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ingyenes havilap

Szigethalom Város Önkormányzata a korábban eladott stégek árából az V. utca végén önkor-
mányzati kezelésű közösségi stéget épített. A projekt célja, hogy bárki megközelíthesse a dunai
vízfelületet.

Testvérvárosi megállapodást írt alá a szigethalmi önkormányzat nevében Fáki László polgármester
január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Füleken. A végváráról híres felvidéki település
képviseletében dr. Agócs Attila polgármester szignózta a dokumentumot. 

Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla a Magyar
Kultúra Napján a Városi Szabadidőközpontban
lépett fel. (cikk az 5. oldalon)

Testvérvárosunk, Fülek

Szép szerelmem,
Magyarország

Készülünk a nyárra! 

Közmeghallgatás
Az idei közmeghallgatás időpontja: február
13. (hétfő) 18 óra. A közmeghallgatás témája:
2017 évi teendők. A közmeghallgatás nyilvá-
nos, helyszíne: Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal díszterme. A közmeghallgatásra
minden szigethalmi lakost szeretettel
várunk! A közmeghallgatást élőben nézheti,
illetve a későbbiekben is megtekintheti a
www.onkormanyzati.tv honlapon. 
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A Szilveszter a mulatság napja. Jókedvvel, bulival
búcsúztatjuk az óévet, amihez évek óta hozzátar-
toznak a tűzijátékok. Már napközben elkezdődik a
használatuk, de a legnagyobb élményt az éjszakai,
éjféli látvány adja. De mint minden jóban, ebben is
van rossz. A kutyák és más házi kedvencek nehe-
zen viselik a tűzijátékok durrogását. Félve mene-
külnek búvóhelyre vagy messzire a durrogástól. A
gazdáknak emiatt is fokozottan figyelniük kell álla-
taikra. Sajnos ilyenkor még sokszor a leggondo-
sabb odafigyelés esetén is elszabadulhat egy-egy
izgatott kutya, amelyre, sajnos, most is volt példa.
Az állatvédők szerencsére készültek erre. Szilvesz-
ter környékén ügyeletet is tartottak annak érde-
kében, hogy az elszabadult ebek minél előbb
visszakerülhessenek gazdáikhoz. Köszönet illeti
őket! Sajnos a kutyákkal való nem megfelelő
bánásmód nem csak ezekben a napokban
jellemző. Én úgy gondolom, hogy aki állatot tart,
az felelős az állatért. Ha elszabadul, ha nincs
ellátva védőoltásokkal vagy sovány, esetleg
megharap valakit, azért a gazdája a felelős. Nem
lehet elvárni sem az állatvédőktől, sem az önkor-
mányzattól, hogy a gazdák hanyagságait mara-
déktalanul megoldják. 
Az önkormányzatnak is csak korlátozott lehetősé-
gei vannak ezen a területen. Klasszikusan a mi
feladatunk a kóborló ebek befogása. Ha a gazdája
azonosítható, akkor pénzbüntetés terhe mellett
visszakerül hozzá, ha nem azonosítható, akkor a
gyepmesteri telepre viszik. Ha pedig az állatokat
nem megfelelően tartják, akkor eljárást indítunk
a tulajdonos ellen. Tavaly több mint 80 ilyen

esetünk volt. Ezek nem látványosak, mert a
személyiségi jogok miatt a konkrétumokról nem
számolhatunk be.
Egy gondolat még az ebösszeírással kapcsolatban.
A chipezés és az oltások támogatását 2016-ban
indítottuk azoknak, akiknek ez anyagi gondot
okoz. Ezt 2017-ben is szeretnénk folytatni, kiegé-
szítve az ivartalanítás támogatásával. 
A januári nagy fagyok mind a közlekedésben, mind
az emberek mindennapjaiban komoly, sokszor
súlyos gondokat okozott. A fagyás veszélye nem
csak az utcán élőket fenyegeti, hanem azokat is,
akiknek otthonában nincs megfelelő fűtési lehe-
tőség. Ilyenkor fokozottan kell figyelni az egyedül
élő, gyenge, idős emberekre, hiszen a fűtetlen
otthon számukra nagy veszélyt jelent.
Szeretném megköszönni mindenkinek, akik a
rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel időt,
fáradságot nem kímélve vállalták, hogy segítséget
nyújtanak azoknak az embertársainknak, akik
nem tudnak védekezni a hideg ellen! Külön köszö-
nöm a Szigethalmi Polgárőr Egyesület tagjainak, a
Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény, a
Nebuló Közétkeztetési Intézmény és a Nobilis
Humán Szolgáltató munkatársainak plusz munká-
ját!
Kérem önöket, hogy az ilyen nehéz időszakokban
fokozottan figyeljünk egymásra! Akinek lehető-
sége van, segítse az idős, beteg, esetleg fogyaték-
kal élő szomszédját!
De nem csak problémák adódtak az utóbbi
időben! Elkészült a városi térfigyelő kamerarend-
szer. A csúszás az ELMŰ-vel való egyeztetési prob-

lémákból fakadt, amelyek körülbelül három hóna-
pot vittek el. Csodát nem lehet várni a kameráktól
sem, de ahol vannak, ott reményeink szerint segít-
séget fognak nyújtani a szabálysértések és a
bűncselekmények feltárásában. 
Nyilvános adatnak számít, hogy hol vannak kame-
rák, ezért nekünk ezt meg is kell adnunk: Kossuth
Lajos utca és Mű út sarok, Kossuth Lajos utca és
József Attila utca sarok, Thököly utca és Szabadkai
utca sarok, Piac utca és Thököly utca sarok, HÉV-
megálló, Nefelejcs utcában a Köztemetőnél, Jókai
téri játszótér, Határ út Tökölről bevezető szakasza.
Reméljük, hogy idén is lehetőségünk lesz további
kamerák elhelyezésére.
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy folya-
matban van az új településszerkezeti terv és helyi
építési szabályzat kidolgozása. A honlapon megta-
lálható már a településfejlesztési koncepció a
https://www.szigethalom.hu/vallalkozas/teleplsfej-
leszts-20162017/ linken. Mostantól a konkrét
szabályok meghatározása fog következni. Ez ki fog
terjedni az ingatlanok minősítésére (pl. lakó, üzleti,
ipari), a beépítési százalékára, a zöldterületek kije-
lölésére, az esetleges újabb területek belterületbe
vonására stb. Ezért kérek mindenkit, hogy ha vala-
milyen igénye van területtel vagy saját ingatlaná-
val kapcsolatban, most jelezze felénk!
Összegzésként szeretném kiemelni, hogy ha segí-
tünk egymásnak, a szabályokat betartjuk, az érde-
keinket akkor érvényesítjük, amikor arra lehetőség
van, mindnyájunknak, de leginkább saját magunk-
nak jobb lesz a közérzete.

Fáki László 

Tegyünk egymásért és a közért!

Nagy úr az internet. Sok-sok információ eljut hozzánk, melyek között vannak
hasznosak, értékesek és vannak rongálók, félreértelmezettek. Hírek folyama
kering a közösségi oldalakon, melyeket a hozzászólások – tisztelet a kivétel-
nek – sokszor téves irányba visznek el.
1.) Szigethalom Város Képviselő Testülete elfogadta azt a Településfejlesz-
tési Koncepciót, mely a város fejlesztésének hosszú távú lehetőségeit,
irányvonalát határozza meg, benne a piac helyének esetleges megváltoz-
tatását is.
Az anyag elkészítése előtt kérdőív kitöltésével bárki elmondhatta véleményét. 
A válaszadók közül a legtöbben (70%) a piac jelenlegi helyét elérhetősége,
fejlesztési lehetőségei miatt nem szeretnék máshová tenni. Aki áthelyezné (30%),
a futballpálya helyére, a HÉV megálló mellé vagy a vasút túlsó oldalára tenné. 
Komoly és elfogadható érvek szólnak a piac áthelyezése mellett, de ez csak
a kapcsolódó infrastruktúra létrehozásával – hosszú távú tervezéssel, egyez-
tetések sorával – valósítható meg.
Fontos tudni még a piacról, hogy azt magánszemély üzemelteti és nem a
város. A tulajdonos az évek során nagyon sokat fejlesztett (kerítés felújítása,
épített árusító helyek, széles belső járdák). De emellett karban tartja a piac
közvetlen környezetét is (fűnyírás, fák ápolása). Teszi ezt többek között az
árusok és a vevők komfortérzetének javítása és a kulturált környezet kiala-
kítása érdekében, melyhez a város vezetése a piac körüli parkolás szabályo-
zásával járult hozzá.
Tehát minden ellenkező híresztelés ellenére egyelőre a piac marad a helyén.

2.) A Szigethalmi Híradó januári számában megjelent a decemberi képviselő-
testületi ülés összefoglalója, melyben szó volt a Családi Vadaspark által
építendő kisvasútról is. 
A Családi Vadaspark magánvállalkozás keretében működik. Az érdeklődés évről
évre nő a létesítmény iránt, és a tulajdonosok sokat tesznek a fejlődés érdeké-
ben. A nyitás óta több játszóteret alakítottak ki, lehetőség van többek között
családi piknik megtartására is. Aki már járt itt, tudja, hogy gépkocsival nem lehet
megközelíteni a bejáratot. Bő tízperces sétával lehet eljutni a parkolótól a vadas-
parkig. Alapesetben különösebb problémát nem okoz a séta, de amikor egy-egy
busznyi kisgyerekkel kell sétálni, az már kihívást jelent a kísérőknek. Talán odafelé
még nincs is gond, de hazafelé már más a helyzet. A tulajdonosok gondoltak
egy nagyot, és kisvasút építését vették tervbe, melynek megvalósításához az
önkormányzat csak a területet biztosítja. A területért cserébe minden óvodás
csoportunknak ingyenes utazást biztosítanak évente egy alkalommal. 
Annak ellenére, hogy a Híradó egyértelműen fogalmazott, mégis elterjedt az
a hír, hogy az önkormányzat építi a kisvasutat. Ebből csak az igaz, hogy épül
a kisvasút. Az már nem igaz, hogy az önkormányzat építi.
És még mielőtt valaki azt gondolja, hogy fentieket azért írom le, mert valami
van a háttérben, bátran állíthatom: igen, van valami a háttérben. Mégpedig
az, hogy vannak vállalkozók, akiknek – saját számításaik megtalálása mellett
– fontos, hogy hozzáadjanak valamit a város életéhez, az itt lakók komfort -
érzetéhez, és tegyenek valamit a város fejlődéséhez.

Dr. Schuller Gáborné

Féligazságok  nyomában
Marad a piac a jelenlegi helyén? – Ki építi a kisvasutat a vadasparkban?
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Az előzetesen tervezett napirendeknek megfele-
lően 12 témát tárgyalt és fogadott el Szigethalom
Város Képviselő-testülete december 20-i ülésén.
Elsőként a képviselők elfogadták a 2017. évi
munkatervet, majd a 2017. évi belső ellenőrzési
ütemtervet.
Ezt követően Szigethalom Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
bírálóbizottsági tagságot betöltő személyeket
módosították. 
A következő napirendi pontokban az önkormány-
zat ingatlanok bérbeadásáról határozott a Digi Kft.
számára – két antennatartó torony létesítésére,
illetve szolgalmi jogot alapító szerződés megköté-
séről döntött, szikkasztó létesítésére, a Szigetha-
lom 2600 hrsz-ú ingatlan területén. 
Ezek után a képviselő-testület hozzájárulását adta
ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata
csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társuláshoz.
A Nebuló Közétkeztetési Intézmény előirányzat
módosítását követően jóváhagyták a Fülek váro-

sával (Szlovákia) megkezdett együttműködés foly-
tatását, és ennek megerősítését megállapodással. 
A két ülés között történt eseményekről, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást követően – zárt ülés keretében – a
képviselő-testület a Szigethalom Város Önkormány-
zat tulajdonában lévő lakásokra beérkezett kérel-
meket bírálta el, és egy kérelem elutasítása mellett
három esetben a helyiségek 2017. évre történő
bérleti szerződésének megkötéséről határozott. 
A következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: február 21-e 18 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjó-

léti bizottság ülésének időpontja:
február 23-a 18 óra.

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: február 28-a 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve 
a későbbiekben is megtekintheti 

a www.onkormanyzati.tv honlapon.

Bérbeadásokról is döntött a testület Februári
fogadóórák

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetősé-
gei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10.
Tel: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parla-
ment.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu
Fáki László polgármester. 20-án (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-
kezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgár-
mesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Tel: 06/70-
459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@szigetha-
lom.hu. 13-án (hétfő) 14-16 óra között. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője. Tel: 06/70-334-
8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu. 7-én
(kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képviselője. Tel: 06/70-315-
3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 4. választókerület képviselője. Tel: +36/30-688-
1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó
óra: előzetes e-mailben vagy telon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Tel:
+36/20-992-0114 . E-mail: sztrapko@gmail.com. 8-
án (szerda) 18-19 óra között. Helyszíne: Széchenyi
u. 13. vendéglátóipari egység. Akinek nem megfe-
lelő az időpont, az telon vagy e-mailben tud
kapcsolatba lépni a képviselővel. 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. Tel:
+36/70-984-8827 . 27-én (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Akácos Marika étterem     
Molnár Sándor (FIDESz-KDNP) 7. választókerület
képviselője. Tel: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 8. választókerület képviselője. Tel: 06/30-934-
0480. Fogadó óra: előzetes telon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Tel: 06/70-459-1772. E-
mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben
vagy telon történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Tel: 06/70-452-
4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra: előze-
tes e-mailben vagy telon történő időpont-egyezte-
tés alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől pénte-
kig, előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-
7024-es telszámon. Helyszín: Szigethalom, Szabad-
kai utca 239.

Teréz anya örök érvényű bölcsességei közül
számomra az egyik legfontosabb a fenti idézet.
Sokszor eszembe jut mostanában különböző hely-
zetekben. 
Örök téma a városban a szemetelés. Nincs olyan
nap, amikor valaki ne tenné szóvá szóban, írásban.
Igen, sok a szemét. De azt azért senki nem vitat-
hatja, hogy a szemét nem terem, nem a földből és
aszfaltból nő ki, hanem oda kerül valahogy az
utcákra, az erdőbe, az árkokba, a buszmegállókba
és még sorolhatnám. Igen, mi, akik itt lakunk
dobáljuk el, hagyjuk ott, „veszíthetjük el”.  Fele-
lősséget ugyan senki nem vállal érte, mert tudjuk:
minden rosszat csak mások tesznek.  
Amióta megszüntettük a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket, talán valamivel jobb a helyzet. Bár
ügyesek, találékonyak a lakók, és újabb helyeket
találnak a feleslegessé vált anyag elhelyezésére.
(Ősszel magam is üdvözölhettem valakinek a
jóvoltából a saját kertemben két bedobott kék
zsáknyi szemetet.) 
Miért vált általánossá az a nézet, hogy ha nem
nálam van szemét, rendetlenség, az már nem az
én problémám?  Csak én szabaduljak meg tőle
minél előbb! 
Sokszor elmondtuk, de nem elégszer: a polgár-
mesteri hivatal évente több millió forintot
fizet ki az illegálisan lerakott szemét elszállí-
tásáért. Annyit, amennyiből egy-egy utcát felújít-
hatnánk, vagy akár a játszóterekre új játékot
vehetnénk. Biztosan önnek is van ötlete kedves
olvasó, hogy mire költhetnénk ezt a pénzt.
Közeledik a tavasz, kezdődik a takarítási szezon a
házakban, kertekben, az ingatlanok előtt. Vannak

– szerencsére egyre többen – ingatlantulajdono-
sok, akik igényesek és rendben tartják, szépítik
környezetüket, vigyáznak annak tisztaságára. Az
ember azt hinné, hogy egy szépen rendben tartott
ingatlan példája ragadós, és a mellette lakókat is
cselekvésre készteti. De nem! Helyette marad az
irigység, az egymásra mutogatás, a polgármesteri
hivatal számonkérése. 
Pedig egyszerűen mindenkinek csak a saját
portája előtt kellene sepernie még akkor is, ha
nem a saját szemetünk az, amit össze kell takarí-
tani. És ha évente egyszer-kétszer közösségi városi
takarítást szervezünk, akkor áldozni néhány órát
a szabadidőnkből.
Biztosan javít az illegálisan elhelyezett hulladék
helyzetén az elkészült kamerarendszer, melynek
felvételei alapján kiszabhatók a büntetések. De
nem minden áron a büntetés a cél, hanem tiszta,
rendezett környezetünk megteremtése!
Végezetül még egy, sokszor közzétett gondolat:
mindig dühös leszek, ha látom, hogy a PET-palac-
kok gyűjtésére szolgáló zsákokban a palackok
kupakkal, teljes terjedelmükben vannak elhelyezve.
Miért nem nyomjuk össze, és kupak nélkül rakjuk
a zsákba? (Emlékeztetőül: tapossa laposra!)
Jóval több fér el, és kevesebbszer kell kirakni. A
kupakot pedig mindig gyűjtik valamilyen hasznos
célra. Apróság és nem igényel különösebb odafi-
gyelést, de annál takarékosabb megoldást jelent.
Mindenki szeretne tiszta, rendezett környezetben
élni. Ehhez azonban mindenkinek hozzá kell tenni
a magáét. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Mindennapi életünk
„Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne.”
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Még egyszer a 
közvilágítási hibákról

Hulladékgyűjtés
februárban

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeretnénk
tájékoztatni önöket, hogy az „Aries” Nonprofit
Kft. Kommunális egysége 2017. februárjában a
szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi. 

Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és
fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 

5. hét február 1-3.
7. hét február 13-17.
9. hét február 27-28. 

Szelektíven gyűjtött papír hulladék elszállítása: 
6. hét február 6– 10.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató mammográfiás rendelésről 
Intézetünk mammográfiás szakrendelése 2017. január 01-től a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szatellit
állomásaként üzemel, így lehetőség lesz a mammográfiás szűrővizsgálathoz szükséges rönt-
genfelvételek elkészítésére szakrendelésünkön.
A Ráckevei Kistérségben azon 45-65 év közötti hölgyek, akik nem voltak még mammográfiás szűrő-
vizsgálaton, vagy akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év:
• névre szóló meghívólevelet kapnak a kórháztól, amelyben szerepel, hogy mikor és hogyan tudnak

(e-mailben, telefonon vagy személyesen) időpontot egyeztetni intézetünk mammográfiás osztá -
lyával,

• majd a meghívólevéllel az egyeztetett időpontra érkező betegekről készült felvételeket a szűrőál-
lomás (Kistarcsa) leletezi.

• Amennyiben eltérést találnak, Kistarcsára hívják be a pácienst további vizsgálatokra, és a gondozást
is ők végzik.  

Mammográfiás rendelésünk kistarcsai meghívólevél nélkül nem tud pácienst fogadni a
szűrővizsgálatokhoz szükséges felvételek elkészítésére, erre nem alkalmas a háziorvosi
beutaló sem!

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Intézmény

Február van, a nappalok hosszabbodnak ugyan, de
sötét mindig lesz. Az éjszakák sötétjét azonban
megkeserítik a közvilágítás hibás fényforrásai.
olykor csak egy-egy fényforrás romlik el, de
előfordul, hogy utcaszakaszok, vagy akár teljes
utcák borulnak sötétségbe.
Sokszor – de nem elégszer – adtunk már tájékoz-
tatást a hibabejelentések módjáról. 
Szigethalom a közvilágítás üzemeltetésére – mint
kötelező önkormányzati feladat elvégzésére – a
Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesületével szerződött. Az egyesület
tizennégy település akaratából jött létre, és magas
szinten látja el feladatát.
Fentiekből adódik, hogy minden hibát az egyesü-
letnek kell bejelenteni, akár egy lámpatest, akár
szakaszok működési zavarát tapasztaljuk.  (A
szakaszhiba jelzését az Egyesület továbbítja az
ELMŰ felé.)
A hiba bejelentése csak interneten történhet az
alábbiak szerint:
A jelzés a www.mtkke.hu honlapra be lép ve
a „Hibabejelentés”-re kattintva néhány adat
(név, e-mail cím, hiba helye és jellege)
megadása, és az ellenőrző kód beírása után
már el is küldhető. 
A hiba kijavításáról a megadott e-mail címre
értesítést küldenek.
Fontos tudni azt is, hogy a javítás nem történik
azonnal.  általában nyolc-tíz napot várni kell, ezért
elengedhetetlen, hogy minél előbb történjen meg
a bejelentés.
Tehát ne az ELMŰ-t, a polgármesteri hivatalt
hívjuk telefonon a hibák elhárítása érdekében! Sok
idegeskedéstől és pénzkidobástól kíméljük meg
magunkat, ha a fentiek szerint járunk el, és a prob-
léma is sokkal hamarabb megoldódik.

Sch. G.

A Városi Szabadidőközpont Szigethalom arcai
címmel fotópályázatot hirdet, melynek elsődleges
célja a fényképezés népszerűsítése, lehetőség bizto-
sítása a tehetséges alkotók műveinek nyilvános
megjelenésére, fotós kapcsolatok elmélyítése. A
pályázat és a zsűri által elfogadott képekből készült
kiállítást rendezünk.
Részvételi feltételek: A pályázaton csak amatőr
fotósok, kizárólag Szigethalom területén készült
színes és fekete-fehér fotókkal vehetnek részt. Egy
pályázó maximum 6 képet küldhet be. A fotók elbí-
rálását és a díjak odaítélését a rendező által felkért
zsűri végzi. A zsűri a képeket külön-külön, tehát
nem pályázónként értékeli. Az elbírálásnál nem a
témaválasztás, hanem a kivitelezés, esztétikai
megjelenés és a képi megfogalmazás alapján
döntenek. A pályázaton külön értékelik a 12 –18 év
közötti korosztály által beküldött pályaműveket.
A felvételek bármilyen digitális technikával, bármilyen
témában készülhetnek, de csak erkölcsileg nem kifo-
gásolható, személyiségi jogokat nem sértő felvételek
fogadhatók el. A felvételek bármilyen technikával
készülhetnek, és az utólagos képmódosító eljárások
is megengedettek. A képe ket digitális formában
kérjük beküldeni. A díjazott és elfogadott felvéte-
leket kiállítjuk. A felvételeket szerzői jog védi, és a
szerzők tulajdonában maradnak, a kiírók a kiállítás
anyagának nagyításához, a kiállításra elfogadott
képeknek a város honlapján való közzétételére hasz-
nálják, illetve fenntartják maguknak azt a jogot, hogy
városmarketing céljából felhasználhatják a szerző
nevének feltüntetésével. Nevezni a kitöltött nevezési
lappal lehet, amit a képekkel együtt kell beküldeni a
nevezési határidőig. A pályaműveket a rendezők
nem küldik vissza a szerzőknek, azok a kiírók archí-
vumában maradnak. A pályázó a jelentkezési lap
aláírásával kijelenti, hogy a pályázati kiírást elolvasta,
annak feltételeit elfogadja, rendelkezik a beküldött
képek szerzői jogával, hozzájárul személyes adatai
rögzítéséhez és azoknak a pályázattal kapcsolatos
nyilvánosságra hozatalához. A szervezők a pályázó-
kat az elbírálás után e-mailben értesítik.

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége
a pályázót terheli.
Téma: Kötetlen, tehát bármilyen téma választható,
ami Szigethalomhoz kötődik. Ajánlott témák:
természet, tájkép, városkép, hétköznapi életképek,
városnap, rendezvények, sportesemény, stb.
Beküldendő fájlok: Max 6 db, JPEG fájlformátum-
ban. A pályázatra beküldhető képek hosszabbik
oldala fix 2500 pixel. A fájlok maximális mérete 2
Mb lehet.
A pályázónak rendelkeznie kell a képek kb. 3200
pixel nagyságú változatával, mert kiállítás esetén
ebben a méretben kéri be a rendezőség.
A képek és nevezési lap együttes fájlmérete nem
haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A kiállításra beválo-
gatott képeket a kiíró rendező nagyíttatja le.
Minden kép fájlnevében kötőjellel elválasztva fel kell
tüntetni a kép sorszámát, a szerző nevét, címét,
és a korcsoportot (JR ifjúsági vagy SR felnőtt).
Például: 1 - Csin Csilla - Dunapart - SR
E mellett ki kell tölteni Word formátumban egy
nevezési lapot, amelyben fel kell tüntetni a szerző
nevét, címét, elérhetőségét és a képek fájlnevekkel
megegyező felsorolását. 
Nevezési lap letölthető a www.vszk.eu
honlapról.
A pályaműveket és a helyesen kitöltött nevezési
lapot az alábbi címre kérjük elküldeni:
info@vszk.eu
Minden pályázó a pályaművek és a nevezési lap
leadásával automatikusan elfogadja a pályázat rész-
vételi feltételeit.
Nevezési díj nincs!
Beküldési határidő: április 1.
Eredményhirdetés: április 25.
Kiállítás: május 1-től a Duna-parti sétányon, rossz
idő esetén május 13-tól a  Helytörténeti Gyűjte-
ményben (Szigethalom, Fiumei u. 48.)
Mindkét kategóriában az első 3 helyezett díja-
zásban részesül.

További érdeklődés, információ: info@vszk.eu

Szigethalom arcai: fotópályázat a városról
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Szép szerelmem, Magyarország

Kutyák és gyerekek
Nevelés az állatszeretetre – Viselkedés idegen ebbel

Idén negyedik alkalommal emlékeztünk meg
városi szinten a Magyar Kultúra Napjáról. A Városi
Szabadidőközpont színháztermében összegyűlt
közönséget az intézmény nevében Jakab Judit
kulturális szervező köszöntötte, majd a Szent
István általános Iskola kamaraénekkara lépett
színpadra. Dzsabrailova Szevil tanárnő diákjai

magyar népdalokat énekeltek és furulyáztak. A
kisiskolások műsorát Tolcsvay Béla is méltatta. 
A gálaest Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas, érde-
mes színművész és Tolcsvay Béla Kossuth-díjas
gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró „Szép
szerelmem, Magyarország” c. pódiumelőadásával
folytatódott. A műsorban elhangzottak Wass

Albert, Szép Ernő, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós,
József Attila, Ady Endre versek, megzenésített
versek, valamint a Tolcsvay Trió ismertebb dalai.
Az érzelmes, hol nevettető, hol megríkató előadás
után Luttenberger Katalin, a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár igazgatónője búcsúzott el az ünneplő
közönségtől.                                            - VSzK -

Hagyománnyá válik iskolánkban, hogy a megszo-
kott pedagógiai módszerek mellett kissé rendha-
gyó eszközökkel is igyekszünk a gyerekeket állat-
szeretetre, állatvédelemre nevelni. Az elmúlt
tanévben többek között állatsimogatóval és terá-
piás kutya segítségével (Márki Viktória tartott
bemutatót Miss Rugóval az 1.b osztályban) az
állatok iránt érzett felelősséget tettük hangsúlyo-
sabbá a tanulók mindennapjaiban is. 
Ebben a hónapban Szőke János volt a vendégünk,

aki kiképzett és hobbikutyáit is bevonva tartott
előadást és bemutatót az iskolában. Megtudhat-
ták a gyerekek, hogy mi a különbség a munkaku-
tyák és a kedvtelésből tartott kedvencek között
és – ami számunkra kiemelkedően fontos – isme-
reteket szerezhettek arról, hogy hogyan illik,
hogyan kell idegen kutyával viselkedni. A szóra-
koztató kutyás játék mellett kiváló alkalom volt
arra, hogy megtanulják azokat a szabályokat,
melyekkel megelőzhetők a balesetek.  Ahogy a

gyerekek örömmel figyelték a kiválóan trenírozott
kutyák ügyes mozdulatait, észrevétlenül is elindul-
tak egy olyan irányba, ahol az állatszeretet, az
állatvédelem és a felelős állattartás az életük szer-
ves része lehet. 
Köszönetemet fejezem ki Márki Viktóriának, Szőke
Jánosnak, Miss Rugónak, Hektornak, Sutának és
T.-nek. Köszönöm Szász zsoltnak, hogy a szerve-
zésben nagy segítségemre volt! 

Szabó Ildikó, tanító

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán • Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata, 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.  

A kiadásért felelős személy: Fáki László • Tördelés: West-Graph Kft. • Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!) • (A cikkek leadása nem jelenti

azok feltétlen megjelenését. • A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Következő lapzárta: február 17. • Megjelenés: március 1.

Hirdetések megrendelése,  befizetése:  polgármesteri hivatal  pénztára, Kossuth L. u. 10.
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V-75 GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

GALAMB- ÉS KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁST  
VALAMINT  VÁSÁRT RENDEZ

Helyszín: Városi Szabadidőközpont
2315 Szigethalom sport utca 4.

Nyitva tartás: 2017.február 4.   8-18 óráig
február 5.   8-14 óráig

Várjuk szeretettel látogatóinkat!
Óvodásoknak, általános iskolás tanulóknak a belépés ingyenes!

A VáRoSI ÖNKoRMáNyzATNAK 
KÖSzÖNJÜK A TáMoGATáST!
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Farsangi 
élután 

2017. február 24. 
péntek 

14:00 – 18:00 
ény 

(Szigethalom, Fiumei u. 48.) 
 

Program: alakoskodó álarcok,  
ábok készítése, 

csörögefánk sütés 
 

a Szent István Általános Iskola 4/b.  osztályos 
ödésével. 

 
 

ó részvételt, a 
vendéglátást, a g ény megtekintését és 

támogatását. 
A programra jelentkezni lehet a 

70/380-7681 telefonszámon 

VABOR-DREAMS Kft.    SZIGERHALOM      www.laxumart.hu
2017. március 4-én kerül megrendezésre ismét a Fitt-Lesz Halom, melyen személyesen találkozhatnak velünk, mint kiállítókkal, ahol díjtalan
lehetőséget biztosítunk a LaxumArt Bio-Rend gél kipróbálására, és a használatával kapcsolatos kérdéseikre is választ adunk. Szigethalom lakos-
sága továbbra is olcsóbban tud hozzájutni a Csillag patikában – Kossuth Lajos u. 12. –, mert közvetlenül tőlünk kapják a LaxumArt Bio-Rend
gélt. Pappné Ács Eszter gyógytorna-manuálterápia magánrendelésén  megismerhető a LaxumArt Bio-Rend gél terápiás alkalmazása. Bejelent-
kezni a + 36-30-390-8583 telefonszámon lehet.
Sportolók legfontosabb célja, hogy minél nagyobb teljesítményt tudjanak elérni, ezt segíti elő a LaxumArt Bio-Rend gél alkalmazása, a be- és
levezető masszírozással, sportsérülések kezelésénél , ízületi problémáknál, térd-, nyak-, hát-, derék- és csípőproblémáknál,  ínhüvely gyulladás
és merev izmok esetén. Mindez köszönhető a LaxumArt Bio-Rend gél kiváló sejt és szövettisztító  és izomlazító hatásának, melynek következ-
tében sportolóknál az izomláz okozta lerakódásokat – amelyek a fájdalmakat  okozzák – oldja, és vizelettel eltávolítja a szervezetből. Dopping-
listán szereplő anyagot nem tartalmaz! A LaxumArt Bio-Rend gél a fájdalmat kiváltó okokat  /pl. tejsavas lerakódás, meszesedés stb./ szünteti
meg, melyeket a kutatások igazolnak. Minőségi garanciát a gyógyszergyártó kft. garantálja, ahol a gyártatás folyik. A mai generáció tisztában
van az egészséges életmód és a megelőzés jelentőségével, és megpróbálja elkerülni, ameddig lehet, a gyógyszerek használatát az esetleges
mellékhatások miatt. 
A LaxumArt Bio-Rend gél magas minőségű, professzionális termék,  alkalmazása egyszerű és gazdaságos, kedvező áron.   
Reuma esetében olyan tünetcsoportról van szó, mely a mozgásszervek fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal járó álla-
potait, betegségeit öleli fel. Fontos kérdés, hogy fájdalomcsillapítóval kívánjuk megoldani problémáinkat, mely meghatá-
rozott ideig hat, vagy törekszünk az ok megszüntetésére.  A LaxumArt Bio-Rend gél jótékony hatásának köszönhetően –
kúraszerű alkalmazásban –  segíti a reumatikus és meszesedési problémákban szenvedőknek jobb életminőség elérését, a
kiváltó ok megszüntetésével. A LaxumArt Bio-Rend gél félfolyékony állagú, könnyen alkalmazható és gazdaságos, mert a kezelt testrész beke-
nése után pár órával később vizes kézzel újra aktivizálható. Hatása fokozható: balneoterápiák kiegészítőjeként, elektro-, magneto, ultrahang,
iontoforézis, sonoforézis és fényterápiás  és lézer készülékekkel. Bővebb  információt a www.laxumart.hu weboldalon talál.

A LaxumArt Bio-Rend gél UNESCO WORLD ACADEMY  / WABT / ajánlásával van forgalomban 14 éve.
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02-án (csütörtökön) Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
03-án (pénteken) Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
04-én (szombaton) Mesekuckó: interaktív bábelőadás és kreatív foglalkozás
07-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től; Ezo Klub 17 órától
09-én (csütörtökön):       Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
14-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től
16-án (szerdán):       Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
17-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
18-án (szombaton): Mara néni játszóháza 10 órától
21-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től; Ezo Klub 17 órától
23-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
24-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
25-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI 10 órától
27-én (hétfőn): Városi szavalóverseny döntője 14 órától
28-án (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től
márc. 02-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
03-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
04-én (szombaton): Mesekuckó: interaktív bábelőadás és kreatív foglalkozás

Könyvtári programok Adófelajánlást
kérnek

Kedves lakosok, olvasóink és adakozóink! Az
elmúlt években az önök által felajánlott 1%-os
adóösszegeket épületfelújításra fordítottuk. Így
a 2015. adóév (806.698,-Ft) után  felajánlott
pénzt is: a könyvtárépület régi részéhez szüksé-
ges külső hőszigetelő anyagok jelentős részét
tudtuk megvásárolni belőle, és a kőműves
munkák egy részét is fedezte ez az összeg. 

Köszönjük eddigi támogatásukat!
Továbbra is szükségünk lenne adományaikra!
Ezért kérjük, hogy személyi jövedelem -
adójuk 1%-át szíveskedjenek felajánlani 

a könyvtár számára! 
Adószámunk: 16795028-1-13

Figyelem: árváltozás!
Könyvtári szolgáltatási árainkban 
változás történt!
Folyóirat kölcsönzés: 1 hét 50 Ft/db, 

2 hét 100 Ft/db
Rendezvényterem használata: 2500 Ft/óra
Egyéb szolgáltatási áraink változatlanok
maradtak.
További részletek a könyvtár honlapján és
facebook oldalán találhatók.
Honlap: info@hgvk.hu
Facebook: hegedusgeza.varosikonyvtar

Portugál, avagy a szabadság fantomja
Némi képzavarral élve, vájtfülű olvasóim bizton
megbocsájtják, hogy részben egyik kedves film-
rendezőmtől, Bunueltől lopott címet biggyesztet-
tem írásom elé, amikor a Katona József Színház-
ban először úgy12 éve látott, de most újra megte-
kintett Portugált ajánlom meleg szívvel nekik.
Közvetlen ismerőseim körében már persze az is
előrejelzés, hogy másodszor ültem be ugyanarra
a darabra, hiszen jól tudják: többnyire még fegy-
verrel is nehezen lehetne ilyesmire kényszeríteni.
Vallom, annyi nagyszerű mű van a világban, hogy
nincs időnk erre a pazarlásra. (Még ha a többség
az ellenkezőjét is vallja.)
És el kell ismernem, hiába is telt el annyi esztendő
az előző élmény óta, a Lukáts Andor rendezte
Portugál üzenete és a színészi játék cseppet sem
kopott: a darab még mindig az elmúlt másfél
évized egyik legjobb előadása Budapesten. Mert-
hogy Egressy zoltán műve, bizony, már ennyi ideje
van műsoron kedves színházamban, ahova még a
’80-as évek fordulóján „tévedtem” be először, s
láttam azóta hallhatatlannak kikiáltott, legendás
előadásokat. 
A darab története, miként helyszíne, egyszerű:
vidéki kocsma a falu alkoholista lakóival. A szóra-
koztatóipari egységet a tulaj lánya, az egyszerű,
ám jólelkű Masni (Pelsőczy Réka) vezeti, akit a
település ostoba, agresszív és korrupt, a testület-
ből eltávolított hajdani rendőre, Retek (Lengyel
Ferenc) gyakorlatilag mennyasszonyaként kezel.
Ide toppan be a nagyvárosi értelmiségi, a Bece
névre keresztelt íróféle (Keresztes Tamás), úton
Portugália felé, amely a kitörést, a szabadságot
jelképezi számára. Beszédével megszédíti Masnit,
s már kész a konfliktus.
Vajon van-e kiút a hétköznapok szürkeségéből? Ki
lehet-e törni a kisszerűség kalodájából? 

Elérhető-e Magyarországról Portugália, azaz a
szabadság? Léteznek-e igazán mély érzések
vagy csak a felületet karcolgatják az emberi
kapcsolatok? Ezekre a kérdésekre is keresi a
választ Egressy darabja, amelyet remek, kacag-
tató színészi alakítások tesznek feledhetetlen
élménnyé. A pocakos Csuja Imre hasig kigom-
bolt ingű kocsmárosa, a vézna Bán János tiszta
ideg figurája, a kedves, ám csetlő-botló alkoho-
lista, Szirtes ági s az elhagyott, milliomos pláza-
cica Jordán Adél (másik szereposztásban Ónodi
Eszter) alakítása is telitalálat. S még ha egyik
színházajánlóm kapcsán magammal is kevere-
dem ellentmondásba, vállalom: mégis tudok a
helyzetkomikumon is szórakozni, persze, ha
kellően adagolják. Merthogy a Portugál erről is
szól: nyelvi humor helyett (amelyben viszont a
másik kortárs magyar szerző, Székely Csaba
Bányatrilógiája bővelkedik) a helyzetkomikum
dominál, amelyben a Katona színészei Hosszú
Katinkát is megszégyenítően biztos úszóként
lubickolnak: a kocsma állandóan tajtrészeg
vendégét játszó Varga zoltán lehengerlően
biztos lábbal egyensúlyoz a még éppen elfogad-
ható helyzetkomikum határán, és Szirtes ági
belépői, kerékpáros „produkciói” is minden alka-
lommal nevetésre ingerlik az embert, „Egy kis
fröcsikét! Ha már úgyis itt vagyok” mondatai
pedig szállóigévé váltak bizonyos körökben. 
Összegezve mondandómat: jó darab a Portugál, a
színészi alakítások pedig pazarok. Még véletlenül
se hagyják ki!
Azonban készüljenek fel: a több mint két órás
nevetés közben a lelkük mélyén sírni fognak.
Mert ez a magyar rögvalóság.

vereckei

Elismerés
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepségen, Budapesten Góg János Juhász
Gyula-díjas és Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő-
től vett át elismerő oklevelet a Hegedűs Géza
Városi Könyvtár munkatársa, Szigligeti zsuzsanna
január 20-án. A könyvtáros a Szárnypróbálgatók
című pályázatra beküldött A lila kutya című írásá-
ért részesült bronz oklevélben. Gratulálunk!

***

A lila kutya
A lila kutya hetek óta az utcán kóborolt. Nem
emlékszik, hová született. Volt vajon családja?
Szerető apja, anyja várta-e az ő (és testvérei)
világrajöttét, vagy csak egy kóbor kalandnak
köszönheti létét? Anyukája biztosan magához
vonta születése után, bundája mellett meleg volt,
és megtalálta a meleg tej forrását is. Még nem
tudta, hogy „gazdija” haragszik. Nem magára,
hanem a kis szőrgombócra. A gazdi nem akart
már több kutyát. Unta, hogy időről-időre kis
apróságok lepik el kertjét. Keverék kutyáktól
nem könnyű megszabadulni, örült, ha néha-néha
egyet-egyet sikerült elajándékoznia. Jobb, ha
nem tudjuk, milyen módszerekkel vált meg a

(Folytatás a következő oldalon)
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többitől. Egy biztos: pénzt nem szánt rá. Pedig
egy egyszerű műtét megoldotta volna a jövevé-
nyek érkezését. De hát sokba került az okostele-
fon és a plazmatévé, az állatorvosra már nem
futotta.
Lila kutyusunk boldog tudatlanságban élte élete
első heteit. Még nem tudta, hogy mennie kell a
meleg otthonból. Már nem emlékszik, hogy
kapott-e simogatást, szeretgetést valaha? Talán
volt valaki, talán volt a gazdinak gyereke, aki
boldogan ölelte magához. Talán volt a gazdinak
idős édesanyja, nagymamája, aki megsimogatta
a lila kutyus szőrét. Túl régen történtek ezek, ha
megtörténtek egyáltalán. Mostanában már csak
arra emlékszik, hogy egyszer vége lett az anyai
ölelésnek. Ma sem tudja, mi történt, de az utcán
találta magát. Az első órákban biztos volt benne,
hogy csak szem elől tévesztették, de már keresik,
és hamarosan megtalálják. Telt-múlt az idő, de
nem jöttek a gazdiék. Akkor fejébe vette, hogy
tappancsaiba veszi sorsát, és megkeresi az ottho-
nát. De hiába szimatolt, nem érzett ismerős
szagokat. Rémlik neki, hogy autózni vitték. Boldo-
gan fészkelte be magát a hátsó ülés elé, és hamar
álomba szenderült. Amikor felébredt, az aszfalt
mellett feküdt, és az autó már messzi járt. Nyurga
lábaival sem volt esélye utolérni a négykerekűt.
Első éjjel ijedten, de bizakodva hajtotta álomra
fejét. Aztán másnap, amikor hiába várta a mentő-
sereget, már kétségbe esve bújt el a hideg elől a
magas fűben. Kis buksijában egymást kergették
a gondolatok. Mi történt vele? Miért nincs a
szokott helyén? Napokig vívódott, de nem
értette. Egyre tudott csak gondolni. Születéskori
szép rózsaszín teste az idő folyamán lilává válto-
zott. Talán gazdája nem szerette ezt a színt?
Kiskutyánk bármit megadott volna, ha zölddé,
pirossá vagy sárgává változhatna. Akkor talán…
. – gondolta. 
Az ősz után tél jött, és bundája időnként hófehér
lett. A színe tetszett neki, míg le nem olvadtak
róla a hópelyhecskék.
Hozzászokott az állandó hideghez. Igaz, fogai
vacogva koccantak össze, de a koccanást már
nem hallotta. Gyomra korgása minden zajt elnyo-
mott. Rájött, hogy legokosabb a kukák környékén
szimatolni, hátha el lehet csípni egy-egy jobb fala-
tot. olyat, melyet pedigrés kutyák a szájukba sem
vennének…. Lila kutyánknak ezek a falatok az
életet jelentették. A kétlábúak csak nézték, ahogy
keresgél. Jobb esetben csak mogorván rákiáltot-
tak, de néha iszkolnia kellett. Valaha emberek
között élt, de már nem várt tőlük semmit. Rég
feladta, hogy simogatásban, finom falatokban
reménykedjen.
Kóborlásai során új helyre tévedt. Nagy terület,
kevés ember. Már ennek is megtanult örülni. A
simogató kezet már elfeledte, a rúgásra emelkedő
lábat annál többször látta. Ilyenkor lábai közé
kapta a farkát, és iszkolt. Sosem tudta meg, miért
akarták bántani, hiszen ő senkinek sem ártott.
Csak egyre tudott gondolni: mások sem szeretik
a lila színű kutyákat. 

Mostanában kutyákkal sem találkozott. Szeren-
cséjére. Mert már nem bírta volna megvédeni az
életét. Élete ugyan veszélyben volt, hiszen az
állandó éhezés, a fagy már kezdte felőrölni kist
testét, de ő erről nem tudott. 
És talán a többi kutya szerencsésebb volt, hogy
nem találkoztak a lila kutyával. Hiszen ez azt
jelentette, legalább nekik volt otthonuk.
Egy nagy területre keveredett, fénykorában tán
reptér vagy üzem lehetett, itt húzta meg magát.
Az emberek jöttek s mentek. Még jó, hogy nem
tudta, hogy amikor eltűnnek, akkor hazamennek,
mert jó meleg házakat látott volna maga előtt,
vacsorához terített asztallal. álmában csorgott
volna a nyála.
Éjjel mindig ugyanazt az álmot látta. átírta szüle-
tése történetét, hogy másnap is legyen ereje
felkelni. álmában idős néni volt a gazdija, aki
szeretettel fésülgette lila bundáját. ám az idős
néni egy nap nem kelt fel. Meghalt – mondták a
rokonok. Az örökségre igen, a lila kutyára nem
tartottak igényt. A történet persze, nem igaz, de
a lila kutyának könnyebb volt így túlélnie a fogcsi-
korgató hideget. álma békés volt, hiszen erőt
adott neki, hogy valaha szerették, és nem a
gazdin múlott, hogy idekerült. 
Békességben próbált élni. Ugyan nem tudott
különbséget tenni ember és ember között, igye-
kezett mindenkihez barátságos lenni. Legtöbbjük
viszonozta a felkínált szeretetet. Egy-egy „finom”
falattal. A lila kutya a száradt kenyeret, száraz
szalámivéget kincsként vette magához, és elfu-
tott, nehogy visszavegyék tőle! Persze, akadt, aki
fadarabot vetett elé, és harsányan röhögött,
amikor a kis lila eb próbálta megkóstolni. 
A fiú messziről követte szemével a kutyát. Nézte,
ahogy a betonról nyalja fel a hangyákat, és tudta,
ez a kutya nagyon-nagyon éhes lehet. 
Tőle aztán mindig kapott enni. Nem csirkecom-
bot, de arra nem is vágyott, elfogadott bármit,
ami csillapította éhségét. Egyszer a fiú még meg
is simogatta valahogy, bár a kutyus rég megfo-
gadta, embert többé nem enged magához. A
három lépés távolságot mindig megtartotta.
onnan még el tudott szaladni, amikor ütni próbál-
ták. 
Már megszokta ezt a helyet, és őt is megszokták.
Az, hogy itt megtűrték, rövid életében a túlélést
jelentette számára. Aztán jött a főnök, és amikor
meglátta, hogy a kis lila kutya arrafelé őgyeleg,
hideg vizet zúdított a nyakába. A ráfagyó csep-
pektől nem látszottak könnyei. 
Feladta. Tudta, soha nem fog tudni megfelelni az
embereknek. Rosszkor, rossz helyre született, bár
nem kérte senkitől sem az életet. 
Igyekezett még nagyobb távolságot tartani az
emberektől, de az éhhalál küszöbén feladta elveit,
és újra a közelükbe merészkedett. Amikor újabb
falatot vetettek elé, már gondolkodni sem tudott,
kúszva indult érte. Erős kezek markolták meg a
bundáját, és egy kocsiba emelték. Tudta, vége
van. Megszökni képtelen, ereje elfogyott. Életösz-
töne eddig hajtotta, de már nincs miért élnie.

Rengeteget szenvedett. Éhezett, fázott, ütötték-
verték…. Nincs értelme már. Becsukta a szemét,
és reménykedett, ott, a másik világon talán jobb
lesz neki. Rövid autózás után megálltak. Nem is
olyan rossz a túlvilág, gondolta, hiszen az elmúlt
percekben valaki folyamatosan simogatta lila
bundáját. Kinyitotta szemét. Maga fölött az eget
látta, de ez még nem a mennyország volt. Kissé
odébb emberek álltak, egy vörös hajú kétlábú
perlekedett a fiúval, azzal a fiúval, aki időnként
megetette őt az elmúlt hetekben. A gyorsan
pergő beszédből sokat nem értett, csak mondat-
foszlányok jutottal el a füléig. A „kivel beszélted
ezt meg?”-re határozottan emlékszik. A fiú nem
nagyon szólt, valami egy évet emlegetett. Azt,
hogy ennyi időt kér anyjától, míg a kutyának talál
új helyet, agya már nem fogadta be. Az erős kezek
ismét megmarkolták, és betuszkolták a kapun.
Egy udvarra került. Kis, fekete kutyus szimatolta
félősen. A lila kutya elfelejtette az állatok nyelvét.
Pedig a kis tacsi azt suttogta neki: ne félj! Engem
is kidobtak, de ők befogadtak. Heteket töltöttem
az utcán, amikor eléjük vetett a sors. Kiszemeltem
őket, mint jövendő gazdijaimat. Beengedni nem
akartak, nagy kutyájuk volt. Azt mondták, kicsi a
kert két kutyának. És a legfőbb bajuk az volt
velem, hogy fiúnak születtem. Az ő kutyájuk lány
volt. Amikor először meglátták, ahogy pisiltem,
azt mondták, szó sem lehet róla. De nem adtam
fel. Öt hét után már a kerítés másik oldalán
voltam…. Tudod – súgta a lila kutya fülébe – a
nagy kutya közben meghalt. Pedig naponta járt
hozzájuk az állatorvos. A műtéttel már elkéstek.
Sírni csak akkor láttam őket. Hidd el, súgta a lila
kutya fülébe, meg fognak szeretni téged. 
A lila kutya továbbra sem értette az állati beszé-
det. Be volt zárva egy kis telekre, ő, aki bebaran-
golta Tolnát-Baranyát. Nehezen szokta meg, hogy
nincs pocsolya, ahol inni szokott, viszont van tálja
– saját tálja! –, amelyben mindig van friss víz. És
ha besötétedett, mindig volt vacsora. Mohón
kapott tálkája után, ha pedig valaki felé nyúlt, már
hangosan morgott. Kétlábúaknak nem volt taná-
csos arrafelé járni, mert kapott a kezek, lábak
után, pedig senki sem akarta tőle elvenni. De a
lila kutya megszokta, hogy meg kell védenie, ami
az övé. 
Éjjel az ajtó előtt aludt a lábtörlőn. Már nem
fázott annyira. A kertben volt egy elárvult kutyaól.
Két nagy berni pásztoré volt, mindkettő fiatalon
költözött át az örök vadászmezőkre. Finom fala-
tokkal próbálták beszoktatni. Maugli – mert ezt
a nevet kapta új gazdáitól – ellenállt, nehezen
fogadta el, hogy feje fölött már nem a csillagos
ég őrzi álmát.
Egy különösen hideg éjszaka végül feladta elveit,
és bebújt a házikóba, bár tudta, ha bántani akar-
ják, innen nehezebben menekül el. Reggel, amikor
felébredt, döbbenten látta: már nem lila színben
pompázik vékony kis teste. Ahogy végignézett
fekete bundáján, melyet barna pöttyök tarkítot-
tak, tudta: őt is szeretni fogják élete végéig. 

Szigligeti zsuzsanna
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A Fit Dance Sport-és Táncklub Közhasznú Egyesü-
let versenyzői 2016-ban is kiemelkedő helyezése-
ket értek el fitnesz- és showtánc kategóriában.
Azonban az év utolsó versenyén – december 11-
én – a zuglói Mikulás Kupa országos Bajnokságon
mindent elsöprő győzelmet arattak.  A verseny
eredményeként – gyermek színpadi tánccsoport
kategóriában: Gere Brigitta, Sipos Dorina, Ahmad
Alina, Ahmad Medina, Szilágyi Bettina, Béres-

osztermann Nikoletta, Sándor Krisztina és Bodor
Bianka – első helyezést értek el, s a több száz
versenyző és számos produkció közül megnyerték
a legkiemelkedőbb produkcióért járó díjat, a Buda-
pest bajnoki óriáskupát.
A Fit Dance SE versenyzői duó és trió kategóriában
is taroltak.
Gyermek duó kategóriában a Széchenyi István
általános Iskola 5. osztályos tanulói: Gere Brigitta
és Sipos Dorina ezüstérmet, a Szent István általá-
nos Iskola 7. osztályos tanulói: Ahmad Alina és
Szilágyi Bettina aranyérmet szereztek.
Mini trió kategóriában Varga Sára, Földeák Ninetta
(a Szent István általános Iskola 2. osztályos tanu-
lója) és Tóth Alexandra (a Széchenyi István álta-
lános Iskola 6. osztályos tanulója) aranyérmet
szereztek.
A sikeres évzárás a gyerekek, szülők és edzők
számára óriási boldogság és elismerés.
Büszkeséggel tölt el, hogy egyesületünk és tanít-
ványaink évről évre látványos fejlődést és egyre
sikeresebb eredményeket ér el.
A következő hónapokban még számos bajnokság
vár ránk, országos és nemzetközi szinten, melyre
teljes gőzzel készülünk. 

Molnár Szilvia
vezetőedző, elnök

A hímzett virágok közül
csöndben fölnéz egy madár.
Keresztszemes szárnya lebben
s az ablak négyszögébe száll.
Pillanat pihenő után
huss- mint gondolat szárnyal,
rétek, faluk, tanyák fölött
ismert csöndes suhanással.
Kapálásban megpihenők
fáradt vállára ül,

s a ház elé kispadra
-ha már rendben a jószág-
alvók szemére odabenn,
ha a lámpát eloltották.
S a színes álmok kibomló
tarka virágai között
találja a reggeli fény
anyám dédelgető
drága ujjai melegén.

Nagyon dicséretes, és mi, lakosok, örülünk is,
hogy könyvtárunkban egyre több a rendezvény.
(Annak is nagyon örülnénk, hogy ha az immáron
több évtizedes építkezés egyszer véget érne.) 
Könyvtárosaink sok mindent megtesznek azért,
hogy a helyiség kultúrközpontja megszolgálja
ezt a címet. Számtalan irodalmi, képzőművészeti
és más, többek között gyerekrendezvények
színesítik programjukat.
Most azonban valami másként történt. Egy
szigetszentmiklósi lakóhelyű, de kistérségi
érdeklődésű, autodidakta festőnő és immáron
ötkötetes költő: Nagy Tiborné, Lászki Erzsébet
hozta át képeit Szigetszentmiklósról egy kiállí-
tásra, a szigethalmi könyvtárba. 

A hölgy 1999 óta foglalkozik festészettel, a maga
módján kutatva és keresve a témák megközelí-
tését, a festési technikát. Az irodalomban nagy
segítségére volt Szabó Lajos költő is. 2005-ben
csatlakozott egy rajztanár alkotó csoportjához.
Ezt később, öt év múlva felcserélte az általa
alapított szigethalmi IRKA művészcsoporttal,
ahol Szklenár András festőművész irányította a
munkáját, tanulását, fejlesztette technikáját. Az
irodalmi és festőcsoport kéthetenként találkozik,
és dolgozik együtt, egymást segítve a munká-
ban.
Ennek meg is lett az eredménye. A Csepel-sziget
térségében több mint 15 önálló kiállításon jelen-
tek meg eddig a képei, és csatlakozott legalább

60 csoportos művészi megmozduláshoz is.
Budapesten is sikert aratott egyéni látásmódjá-
val és empatikus kifejezési eszközeivel. Sajnála-
tos módon gyermekkorában nem volt alkalma
elmélyülni a képzőművészetben, de most, a
nyugdíjas éveiben, a család és saját nagy
örömére ez sikerült. 
Képei lágyak, érzelemdúsak, és hűen tükrözik a
szerző humánus életfelfogását és nyugalmas
életörömét is. A látogatók, a vendégkönyvi
beírások szerint is értékelik és szeretik ezt a
típusú művészi megközelítést. Köszönjük
Erzsike, hogy láthattuk a képeit. Jó egészséget
és jó munkát kívánunk! 

Veér Jenő

A Fit Dance SE sikerei 

Festménykiállítás a könyvtárban

Lászki Erzsébet: A hímzett madár

KULTÚRA - SPoRT

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



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

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-374-9167,

06/20-551-7115 rendelési időben
hívható

Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon: 06/0-902-1533
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja az
alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06/24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06/40-247-247     8-15
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460-tól 466-ig, 06/24-525-467 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Tűzoltóság:  06/23-524-570, 105

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

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

Magyar Kémény Kft.
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 0670-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70-220-1862, 06/70-604-2715

12 2017. 2. szám

Szigethalmi Híradó

Közérdekű telefonszámok Idült kertrajongóknak!
Drága Barátaim! Ugye, milyen izgalmas volt a
január? Volt jó kemény hideg, mindenféle
halmazállapotú csapadék és még sorolhatnánk.
Talán még most sem késő a vízórát és a szivaty-
tyúaknát betakarni, hátha érkezik komolyabb
hidegség.
Februárban előfordulhat, hogy a talaj kienged.
Ilyenkor beforgathatjuk azt a részét a vetemé-
nyesnek, amit ősszel, pl. idő hiányában, nem sike-
rült. A tápanyagpótlásáról ne feledkezzünk meg!
A virágzó cserjék közül azokat, amelyek tavaly
fejlesztették ki bimbóikat, most ne metsszük.
Ilyen az orgona, a lila ákác, aranyeső, japán birs.
Ha most megkurtítanánk őket, akkor sok virágról
le kellene mondanunk. A parkrózsa, hortenzia,
aranyvessző igazítását azonban nyugodtan
végezhetjük.
A mediterrán edényes növényeinket hetente
kérdezzük meg, nem kérnek-é némi vizet.
Ha szépen elő tudtuk készíteni a helyét, akkor
vethetjük szabadba a zöldborsót, petrezselymet,
paszternákot.
Ritkán szoktam írni a kaktuszokról, pozsgásokról,
pedig őket nagyon szeretem. Február havában
nem sok tennivalónk akad gyűjteményünkben.
Ilyenkor 10 fok alatti helyiséget szeretnek, és vizet
ábszolúte nem igényelnek.
Várjuk együtt a tavaszt! Mindenkit üdvözöl: 

Gyomkereső


