/70-334-8916. e-mail:
fabula.janosne@szigethalom.hu. No vember
7-én (hétfő) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc
között. Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalo-
mért 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 Szigethalo-
mért 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 Sziget-
halomért Egyesület) 5. választókerület
képviselője. 
Telefon: +36/20-992-0114, e-mail:
sztrapko@gmail.com. November 9-én
(szerda) 18-19 óra között. Helyszíne:
Széchenyi u. 13. vendéglátó egység. Akinek
nem megfelelő az időpont, az telefonon
vagy e-mailben tud kapcsolatba lépni a
képviselővel. 

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 6. választókerület
képviselője. 
November 21-én (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Szép ABC

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7.
választókerület képviselője. 
Telefon: 06/30-952-3346, e-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági
igények gyors és haladéktalan orvoslásának

elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 8. választókerület
képviselője. 
Telefon: 06/30-934-0480. Fogadó óra:
előzetes telefonon történő időpont-egyez-
tetés 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: zporko-
lab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Bán Norbert Jobbik. 
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyez-
tetett időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom,
Szabadkai utca 239.

(folytatás a 4. oldalról)
Tudom, hogy sok ingatlannál a belső terü-
leti szikkasztás megoldása problémás (kicsi
a terület vagy le van betonozva stb.), de
törekedni kell az optimális helyzet kialakí-
tására.
A helyszíneléseink eredményeként már
eddig is több ingatlantulajdonost szólí-
tottunk fel a kivezetés megszűntetésére,

és ennek eredményeként csökkent az eső -
vízzel elöntött utcák száma.
Szerencsére közigazgatási bírságot sehol
sem kellett kiszabni, amely egyébként akár
elérhette volna az 50 000Ft-ot is!
Minden külön értesítés és felszólítás
nélkül kérem azon szigethalmi ingat-
lantulajdonosokat vagy haszonélvező-
ket, akik érintve lennének fenti tárgy-

körben, hogy belátható időn belül
szüntessék meg a csapadékvíz-kiveze-
tésüket az utcára és telken belül oldják
meg a szikkasztást.
Az ellenőrzéseket folyamatosan végezzük,
főleg ott, ahol köztudott, hogy nagyobb
esőzések után csak csónakkal lehet(ne)
közlekedni az utcán.

Út és Közterület Felügyelet

Felhívjuk a szigethalmi temető látogatói-
nak figyelmét, hogy a szemétlerakás és az
autóbehajtások megszüntetése érdeké-
ben, Szigethalom Város Önkormányzata,
a Temetőről szóló 25/2009 (X.26)
számú Rendeletének 5§. 3-4- pontjá-
ban foglaltaknak érvényt szerezve –
2017. január 1-től a nagykaput bezáratja.

„(3) A köztemető területére személygépko-
csival behajtani, közlekedni – a temetkezési
szolgáltatást, egyéb vállalkozási tevékeny-
séget végző személy, a sírgondozás céljából
emberi erővel nem mozdítható anyag szál-
lítását végző személy, valamint a mozgásuk-
ban korlátozott látogatók kivételével – tilos.
(4)A látogatók gépjárműveiket a közteme-

tőn kívül erre a célra kijelölt területen
helyezhetik el.”

Szigethalom Város Önkormányzata és
Elohim Kft.

Fogadóórák

FODRÁSZAT
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

Szigetszentmiklós-Gyártelepi üzletsoron,
a Mol-kúttal szemben 06 70 29 99 617

Temetői felhívás
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A képviselők a 17 napirendi pont közül elsőként
a Szigethalom Mű úton létesítendő gyalogos
átkelőhely kivitelezésére kiírt nyílt közbeszerzési
eljárás nyertesét nevezték meg, amely a
Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. lett, a
következő feltételekkel:
- ajánlati ár: 13 963 162 Ft+Áfa,
- 36 hónap teljes körű garancia, 
- 500 000 Ft napi kötbér késedelem esetén. 
Ezt követően a városi temető fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szavaztak, melynek értelmében a kettes típusú
urnafülke ára 35 000Ft-ra változik.
A következő napirendi pontban a képviselők jó -
vá hagyták a Fehér Gém Üdülő 2015. május –
2016. augusztus időszaki tevékenységére vonat-
kozó beszámolóját, majd pedig a Városi Sza bad -
időközpont előirányzat-módosítási kérelmét is.
Ezeket követően az alábbi rendeleteket módo-
sította a képviselő-testület:
- A köztisztaságról szóló 15/2015. (V.26.) rende-
let a következő bekezdéssel egészült ki: „Az
ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, a tulajdo-
nostársak, a társasház-közösség, az ingatlan
tartós használója, bérlője köteles gondoskodni
az ingatlan előtti közterületen lévő fás- és lágy-
szárú növények (fák, bokrok, virágok, fű és fűfé-
lék) gondozásáról (locsolásáról, az adott faj
szakszerű metszéséről, tápanyag utánpótlásá-
ról, károsítók elleni védekezéséről) a városkép
megőrzése, a baleset- és kármentes közlekedés
elősegítése érdekében.”
- Hatályon kívül helyezték „A helyi önkormány-
zati rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 21/2012. (VIII.31.) rendeletet”. 
- A közterület használatáról, védelméről, díjáról
szóló 23/2008.(VIII.29.) önkormányzati rende-
letbe az alábbi kiegészítés került: „Tilos a közte-
rületen történő szeszes ital fogyasztás.”
- A Közterületi Térfigyelő rendszerről szóló
28/2015.(X.27.) önkormányzati rendeletben
kiegészítésre kerültek a képfelvevők telepítési
helyei. 
A rendeletmódosítások után Szigethalom Város
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munká-
latainak elvégzésére a 2016. december 1. és
2017. március 1. közötti időszakra a következő
cégek ajánlattételi felhívásáról döntött a testü-
let: SZIGETSPED Fuvarozó Fuvarszervező és
Általános Szolgáltató Kft.; M’CArGo 98 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft.; MoBIL TrANS
Teherfuvarozó és Szolgáltató Zrt.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 db kormányzati funkció törzskönyvi
nyilvántartásba vételét elfogadta.
A képviselők eleget tettek rostás Anita kérésé-
nek. A Szigethalom 052/5 hrsz-on elhelyezkedő
volt kantin épület bizonyos területrészeit a
következő kikötésekkel 10 évre – havi 50 000
Ft/hó kezdő értéken – adták bérbe: a területen
létesítendő csarnoképületet a terület visszaadá-
sakor el kell bontani, az eredeti állapotot vissza
kell állítani; a bérelt helyen és a bérleményben
a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani;
a bérleti díj az infláció mértékével évente emel-
kedik.
A következő napirendben a Szigethalom 027/1
hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásáról
született döntés, amelynek célja, hogy később
egy kereskedelmi jellegű épületet helyezhesse-
nek el az ingatlanon.
Ezt követően Szigethalom Város Önkormány-
zata csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz -
töndíjpályázat 2017. évi fordulójához, melynek
pályázatát meghirdette a Szigethalmi Híradó
októberi számában, valamint az Idesüss reklám -
újságban.
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 – még 9 fő – megvá-
lasztására volt szükség, akik személyéről szintén
döntött a testület.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

november 15-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

november 17-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

november 22-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.

Tilos az alkoholfogyasztás közterületenAz Aries 
a hulladékszállításról

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális Egysége
novemberben a szelektív hulladék begyűj-
tését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz)
elszállítása: 46. hét, november 7-13.
48. hét, november 21-27.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása: 45. hét, november 1–6.
Zöldhulladék begyűjtése: 2016-ban az
utolsó elszállítás november 25. (péntek) 14-
17 óra között a rákóczi u. 147. sz. alatt talál-
ható Egyesített Népjóléti Intézménynél
(egykori laktanya területén). A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok
jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.
Az e-hulladék gyűjtésének ideje: novem-
ber 19.  (szombat) 8-13 óra között.
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhe-
lye: Szabadkai úton az egészségháznál
lévő szelektív gyűjtősziget parkoló.

* * *
Az Aries Nonprofit Kft. a november 1-jén
(kedden, munkaszüneti napon) esedékes
szállítási területről november 5-én, szom-
baton szállítja el a hulladékot.

* * *
Az Aries Nonprofit Kft. Kommunális
Egysége ezúton hívja fel a tisztelt lakos-
ság figyelmét, hogy Szigethalom város
közigazgatási területén a 2016. év őszi,
házhoz menő zöldhulladék begyűjtését
november 14-től 18-ig szervezi.   
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy
a rendes háztartási hulladék elszállítás
napján, reggel 7 óráig szíveskedjenek az
ingatlan elé kihelyezni a zöldhulladékot,
melyet társaságunk díjmentesen szállít el.
A levágott fanyesedéket maximum 1 mé -
teres darabokban kötegelve, a lombot
lezárt zsákokban lehet kitenni úgy, hogy
mind a kötegek, mind a zsákok kibírják a
kézi rakodást. 

Fontos!
Ömlesztett állapotban kihelyezett vagy
háztartási és egyéb hulladékkal szennye-
zett, illetve későbbi időpontban kirakott
zöldhulladékot cégünk nem szállítja el!

A Mű úti gyalogátkelőhely létesítésére kiírt pályázat nyerteséről, a városi teme-
tővel kapcsolatos kérdésekről s a közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról is
döntött többek között Szigethalom Város Képviselő-testülete szeptember 27-i
ülésén.
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Önkéntes MANNA nap a Kék óvodában

Közlekedési vetélkedő
Szülőként, azt hiszem, abban mind egyetér-
tünk, hogy felgyorsult világunkban már
kicsiny kortól tanácsos megismertetni gyer-
mekeinket az alapvető KrESZ-szabályokkal.
Erre nyújtott kiváló lehetőséget az október
27-28-án megrendezett közlekedési vetél-
kedő a szigethalmi Kék Óvoda Kresz-park-
jában, amelynek első napján a szigethalmi
általános iskolák 1. osztályos tanulói,
másnapján a Szigethalom Négyszínvirág
Óvoda nagycsoportosai adhattak számot
tudásukról. 
Izgatottan vártuk a rendezést bonyolító
óvó nénikkel és a közreműködő szülőkkel,
hogy megérkezzenek a gyerekek. Jöttek is
a csapatok felváltva, állomásról-állomásra.
Jó páran szellemes bemutatkozó verssel és
csapatzászlóval, kendővel is készültek, őket
külön dicséret illette!
A gyerekek sziporkáztak, okosan válaszol-
tak, minden feladatot megoldottak. Össze
is lehetett dolgozni, a nehezebb kérdéseket
csapatszinten válaszolták meg. Nem győz-
tük osztogatni a pluszpontokat a pontozó-
lapon!
Ezzel párhuzamosan a Kresz-parkban rend-
őri irányítás mellett gyakorolhatták gyerme-
keink a közúti közlekedést. Mindez játékos

formában, kerékpárral és rollerrel zajlott.
Talán ez volt a vetélkedő legnépszerűbb
állomása.
Szeretettel gratulálunk az első helyezést
elért két csapatnak és pedagógusaiknak
(Szent István Általános Iskola Iránytűs
csapata, Kék Óvoda Széltolók csapata) vala-
mint az összes résztvevőnek!
És ez még nem minden, mert közlekedés
témakörben rajzpályázaton induló alkotá-
sok is megtekinthetők voltak a Kék óvoda
épületében. Örültünk a csodaszép gyerek-
rajzoknak!
Mire a verseny véget tért, kicsinyeink alapo-
san elfáradtak, mi pedig feltöltődtünk a
tőlük kapott lelkesedéstől, okos tekintetek-
től, kedves mosolyoktól.  És fogjuk a kezü-
ket továbbra is!
Köszönetet szeretnénk nyilvánítani a:
• Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság-

nak
• Szigethalmi Polgárőr Egyesületnek
• BéBéTé Bt.-től Laszák Zoltánnak
• helyszínt adó Kék Óvoda dolgozóinak
• versenyt szervező és lebonyolító, elhiva-

tott óvó néniknek
• szülőtársaknak

SZMK-s szülők

Egy szép őszi napon felkeresett a Manna
Natur Kozmetikum Kft.-tól Kiss Éva Pr
vezető, és megtudtam tőle, hogy minden
évben van egy nap, amikor a cég dolgozói

szívesen és önként segítenek intézmények-
nek, alapítványoknak jótékonysági célból.
Nagy örömmel hallottuk, hogy az idén
óvodánkban szeretnék ezt a pár órát aktí-

van eltölteni, szívesen vállalnak kerti
munkát, festést, vagy amire szüksége lehet
az intézménynek. Tézsla Pál, a karbantartók
vezetője segített a kerti szerszámok rendel-
kezésre bocsájtásában, valamint megvette
a festéshez szükséges eszközöket. 
Örömmel mondhatjuk, hogy megszépült az
udvarunk, a Mannások 16 zsák levelet
gereblyéztek össze, gyönyörűen lefestették

kerti padjainkat, felásták a homokozókat,
és még arra is maradt idejük, hogy a kerék-
pártárolónkat rendbe tegyék, megszereljék
és felfújják az összes kerékpárt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Manna Kft. minden dolgozójának, akik ráál-
dozva szombatjukat, részt vettek óvódánk
udvarának megszépítésében.
A Kék óvoda minden kis óvódása és dolgo-
zója nevében

Csurcsiáné Török Ilona
tagóvoda vezető

Álláshirdetés
A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda óra -
adó logopédust keres azonnali kezdéssel.
Érdeklődni lehet Tasnádi Tünde intézmény-
vezetőnél a 06 70 371 6898-as telefon -
számon vagy az óvoda.vezeto@vnet.hu
e-mail címen.

Együtt egymásért
Az Aranyhal Alapítvány a Négyszínvirág
Óvodával karöltve jótékonysági rendezvényt
szervezett egy szigethalmi agydaganatos
kisfiú rehabilitációjának megsegítésére.
A Kék tagóvoda színpadán a Legitim
Norma és a Suburban nevű zenekar adott
rock koncertet, gondoskodott a jókedvről,
és ingyenes fellépésükkel támogatták  a
rendezvényt. Mivel a program az udvaron
zajlott, a családokat biztattuk arra, hogy
hozzák el gyermekeiket is, hiszen nagy az
udvar, sok a játék, együtt lehetnek, és ők
is jól érezhetik magukat.
Szigethalom lakossága megint bizonyított
emberségből, összefogásból, segíteni
aka rásból! Nagyon sokan eljöttek a ren -
dezvényre, megtelt a Kék Óvoda udvara,
ahol együtt töltöttünk másfél órát jó
hangulatban, s az ismert dalokat együtt
énekelte gyerek és felnőtt.
Szeretnénk köszönetet mondani minden
résztvevőnek, aki eljött és hozzájárult
Andris gyógyíttatásának elősegítéséhez,
esélyt adva egy gyermeknek, hogy élhető
életet élhessen.

Csurcsiáné Török Ilona
Aranyhal Alapítvány
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Az október közepi szép, napos hétvégén
izgatottan érkeztek a tanulók a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolába. Felsős
tanulóink kezében szobanövényeket, gyü -
mölcsöket vagy éppen újra hasznosítható
anyagokat láthattunk.
Az első tanítási órán az osztályfőnökök
vezetésével egy ökoinformációs füzetet
dolgoztak fel a felső tagozatos diákok. A
kis tornateremben kiállítást rendeztünk
minden felsős osztály szobanövényéről,
valamint a növényt bemutató plakátokról.
Szebbnél szebb és nem utolsósorban hasz-
nos, légtisztító növények vettek körül
minket. Örömmel láttuk, hogy diákjaink
megcsodálták, felismerték a növényeket.

Ehető kiállítással bővítettük a látnivalókat,
ugyanis minden osztály gyümölcsökből szob-
rászkodhatott a második órában. Ötletes,
ínycsiklandozó állatfigurák, virágok, emberi
alakok készültek gyümölcsökből. A kiállítás
megtekintése után tanulóink számot adtak
tudásukról egy öko to tó keretében, amit egy
igazán gondolkodtató és megmozgató sport-
verseny követett a nagy tornatermünkben.
A felsős osztályok termeiben eközben
buzgón alkottak a gyerekek. Újrahasznosít-
ható anyagokból tanulást segítő eszközöket
készítettek. Kupakokból, PET-palackokból,
vagy akár tojástartóból igazán hasznos szem-
léltető eszközök, táblák születtek, melyek az
osztálytermükben a mindennapi tanulásukat
segítik. Élvezettel dolgoztak, miközben tu -
dásuk tovább mélyült.
Egy igazán élvezetes, produktív napnak
lehettek részesei felsős tanulóink.

Szabóné Tóth Judit
szervező gyógypedagógus

Őszi ökonap a
Széchenyiben

Hagyományainkhoz híven, idén is családi
napot tartottunk iskolánkban a SZIKE DSE
és az SZMK hathatós közreműködésével. Új
helyszínen, a József Attila úti iskolában,
színes programokkal vártuk a családokat
közös délutánra. 
Erre a napra nagy lelkesedéssel és sok
munkával készültünk. Az elkészült beton
kerítéselemeket az önkormányzat és szülők
felajánlásának hála, alsós pedagógusok és
a vállalkozó kedvű szülők csapata tehette
színesebbé, vidámabbá. A kerítés mellett a
fa bútorok (padok, játékok) is megszépül-
hettek. Ez úton is köszönjük, gyermekeink
nevében is, a jólelkű felajánlást!
Napsütéses délután köszöntött be szep-
tember 23-án. Az újjávarázsolt kerítést is
méltatva Fáki László polgármester úr
nyitotta meg az eseményt, majd Piróth
Ibolya igazgató asszony szólt az egybegyűl-
tekhez. A VI. Családi napon új és hagyomá-
nyos programok várták a családokat.
Arcfestés és különböző kézműves foglalko-
zások mellett trambulin, kisállat-simogató,
origami, csocsó, asztalitenisz és társasjáté-

kok kínáltak vidám elfoglaltságot. Azt
hiszem, az egyik legnagyobb sikere a rend-
őrautónak volt. Iskolarendőreink ezer
kérdés megválaszolása közben is oda
tudtak figyelni a kerékpáros ügyességi
verseny lebonyolítására. A nap fénypontjai
a különböző sport- és egyéb bemutatók
voltak. Színvonalas program keretében
pillanthattunk be a Vasas Karate Szakosz-
tály, a Speedmeteor Torna Szakosztály, a
Sorstánc, a Fitdance és a Szigethalmi
Néptánc Együttes életébe. 
Élményekben rendkívül gazdag napot
zárhattunk, mely megerősít bennünket
abbéli hitünkben, hogy az iskolának a taní-
tás mellett a tanórán kívüli tevékenységek
népszerűsítése és a családoknak bemuta-
tott, közösen végezhető programok nép -
szerűsítése is feladata.
Minden kedves résztvevőnek és közremű-
ködőnek köszönjük! 
Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!
A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
dolgozói nevében:

Szabó Ildikó

Családi nap a Szent Istvánban
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Minden nap egy alma az orvost távol tartja
– szól a közmondás, s a népi bölcsességek
nagy igazságokról szólnak, ezt előbb-utóbb
mindenki megtapasztalja. Márai Sándor így
ír az almáról Füveskönyvében:

„Bölcsen cselekszel, ha ébredés után,
éhgyomorra, étkezés előtt megeszel egy-
két reszelt almát. Az alma titokzatos
gyümölcs. Nem véletlen, hogy az emberi-
ség öntudatában a legrégibb jelképek
egyike. Az alma volt a „tudás fája”, az alma
volt a bibliai tiltott gyümölcs. Nos, ennek a
tiltott gyümölcsnek személyes köze van az
emberhez. (….) De úgy észleltem, hogy a
nyers, reszelt alma a mindennapos élet-
higiénia egyik biztos kelléke.”
Már az ókorban is kitüntető figyelmet szen-
teltek az almának, sőt a gyümölcsök
királynőjének nevezték, bizonyára komoly,
megalapozott okokból. 
október 15-én, szombaton a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola alsó tago-
zatos diákjai is kitüntető figyelmet fordítot-
tak erre a nagyon fontos, ám manapság
kissé talán mellőzött gyümölcsre, amelynek
egészségmegőrző hatásain túl már-már
gyógyító hatásokat is tulajdonítanak. 
Manapság a szupermarketek és a gyü -
mölcs dömping korában, amikor szemet
gyönyörködtető a kínálat a világ minden
tájáról, hajlamosak vagyunk megfeledkezni
az igazi, magyar, ízes és ropogós, napérlelte
gyümölcsről, az almáról, mely egyre ritkáb-
ban kap helyet a családi asztalon. S az
almafa, mely nemrég még szinte minden
portán ott zöldellt, vagy pompázott tava-
szonként, vagy mosolygott nyáron, egyre
kevesebb ház udvarán kap helyet, pedig
csodálatos virágaival és termésével valóban
dísze lehetne kertjeinknek… (Tudták, hogy
a házi alma /nemes alma/ a rózsavirágúak
rendjébe, rózsafélék családjába tartozó faj?)

Az alsó tagozat pedagógusai nagy lelkese-
déssel készültek arra, hogy erre a gyü -
mölcsre felhívják újra a figyelmet, s igyekez-
zenek fantasztikus tulajdonságaira, gazdag
vitamin- és ásványianyag-tartalmára, szer-

teágazó felhasználására és
a szervezetre gyakorolt
jótékony hatásaira felhívni
a figyelmet. 
Egészségnapunkat Egyed
Jolán igazgató asszony
megnyitója után a testet
felüdítő, zenés reggeli
tornával, majd közös dalta-
nulással és énekléssel kezd-
tük, természetesen az

almáról… Ezt követte a tantermekben a
pompázatos és kívánatos gyümölcstálak és
saláták, almás ételek készítése és kiállítása.
Bátran állíthatjuk, a zsűrit valóban zavarba
hozták a csodálatos gyümölcsköltemények,
amelyek az asztalra kerültek. Mindezeket a
finomságokat kicsivel később a gyermekek
nagy örömmel és jó étvággyal fogyasztot-
ták el, bár bevalljuk, kissé sajnálták meg -
bontani a gyönyörű alkotásokat… 
A harmadik órában következett az ismétlés,
a rendszerezés és az ismeretek bővítése.
Néhány feladatlap és újság segítette tudá -
sunk bővülését, az utolsó órában pedig
minden osztály tablót készített a tanultak-
ról, az életkori sajátosságokat figyelembe
véve. A negyedikesek már hazánk főbb
gyümölcstermesztő területeinek ismereté-
ről is tanúbizonyságot tettek. 

Jó hangulatban, igazi csapatmunkában és
játékos ismeretszerzéssel telt ez a nap,
melyre reméljük, mosolyogva és elégedet-
ten gondolnak vissza gyermekeink. Bízunk
abban, hogy a tanultakat otthon is elmesé-
lik, vagy esetleg megörvendeztetik a csalá-
dot egy remek gyümölcssalátával! 

Gyovai Margit és Nyutali Mariann
szervezők

A gyümölcsök királynője

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány a felajánlott 2014. évi adó 1
%-át, 388.352,- Ft értékben tanulmányi
kirándulások, táborok, erdei iskolai prog-
ramok támogatására fordította. Köszön-
jük szépen a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola tanulói nevében.

Merre tart az oktatás?
Pedagógiai nap a Széchenyiben

Idén is várja az érdeklődőket a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskola
és a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerület
a közös szervezésű pedagógiai napon. 
Az ingyenes rendezvény célja, hogy az
ok ta tás ügye iránt érdeklődők az aktuá-
lis, köz nevelési kérdésekben tájékozód-
hassanak.
A rendezvény időpontja november 15.
(kedd), délután 2 óra.
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Ál -
ta lános Iskola (Szigethalom, Thököly u. 37.)
A rendezvény fővédnöke: Bóna Zoltán,
országgyűlési képviselő, meghívott ven -
dégek: Pölöskei Gáborné KLIK elnöke,
Dr. Pálos Annamária, a KLIK Sziget-
szentmiklósi Tankerület igazgatója, Fáki
László, Szigethalom város polgármes-
tere
A rendezvényen Sipos Imre köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkár a köz -
nevelés helyzetéről, fejlesztési irányairól
tart előadást. 
Ezt követően az alábbi programok lesz-
nek: digitális témahét (Tisza Géza),
fenntarthatósági témahét (Matolcsy
Miklós), pénz 7 témahét (Merényi Zsu -
zsanna).
Az iskola kéri, hogy az érdeklődők rész-
vételi szándékukat előre jelezzék a
szhszechenyi@gmail.com címen.

SZSZI Általános Iskola

Szigethalmon, a Szabadkai utca 65. alatt,
a volt bútorbolt helyén új boltot nyitunk,
melyben lakás- illetve konyhafelszere-
lés, játék, ajándék, papír, írószer,
nyomtatvány, irodaszerek, műanyag-
áru és egyéb aprócikkek kaphatók.
Nyitás várhatóan november 2-án. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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1-én Mindenszentek, a könyvtár ZÁRVA

3-án Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig

4-én Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

5-én Diavetítés és kézműves foglalkozás 
10 órától

8-án Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től

10-én Takács Róbert hadtörténész kutató
előadása Ágyúcsatákból az ágy csatákba
a Nagy Háborúban címmel 17:30 órától.
Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig

11-én Kisbogár baba-mama foglalkozás
10 órától Kisbogár zeneovi 16.45- 17.30

15-én Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től
Ezo Klub 17 órától

17-én Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig

18-án Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

19-én Mara néni játszóháza 10 órától

22-én Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től

24-én Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig

25-én Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától
Kisbogár Zeneovi 16.45 - 17.30

26-án Csengettyű Bábcsoport előadása:
Télapó és ezüstmackó címmel 10. 30-tól 
Belépő díj: családi jegy: 500 Ft (Elővételben is
megvásárolható a jegy.)

29-én Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től
Ezo Klub 17 órától

12.01-én Lászki Erzsike könyvbemutatóval
egybekötött kiállítás megnyitója 17 órától
Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig

12.02-án Kisbogár baba-mama foglalkozás 
10 órától

12.03-án Diavetítés és kézműves foglalkozás 
10 órától

Könyvtári programok

Műsoros estet
szervez november 26-án 17 órai kezdettel a

Sziget Néptánc Egyesület,

amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

A program a kiállítást követően 18 órától
Táncolni való kedvem van címmel folytatódik.
A rendezvény helyszíne a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola (Thököly Imre u.
37). A belépés ingyenes. Fővédnök: Fáki László
polgármester.
rendező: Kakukk Pál, az Állami Népi Együttes
tagja, elnök, művészeti vezető. 

Üdvözlünk Szigethalom! Bemutatkozik a
VABor-DrEAMS Kft. 2013-ban költöztünk
Szigethalomra, és innen folytattuk tevékenysé-
geinket cégeinkkel. Igyekeztünk bekapcsolódni
a város életébe lehetõségeinkhez képest. Úgy
érezzük, elérkezett az idõ, hogy bemutatkoz-
zunk, mivel foglalkozunk, és miben tudunk mi
segíteni a szigethalmiaknak. A VABor-DrEAMS
Kft. két tevékenységi területe: élelmiszer-bizton-
sági rendszerek (HACCP, IFS, TFMS, ISo 22000
stb.) kiépítése, felülvizsgálata, auditálása és
oktatása, a másik területe kutatás- fejlesztés,
gyártatás és nagykereskedelem. 2006-ban a
NKTH és KPI által kiírt Baross Gábor program
Innocsek pályázatán nyert támogatás segítsé-
gével kifejlesztésre került a LaxumArt termék-
család, melynek bevezetése az elkövetkezõ
idõszak feladata. Jelenleg a LaxumArt Bio-rend
gél van forgalomban Magyarországon. Termé-

künk hitelességét az elvégzett kutatások igazol-
ják /egyetemek, kórházak, gyógyfürdõk, stb./,
állandó minõségét a gyógyszergyártó kft.
garantálja, ahol a gélt gyártatjuk. Miben segít a
LaxumArt Bio-rend gél? A sportolóknak be- és
levezető maszírozás, sportsérülések kezelése,
ízületi problémákra, térd-, nyak-, hát-, derék- és
csípőproblémákra, ínhüvelygyulladás és merev
izmok esetén. Doppinglistán szereplő anyagot
nem tartalmaz! Jótékony hatását kifejti: mesze-
sedési /csigolya/ problémáknál, s dagadt, kime-
rült lábak nélkülözhetetlen társa. Hatása fokoz-
ható: balneoterápiák kiegésszítőjeként, elektro-
, magneto, ultrahang, iontoforézis, sonoforézis
és fényterápiás készülékekkel. Partnereink
gyógyszer- gyógynövény nagykereskedők.
Szeretnénk, hogy minél szélesebb körben
megismerhessék a szigethalmiak is a LaxumArt
Bio-rend gélt. Amenyiben igény van rá, szíve-

sen tartunk ismertetőket a termékeinkről és
használatukról. Szigethalom lakossága olcsób-
ban tud hozzájutni a Csillag patikában Kossuth
Lajos u. 12, mert közvetlenül tőlünk kapják a
LaxumArt Bio-rend gélt. Ez évben részt vettünk
külföldön  Horvátországban, Ausztriában és
Ukrajnában kiállításokon, vásárokon a termé-
künkel. Második éve támogatói vagyunk a
Szufla futófesztiválnak, ahol a futók és a közön-
ség megismerheti  és kipróbálhatja masszőrök
segítségével a Laxumart Bio-rend gél hatását.
részt veszünk és támogatjuk a Fitt-lesz Halom
rendezvényeit, támogattuk a Vízek Őre Egye-
sületet, igénybe vesszük a helyi vállalkozások
szolgáltatásait, erősítve ezzel a Szigethalom
közösségéhez tartozásunkat. Minden sziget-
halmi lakosnak kívánjuk, hogy a LaxumArt Bio-
rend gél tegye egészségesebbé mozgását,
életvitelét.
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A gépek embere

„Könyörgöm, kérdezze meg valakitől, merre
találja az utcát, ennél egyszerűbb dolog nincs
is a világon!” – már a telefonban is hallom
Magyar úr hangján, hogy szavai ellenére bizony
nehéz kihozni a béketűrésből, még ebben a
helyzetben is. Tudniillik, kissé eltévedtem. Nehe-
zen találok oda a Dunakeszin álló panellakásba,
de amint megérkezem, mosolyogva nyitja a
kaput és nyújtja a kezét.
Amikor előttem jár a lépcsőn, sem látom rajta
igazán az eltelt éveket, de később, az asztalnál
ülve magával ragadja a mesélés, teljesen nyil-
vánvalóvá válik az a belső szenvedély, ami a
gépek emberét fűti.
Magyar Alfréd 1931-ben született, Csepelen.
Mint mondja, élete legfőbb eseményei szinte
mind Csepelhez, pontosabban a Csepel Autó-
gyárhoz kötik. 16 esztendőt dolgozott itt.
Ahogy fogalmaz, akkor, amikor még vitamin
volt a karfiolban.
1951-ben vasesztergályosként helyezkedett el,
eredeti szakmája szerint. Előmenetele fényes és
fémes, tekintettel arra, hogy mindvégig a gépek
világa mentén haladt. Technikumot végzett
közlekedés és gépipari tagozaton, melynek
köszönhetően később a munka- és balesetvé-
delmi osztály kiemelkedő alakja lett.
Kitér arra, miszerint ismerősei nevettek, hiszen
„a balesetet nem kell védeni.” Magyar úr
legyint csak erre. „A leget és a tüzet sem kell
védeni. Csak az általuk okozott kárt elhárítani”
– magyarázza derűsen.
Beszélgetésünk ezen pontján igyekszem a fotó-
művészet felé terelni a szót, de látom, vétek lenne
a múltidézést megakasztani. Hamarosan úgyis
választ kapok egyelőre ki nem mondott kérdése-
imre, és előtérbe kerül, hogyan is kezdődött:

Egy kölcsönkért, Zorkij márkájú fényképezőgép-
pel készítette el élete első felvételét 1957-ben.
A Csepel Autógyárnak volt saját fotólabora.
Magyar Alfrédet érdekelte a fotózás, de ideke-
rülésének oka még sokkal prózaibb és embe-
ribb. A gyár ezen részlegénél nem kevés csinos
hölgy dolgozott, akik szívesen vették, ha a
szóban forgó laborba csalogatták őket, hogy
fényképek készüljenek róluk. Mindez ártatlan
móka, lévén egy jóval visszafogottabb korban
történt, de történetünk hőse siet leszögezni: az
utolsó hölgy, akiről itt képeket készített, későbbi
felesége volt. Két gyermekük született, egy fiú
és egy lány.
„Azt szoktam mondani, aki szerencsés, annak
lánya van, aki még szerencsésebb, annak fia is.”
Sokat köszönhetett az üzem és a labor kultúros
asszonyának, Bursicsné Irénnek, aki patronálta
munkáját. A nehéz szerkezetek alkatrészeiről
készült fényképeit használták fel a mérnökök
rajzaikhoz és oktató anyagaikhoz.
Első nagy sikerét egy május elsejei felvonulás
hozta el számára, és a másik párfogója,
Domonkos Sándor szervezte pályázat, melyben
a gyár felvonuló dolgozóit kellett megörökíteni.
Magyar Alfréd megnyerte a pályázatot, a fődíj
100 forint volt.
Eztán a szakszervezeti újság fotósa lett, NDK-s
táskájával (benne két darab objektívvel) utazott
vidékre. Akkori napidíja 31 forint volt.
„Szabad voltam, mint a madár” – összegzi
tömören ezt az időszakot. Kollégái közül
sokan rossz szemmel nézték mind előmene-
telét, mind szabad mozgásterét, de lelkese-
dését nem tudták letörni. Kétszer nyerte el a
vállalat s kétszer a minisztérium kiváló dolgo-
zójának járó díjat, és a MADoME (Magyar

Dolgozók Művészfényképező Egyesülete)
tagja lett.
A Csepel Autógyárban töltött napjai után
dolgozott többek között fegyveres biztonsági
őrként is, de sokkal boldogabban mesél a Főker-
tészeti Szövetségnél töltött napjairól, amikor
virágkötő versenyekről készített fényképeket.
Munkái itt szintén hasznosnak bizonyultak az
oktatás szemszögéből. 1990-ig ténykedett itt,
nyugdíjas koráig. Nyolc éves megszakítás követ-
kezett: szögre akasztotta az objektívet. Addig
kiállításokból és pályázatokból finanszírozta a
fotózáshoz elengedhetetlen utazásait, de pár
pályázati feltétel megváltozása ezt egy időre
lehetetlenné tette. Idővel egyik unokája tárta
elé a képfeldolgozás új technológiájának vilá-
gát, s ez visszavezette a régi útra.
Kedvenc témája „az ember.” A tájképek nem
kötik le hosszú távon, s amikor megmutatja sok
éves munkájának gyűjteményét, magam is
látom.
Magyar Alfréd nem használ fotóshopot. Nem
ütközik az elveibe, de szerinte „nagyon mace-
rás.” Képeihez nem keresi a tökéletes beállítást,
a tökéletes fényt órákon át, mégis megraga-
dóak. olyan pillanatok, melyek mellett nap mint
nap elmegyünk, egyszerű gesztusok, grimaszok,
emberi momentumok. Kedvenc fényképe épp
ilyen. Dunakeszin készült, ahol a folyó partra
sodort egy temetői csokrot. Az e mögött rejlő
történet a képzeletünkre van bízva. Ahogy a
fotóművész elmondja, éppen ezért nagyon
szubjektív ez a műfaj.
„Azt szeretném elérni, hogy ami nekem tetszik,
az másnak is tetsszen” – mondja.
Számos munkája szól temetőkről, külön gyűjte-
ménye van az interneten, melyhez Albinoni
Adiagio című zenéjét használta aláfestésnek.
Fél évet töltött Amerikában, ahol lánya él.
Unokájára vigyázott, s mindez többszörös öröm
volt számára. New york városa sok témát adott
neki, ráadásul szereti unokáit is fényképezni.
Számos fényképét töltik meg élettel a gyerekek.
2006-ban elnyerte a bronzdíjas fotóművész
címet. Nemrégiben mutatták be új kiállítását a
szigethalmi könyvtárban. Amikor ezt említem,
újra csak felcsillan a szeme.
„Az a könyvtár, az az elrendezés, azok a
fények…!”
Utolsó kérdéseimmel a jövőről faggatom, és
roppant magától értetődő választ kapok:
Magyar Alfréd folytatja. Most, hogy rátalált a
digitális korszak csodáira, semmi sem tartóz-
tathatja fel. Tehát számíthatunk még kiállítá-
sokra, portrékra, olyan megörökített pillana-
tokra, ahol láthatjuk, amit ő lát. Ahogyan ezt a
világot látja.

Fibi György

Közös erővel kibontottunk s szintén együttes munkával el is fogyasztottunk egy üveg
vörösbort Magyar Alfréddal, a bronzdiplomás fotóművésszel. „Minden vendégem autóval
érkezik” – panaszolja, de a szemei nevetnek – „Jó lenne már koccintani valakivel.” Mind-
eközben körülöttünk színes szavakban és monokróm fényképekben elevenedtek meg
az elmúlt évtizedek.
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SPorT

Októberben is a már megszokott akti-
vitást tapasztalhattuk a Szigethalmi
Ultrafutók Egyesületétől. Alább a
Fogyatékos Napköziben tartott Sport-
napról és a „Tisztelet a Hősöknek –
Emlékezés napja” tököli váltóverseny-
ről olvashatnak beszámolót Veres
Moncsi, az egyesület tagja tollából.
október 14-én, pénteken rendeztük meg az
őszi sportnapot a fogyatékkal élő barátaink
részére a szigethalmi FoNI-ban. A Szufla
tagokon kívül állandó hűséges segítőink,
Cseke István és Margitka segítettek a lebo-
nyolításban – nyilatkozta lapunknak Káro-
lyiné Szabó Piroska. 
Ami még nagyobb segítség volt, hogy ők
tervezték meg az egész programot, kissé
rendhagyó módon. Most nem csak a kiürí-
tett ebédlőben zajlott le a sportnap, hanem
az intézmény többi terét is használtuk.
Hagyományosan három csapatot alkottunk,
csapatneveket választottunk. Most Merce-
des, Terminátor és Boldogság voltak a nyerő
nevek. A bemelegítést a napközisek közül
orsika és Jancsi vezényelték le. A nyitó
közös versenyszámot követően különböző
helyszínekre mentek a csapatok. A tornate-

remben gesztenyékkel célba dobás volt, a
nagy folyosón szlalomozás focilabdával, a
kis folyosón tejfölös pohár fújkálása madza-
gon. A pihenőt megelőzően a három csapat
megint együtt volt az ebédlőben, karikákkal
dobáltunk célba. A szünet után lovacskázás,
teniszütőn poháregyensúlyozás és kosárra
dobás volt a program, végül közösen telje-
sítettük az elmaradhatatlan váltófutást. 
régi jó barátaink és az új lakók is élvezték
a közös mozgást, szurkoltunk egymásnak,
sokat nevettünk.
A közös fotózást követően Margitka és
István kiosztották az ivóleveket, a Veres
Csernák Mónika készítette kókuszgolyókat
is átadtuk, azzal a „feltétellel”, hogy csak
az ebéd után ehetik majd meg.
Sztrapkó Norbi pedig a szép okleveleket
adta át, amelyek a korábbi sportnapok
csoportképeivel voltak díszítve. 
Mikulás előtt újra találkozunk!

* * *
Tisztelet a Hősöknek – Emlékezés napja –
1956. október 23. Első alkalommal 2016.
október 22-én rendezte a Tököli Amatőr
Futók Klubja ezt a váltóverseny. A verseny
célja az emlékezés és tiszteletadás volt az

1956-os forradalom neves és névtelen hőse-
ire, valamint a települések, futóközösségek
és baráti társaságok összehozása és megis-
merése. Kizárólag csak csapatok indulhat-
tak, 2-3-4 fővel. A versenyen a csapatoknak
60 kört kellett teljesíteniük, mivel ebben az
évben van a 60. évfordulója az 1956-os
forradalomnak. Mindegyik kör 1 év tisztele-
tadás volt az 56-os forradalom hőseinek! 
A verseny óriási sikert aratott! A szervezés,
a segítők, a futóközösségek, a helyszín, a
frissítés, az útvonal mind-mind fantasztikus
volt! A Szufla Egyesület két csapattal neve-
zett a versenyre és mindkét csapat 1. helye-
zést ért el! 
A 4 fős női csapat tagjai: Szigetvári-Surányi
Edina, Károlyiné Szabó Piroska, Varró Vivien
és Veres Csernák Mónika. A 4 fős férfi
csapat tagjai: Török-Ilyés László, Fridrich
Imre, Judik richárd, Sztrapkó Norbert. 
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
Mi rendkívül jól éreztük magunkat, s a szer-
vezőknek, Bognár Attilának és csapatának
is gratulálunk a sikeres lebonyolításhoz, a
szervezéshez, és köszönjük, hogy itt lehet-
tünk! 
Hajrá Szufla! 

SZUFLA JÓ HÍREINK!
Újabb vetélkedő a FONI-ban – Tiszteletadás a forradalomnak!

Lovas sikerek
Kellemes őszi időben, nagy-
méretű, jó minőségű pályá-
kon versenyezhettek a
résztvevők a Gyermek és
Pónilovasok országos
Szövetségének országos
bajnokságán október első
hétvégéjén, Tápiószentmár-
tonban. Az elődöntő napján
lovasaink nagy része hibát-
lan pályákkal bebiztosította
magát a vasárnapi döntőre. 
A bajnokság eredményei:
Gorzó Eszter-Marcipán a
kezdő ügyességi kategória
országos bajnoka. Kardos

réka-rubin a kezdő ügyességi vigaszág
kategória nyertese. Csaba Janka-Bonty az
ügyességi könnyű kategória bajnokság 5.
helyezettje. Könnyű kategória vigaszágas
versenyszámban Both Petra-Zeusz első
hely, Bolega réka-rubin második hely.
Sámuel ramóna-orfeusz díjugratás nagyló
kategória országos bajnoka és nagyló nyílt
kategória második helyezettje. Az ügyességi
éves ranglista második helyezettje Both
Petra. A díjugrató ranglista első helyezettje
Sámuel ramóna. Dalmady réka-Zeusz és
Gyurcsik Éva-Bonty párosa is részt vettek,
s bár remek pályákkal, de sajnos 4 hp-al
zárták a bajnokságot.

Kalános Éva

Balról: Csaba Janka, Kardos Réka, Gorzó Eszter, Both Petra,
Dalmady Réka, Sámuel Ramóna, Kalános Éva edző, Vermes Viki,
Bolega Réka, Molnár Anikó edző
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Bucsi József és Vizer Anna 1966. szeptember 12-
én házasodott össze Budapest XXI. kerületében. 
A házaspár 1976 óta él Szigethalmon. Két gyer-
mekük született, 3 unokájuk van. 

A férj a tököli BV-ből ment nyugdíjba, felesége
pedig a szigethalmi Suli Butikból ismerős
sokunknak. Ani 21 éve vezeti az Édesanyák
Klubját. Csapatával a kézimunkázás, sütés
mellett több jó ügy mellé is odaálltak, például
pár évvel ezelőtt köszöntötték az abban az
évben aranylakodalmukat ünneplő párokat. 
Most ők ünnepelték családi körben ezt a kerek
évfordulót. Érdemes lenne megkérdezni őket,
miben látják a hosszú kapcsolat titkát. Gyanítom,
szeretetről, bizalomról, egymásra figyelésről
beszélnének. Biztos, hogy volt az életükben nem
egy, nem két olyan nehéz helyzet, amelyet közö-
sen kellett megoldaniuk. Volt, amikor nem értet-
tek egyet valamiben. Ennek ellenére mégis sikerült
átlendülniük a nehézségen. Megoldottak eddig is
minden problémát, és valószínűleg ez ezután is
így lesz. Természetesen nagyon sok öröm is érte
őket a közösen töltött 50 esztendő alatt. 
Szeretettel gratulálunk a házaspárnak! 

Szigligeti Zsuzsanna

Szép hónap a november is. Találunk tennivalót
a kertben, nem kell unatkoznunk. Ha sikerül
hernyóenyves öveket szereznünk, helyezzük fel
azokat gyümölcsfáink törzsére.
A ládában tárolt gyümölcseink tárolóhelyét, ha
enyhe az idő, szellőztessük.
Az összegereblyézett lombot égessük el,
semmiképpen sem szabad beásni a vetemé-
nyesbe vagy a komposztra hordani.
Akinek van naspolyája, most jön a szezon.
Fogyassza jó étvággyal!
A bimbóskel is jól bírja a hideget, a - 8 ˚C meg
sem kottyan neki.
Fagymentes időben lehet ültetni a szabadgyö-
kerű gyümölcs- és díszfákat, cserjéket. Alapos
beöntözés után kupacoljuk az áldozatot.
Madáretetőinket mindennap ellenőrizzük, ha
szükséges töltsük fel.

Díszfüveink akkor telelnek szépen, ha össze-
kötözzük őket,
Gyomláljuk ki a földiepret, és a sorok közé
hintsünk szalmát, meghálálja.
A szobanövényeknek kritikus időszak követ-
kezik. Fűtött helyiségben tartjuk trópusi
kedvenceinket, ugyebár. Emellett rövidülnek a
nappalok. Ilyen a természetben nem fordul
elő, ez az igényesebb növényeket megzavar-
hatja. 
Van, amelyik nyúlottabb hajtásokat hoz, a
levelek fakulhatnak, potyoghatnak. Igyekez-
zünk, ha lehet, a fűtőtesttől távolabb helyezni,
minél gyakrabban párásítani a lombjukat, és
persze sajnáljuk is őket.
Nyugodt őszt és szép időjárást kívánva,
búcsúzom!

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak!Aranylakodalom

Ezt nem sokan mondhatják el magukról a ma
itt élők közül. olyannyira ritkaság, hogy a város
anyakönyvvezetőjének is komoly fejfájást
okozott a születési anyakönyvi kivonat kiadása.
2016. szeptember 20 délelőtt: A harmincha-
todik hétben lévő kismama és férje érkezik a
szigethalmi egészségházba a háziorvoshoz,
minden perces szülés előtt. Férjével együtt a
kórházba indultak gépkocsival, de már az út
elején világossá vált, hogy nem érnek el odáig
(pláne a délelőtti csúcsforgalmat figyelembe
véve). Biztonságosabb megoldást választva
jutottak el a rendelőbe. 
A fiatal háziorvos, Takácsné dr. Kővári Éva
átlátva a helyzet sürgősségét – a mentő riasz-
tása mellett –, azonnal megteremtette a lehe-
tőséget a szülés levezetéséhez. Két asszisz-
tense, Dudás Lajosné, aki eredetileg szülésznő
és Farkas Anikó segítségével percek alatt
minden készen állt az új élet fogadásához.

Magabiztosan kezelték a helyzetet, és rövid
időn belül, 10,45 perckor 1800 grammal egész-
ségesen megérkezett erre a világra Benkő
László Bence a család harmadik gyermekeként. 
rövid idő múlva a mentő a Baross utcai klini-
kára szállította a babát és édesanyját. Innen
három nap után az újszülött – kis születési súlya
miatt – a Dél-pesti Kórházba került, ahonnan
egy hét után térhetett haza családja körébe. 
Mára már gyönyörűen arányos baba lett, aki
egy hónap alatt több mint másfél kilót hízott.
„Találkozásunkkor” jóllakottan szundikált, és
időnként álmában mosolyogva zsebelte be a
körülötte lévők rajongását.
Szülei találkozásunkkor is meghatódva emlékez-
tek a szülést levezetők empátiájára, hozzáérté-
sére.
És mit éreztek ők? Álljanak itt dr. Kővári Éva
mondatai a történetről:
– Én csak annyit mondanék, hogy életre szóló

élmény volt, és köszönjük a kisfiúnak, hogy
megadta ezt nekünk, boldog életet kívánunk
neki. 
Évi gondolatához őszinte szívvel csatlakozunk.

-se-
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