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XXV. évfolyam 2. szám, 2015. február
ingyenes havilap

Bár semmilyen hang-
szeren nem játszik,
kedvence természete-
sen a zongora, s abból
is egy magyar fejlesztés.
Nem véletlenül, hiszen
a közönségnek néhány
hete bemutatott külön-
leges példány – aho -
gyan Bolega Attila fo -
gal mazott lapunknak –
egy darabot belőle is
őriz. A szigethalmi
fiatalember főkonstruk-
tőrként tíz évet dolgo-
zott mérnöktársaival az
egyedi hangzású csoda-
hangszer előállításán.
(Írásunk a 10. oldalon)

Szigethalmi főtervezője van a csodazongorának

Babaszüret
Valóságos babaszüret volt a
tavalyi év utolsó hónapjaiban a
Négyszínvirág Óvodában, ahol
hét dolgozónak született
kisgyermeke. A decemberi
Vadász Gergő Zsoltot valószínű-
leg a Mikulás hozhatta a gólya
helyett.
(Cikkünk a  6. oldalon)

Visegrádi gyalogtúra 11. oldal
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Csökkenő adók!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2015. január 1-jétől Szigethalom Város Önkormányzat képviselő-testü-
letének helyi adókról szóló 26/2012. (XI.26.) számú rendeletében a következő módosítások lépnek
hatályba:
A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 1,9%-ra
csökken. Továbbá a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódóan adóalap-mentességben részesülhet
a vállalkozó.
Építményadó vonatkozásában az az adóalany, aki adóköteles építményét bővíti, vagy újat hoz
létre, a használatbavételi engedély kiadását követő év január 1-jétől két éven keresztül 50%-os
adókedvezményben részesül. 
További felvilágosításért forduljanak az adóiroda munkatársaihoz.

Ügyfélfogadás ideje: Adóiroda elérhetősége:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra 24/403-657/116 iparűzési adó
Szerda: 8-12; 13-16 óra 24/403-657/115 építményadó
Péntek: 8-11.30 óra

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő foga-
dóórája a szigethalmi önkormányzati hivatalban:
2015. február 25-én szerdán 14.00 órától.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés a 70/376
5956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.
Fáki László polgármester
2014. február 16-án és március 2-án 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület), az 1. választókerület
képviselője
2014. február 5-én 17-18 óra között, valamint
2014. március 5-én 17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, sárga
terem
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület), a 2. választókerület képviselője
2014. február 3-án 16 óra 30 perc és 17 óra 30
perc között, valamint 2014. március 3-án 16 óra
30 perc és 17 óra 30 perc között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, sárga terem
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület), a 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület), a 4. választókerület képviselője
2014. február 25. 18 óra 30 perc-19 óra 30 perc
között. Helyszíne: Városi Szabadidőközpont,
sárga terem

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület), az 5. választókerület
képviselője
2014. február 11-én 18-19 óra között. Helyszíne:
Széchenyi u. 13. vendéglátó egység
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
2014. február 9-én 18-19 óra között. Helyszíne:
Szabadkai u. 175. Presszó
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP), a 7. válasz-
tókerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadóóra: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület), a 8. választókerület képviselője
Bármikor a Tükör Barkácsboltban, (Szabadkai u.
239.) nyitva tartási időben.
Ferenczi Edit, Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu 
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán, Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert, Jobbik
Hétköznapokon, előre egyeztetett időpontban
a 06-70/360-7024 -es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Pontosítás
Tévesen jelent meg a Szigethalmi Híradó januári
számában a képviselő-testület üléséről a Támo-
gatás civil- és sportszervezeteknek című írás
utolsó napirendjét követő bekezdés, miszerint
„Bán Norbert képviselő felajánlást tett – a Kék
óvodában történt lopások okán – kamera(k)
biztosítására, melyet önkormányzati költségen
lehetne felszereltetni.” 
Valójában Bán Norbert képviselő lakossági
felajánlást közvetített.
A pontatlan megfogalmazásért utólag is szíves
elnézésüket kérjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

ÖNKorMÁNyZAT

Önkormányzati ülések 
A Szigethalmi Híradó megjelenését követően,
de még a terjesztés közben kerül sor a közmeg-
hallgatásra – mint arról már januárban is beszá-
moltunk – február 2-án 18 órakor a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság időpontja: február 17-e 17 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság időpontja: február 19-e 17 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: február 24-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterme.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon.

Helló, Szigethalom!
Közösséget építünk – szól Szigethalom szlo-
gene, melynek jelentését most tovább erősítjük!
Elindult ugyanis a város hivatalos Facebook
oldala, mely a   facebook.com/hello.szigethalom
címen érhető el! 
A közösség építése fontos alappillére Szigetha-
lomnak, ezért arra kérünk minden kedves lakót,
csatlakozzon az oldalhoz, hogy a friss és aktu-
ális információkat időben megkaphassa, és
hogy jó közösség tudjon kialakulni! Minden
fontos és aktuális programot, felhívást,
eseményt és közleményt közzé teszünk az olda-
lon, így mindig naprakész információkkal talál-
kozhatnak. A Facebook napjaink legnépszerűbb
közösségi oldala, melyet már többen használ-
nak mobileszközről (telefon, tablet), mint asztali
számítógépről. Számos aktív szigethalmi kötő-
désű csoport és oldal létezik már, melyek közé
a város hivatalos oldala is csatlakozott! Helló,
Szigethalom!

Papp Ádám
ügyvezető, grafikus, webdesigner
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Változik a civil szervezetek támogatása

Jönnek a kéményseprők
A Magyar Kémény Kft. tájékoztatása szerint
2015. március 17. és 2015. december 31.
között Szigethalmon a Magyar Kémény Kft.
dolgozói végzik a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást. A szigethalmi címeket
felkereső kéményseprők névre szóló megbízó-
levéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft. elérhetősége: 06/1-766-
5851, e-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu,
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1, telephely: 1126 Bp.,
Böszörményi út 24/b.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Új utcanévtáblák
Szigethalom Város Önkormányzata ezúton tájé-
koztatja a lakosságot, hogy februárban felkerül-
nek a település új utcanévtáblái. Az önkormány-
zat által megbízott cég munkatársai a táblákat
a sarokingatlanok kerítéseire, illetve esetenként
az épületek homlokzataira rögzítik. Kérjük az
érdekelt ingatlantulajdonosokat, segítsék
munkájukat!

Köszönettel: 
Szigethalom Város

Önkormányzat

A novemberi-decemberi összevont lapszám
után másodszor fordulok önökhöz „szolgálati
közleménnyel”. Mint önök is tapasztalhatják, az
újság több változáson ment át tartalmilag és
formailag is, amellyel kapcsolatban számos
pozitív visszajelzést kaptam. Ez úton köszönöm
mindazoknak, akik vették a fáradságot, s
megírták véleményüket.
Akadt azonban több olyan technikai jellegű kérdés,
amelyre érdemes nyilvánosan válaszolnom a
későbbi problémák elkerülése érdekében.
A legfontosabb a tartalommal és a megjelenéssel
függ össze. Normális „üzemidőben” a lapszámok
hónap elején jelennek meg, s egy-egy újságban
mindig az előző havi történésekről írunk, illetve az
adott hónap várható eseményeit harangozzuk be.
Ennek megfelelően pl. a karácsonyi rendezvények-
ről januárban jelennek meg az írások, februárban

már a januári dolgainkról közlünk információkat,
illetve beindított rovatainkat folytatjuk. Kivételt ez
alól csak a lapzárta és a megjelenés közti „holtidő”
eseményei képezhetnek, amelyek technikai okok
miatt már átcsúsznak a következő hónapra. Mind-
ezt azért is fontos leszögeznem, mert sok ünnepi
beszámolót január közepén kaptam. 
A másik a lapzárta változó időpontja, amelyet
többen egységesíteni szeretnének. Egyrészről
megértem, hogy szerzőinknek könnyebb a tájé-
kozódás, ha mindig ugyanarra számíthatnak,
másrészről viszont pontosan az önök érdeke,
hogy nem merev, hanem a hó eleji megjelenést
szolgáló, de minél későbbi lapzártával operáló,
rugalmas rendszerben dolgozunk. Végül is a
korábbi, állandó 15-i lapzártához képest novem-
berben 21-én, decemberben 29-én, januárban
23-án zártuk az újságot, ami tetemes nyereséget

jelent a késői rendezvényekről beszámolni szán-
dékozó szerzőknek. 
Az egyik cikk szerzője az után érdeklődött, hogy
az írásában megnevezett egyik-másik személynév
elöl miért „tüntettem el” a dr. titulust. 
Nos, a válasz egyszerű: nem sértésnek szántam,
hanem a sajtóban ez az íratlan szokás. Kérem,
vegyék a kezükbe bármelyik országos lapot, s
keressenek benne úgy neveket, mint pl. dr.
Barack obama, dr. orbán Viktor, dr. Sólyom
László, dr. Freund Tamás, stb. 
Nem fognak ilyet találni: sem politikusok, sem
bírák, sem tudósok, sem jogászok, orvosok neve
előtt, legfeljebb véletlenül.
Végül: a kétféle e-mail címet viszont megszünte-
tem. Kérem, ezentúl mindenki a szigethalmihirado
@gmail.com-ra küldje az anyagait.

Köszönettel:
Vereckei Zoltán

felelős szerkesztő

ÖNKorMÁNyZAT

Csaknem zsúfolásig megtelt a Városi Szabadidő
Központ sárga terme az önkormányzat és a
szigethalmi civil szervezetek január végi találko-
zóján. A mintegy 70-80 vendéget Lang Mónika,
a VSZK vezetője üdvözölte, majd a teremhasz-
nálat összeállítására vonatkozó kérése után az
idei városi rendezvényekről szólt. Mint
elmondta, a majálist a már jól bevált helyszínen,
ismét a Duna-parton tartják. Az ún. városnapok
pénteken kezdődnek a hivatalos ünnepségekkel,
szombaton a megszokott szórakoztató, vasár-
nap pedig az előrehozott gyermeknapi rendez-
vények lesznek. A központ vezetője kitért arra
is, hogy március 21-22-én tavasznyitó rendez-
vény lesz az Emese parkban, majd a városi bál
rendezéséhez kért segítséget a szervezetektől.
Ezután Fáki László polgármester ismertette,
átalakítják az eddigi támogatási rendszert.
Hozzátette: az új testület nem hiszi, hogy nála
van a bölcsek köve, ezért tévedés esetén készek
azt módosítani. Szeretnék partnerként kezelni

a civil szervezeteket, s elérni, hogy a város életé-
ben minél aktívabban vegyenek részt. Senkit
nem akart kecsegtetni, hogy több lesz a pénz,
de céljuk, hogy csökkentsék a bürokráciát. 
Az új támogatási rendszer szerint a civil szerve-
zetek (a bejegyzés nem kötelező elvárás!) műkö-
dési és projekttámogatást is igényelhetnek maxi-
mum a projekt költségvetésének 40%-áig, de
legfeljebb 200 000Ft-ig, viszont a teljes elszámo-
lást számlákkal kell igazolniuk. Az önkormányzat
viszont azokat részesíti előnyben, akik turistacsa-
logató, a várost népszerűsítő rendezvényeket
szerveznek. Pályázatkiírás csak márciusban lesz,
és évente csak egyszer lehet pénzt kérni.
Szigethalom első embere megemlítette: a civil
szervezeteknek ezen túl nem kell bérleti díjat
fizetniük a teremhasználatért a VSZK-nak, s
természetbeni (terem, hangosítás, sátor, stb.)
támogatást is kaphatnak.
A rendezvényen szó esett a megújult Sziget-
halmi Híradóról és a honlapról, amelyen a testü-

leti ülések követhetők lesznek. Az önkormány-
zat zárt facebook-oldalt hoz létre hamarosan a
civil szervezeteknek.
Fáki László elmondta azt is, hogy albumot
szeretnének összeállítani Jaworznónak a tízéves
testvérvárosi kapcsolatok alkalmából, s kért
mindenkit, hogy akinek van ideillő fotója,
juttassa el nekik. 
Bemutatkoztak az új civil szervezetek is: a
Batthyány Gimnázium kosárlabdacsapata,
valamint a Szigethalmi Önkéntesek.
Ennek ürügyén Fáki László hangsúlyozta:
fontosnak tartják az önkéntes munkát, ez
spórolás a városnak, ezért a legtöbb önkéntes
munkát végzőket jutalmaznák.
Lang Mónika végezetül a szigethalmi kötő-
désű híres emberek listájának összegyűjté-
séhez kért segítséget.
A rendezvényen Schuller Gáborné alpolgármes-
ter, s az ÖSSZE több képviselője is megjelent.

VZ

Közmeghallgatás
Február 2-án 18 órától kerül sor az idei
közmeghallgatásra a Szigethalmi Polgármes-
teri Hivatal dísztermében. Mint azt januári
lapszámunkban is beharangoztuk, a nyilvános
közmeghallgatás témája a ciklusprogram
2014-2019 között. A rendezvényre minden
szigethalmi lakost szeretettel várunk! A távol-
maradók a közmeghallgatást élőben nézheti,
illetve a későbbiekben is megtekinthetik a
honlapon.

Fáki László
polgármester

Tisztelt Olvasók!
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Megjelentek az Erzsébet program keretében zajló
pályázatok (http://erzsebetprogram.hu/), amelynek
két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektá-
boroztatás. Az Erzsébet-programmal kapcsolatos
információk megtalálhatóak: a http://erzsebetprog-
ram.hu/palyazatok2015/informacio.html link alatt.

Nyugdíjasok üdülési pályázata
Beadási határidő: 2015.01.09. – 2015.02.09.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű,
öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes
összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot,
valamint további adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik. Az, aki fürdőbelépőre pályázik, jelen
kiírás keretében nem részesülhet az alapítvány által
nyújtott támogatásban.
A részletes pályázati kiírás linkje:
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=165

Nyugdíjasok fürdőbelépő pályázata
Beadási határidő: 2015.01.09. – 2015.02.09.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű,
öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes
összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot,
valamint további adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik. 
A részletes pályázati kiírás linkje:
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=164

Nagycsaládosok pályázata
Beadási határidő: 2015. 02. 12. – 2015. 02. 12.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi magánsze-
mélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rend-
szeres havi jövedelem nem haladja meg a minimál-
bér összegét (105.000 Ft), továbbá három vagy annál
több – 20. életévüket a pályázat benyújtása napján
be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztar-
tásukban, akik után családi pótlékra jogosultak. 
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/nagy-
csalados_palyazati_kiiras_2015.pdf

Fogyatékossággal élők pályázata
Beadási határidő: 2015. 03. 16. –  2015. 04. 16.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű,
18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő
személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyaté-
kossági támogatásban és/vagy vakok személyi jára-
dékában és/vagy magasabb összegű családi pótlék-
ban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellá-
tásuk nem haladja meg a nettó 150000 Ft-ot. 
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/fogya-
tekossaggal_elok_szocialis_kiiras_2015.pdf

Postai tevékenység szakágazatban foglalkoz-
tatottak pályázata üdülési szolgáltatásra: 
Beadási határidő: 2015. 04. 13. – 2015. 05. 13.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű
magánszemélyek, akik a postai tevékenység szak-
ágazatban foglalkoztatottak, valamint a rendszeres
havi bruttó jövedelmük nem haladja meg a 2015.
január 1. napján érvényes minimálbér (105 000 Ft)
összegének a kétszeresét. A pályázat keretében
egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adat-
lapon fel kell tüntetni a pályázóval közös háztar-
tásban élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott
gyermek/gyermekek adatait is.
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/post
ai_tevekenyseg_szakagazatban_foglalkoztatot-
tak_2015.pdf

Közlekedés területén foglalkoztatottak pályá-
zata üdülési szolgáltatásra:
Beadási határidő: 2015. 04. 13. – 2015. 05 13.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig) 
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű
magánszemélyek, akik helyközi vasúti személyszál-
lítás, vasúti áruszállítás alágazatokban, városi,
elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb
szárazföldi személyszállítás (menetrendszerű távol-
sági autóbusszal) szakágazatokban, szárazföldi
szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatban,
illetve légi szállítás kiegészítő szolgáltatás szakága-
zatban működő munkáltatónál állnak munkavi-
szonyban, valamint a rendszeres havi bruttó jöve-
delmük nem haladja meg a 2015. január 1. napján
érvényes minimálbér (105.000 Ft) összegének a
kétszeresét. 
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/kozl
ekedes_teruleten_foglalkoztatottak_2015.pdf

Köznevelési intézményben foglalkoztatottak
pályázata üdülési szolgáltatásra:
Beadási határidő: 2015. 05. 20. – 2015. 06. 20.
(a pályázati keretösszeg kimerüléséig)
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű
magánszemélyek és családtagjaik, akik köznevelési
intézményben pedagógus, nevelő – oktató munkát
közvetlenül segítő, vagy egyéb munkakörben
dolgoznak, illetve köznevelési intézmény működ-
tetésében közreműködő gazdasági, ügyviteli,
műszaki, kisegítő és más alkalmazottak, és akik
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jöve-
delem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvé-
nyes minimálbér (105.000 Ft) összegét. 
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/kozn
evelesi_intezmenyben_foglalkoztatottak_2015.pdf

Gyermekpályázatok:
2015. január 19. napjától kezdődően nyújthatók be. 

„Hurrá, együtt nyaralunk!” pályázat 
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be. 
Pályázók köre: Tartós vagy átmeneti elhelyezést
nyújtó gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői
hálózatok.
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/hurr
a_egyutt_nyaralunk_2015.pdf

“Igazolt hiányzás” pályázat
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be.
Pályázók köre: Alapfokú közoktatási intézmények
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/igaz
olt_hianyzas_2015.pdf

“Mesés nyár vár ránk!” pályázat
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be.
Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szol-
gáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, vala-
mint gyermekek átmeneti otthonainak vagy csalá-
dok átmeneti otthonainak fenntartói.
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/mes
es_nyar_var_rank_2015.pdf

Tematikus táborok pályázatok
2015. január 19. napjától kezdődően nyújthatók be.
A részletes pályázati kiírások linkjei:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/temati-
kus.html

Tavaszi kirándulás pályázat
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be.
Pályázók köre: Alap- és középfokú közoktatási
intézmények.
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/tava
szi_kirandulas_2015.pdf

Őszi kirándulás pályázat
2015. január 19. napjától kezdődően nyújtható be.
Pályázók köre: Alap- és középfokú közoktatási
intézmények.
A részletes pályázati kiírás linkje:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/pdf/oszi
_kirandulas_2015.pdf

Napközi Erzsébet-tábor pályázatai: 2015.
március 2. napjától kezdődően nyújtható be.

Üdvözlettel, 
Bóna Zoltán 

országgyűlési képviselő nevében:
Janzsó Zsuzsanna

képviselői munkatárs

Üdülési és táborozási lehetőségek
Megjelentek az Erzsébet program pályázatai

ÖNKorMÁNyZAT
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ÓVoDA

Óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülõk! Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési törvény értelmében
2015. szeptember 1-jétõl minden gyermeknek óvodába kell járni, aki betöltötte
a 3. életévét. Kérem, hogy mindenki írassa be azt a gyermekét, aki a 2015-2016-
os nevelési évben betölti a 3. életévét. 
Beiratkozni május 4-8-ig (hétfõtõl-péntekig) naponta 8 és17 óra között lehet a
Narancssárga oviban (rákóczi F. u. 145.) Minden leendõ óvodást itt kell regiszt-
rálni, bármelyik szigethalmi tagintézménybe kerül! Kérjük, hogy hozzák magukkal 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek, valamint az édesanyja szigethalmi lakhelyét igazoló lakcímbeje-

lentő kártyáját, 
• a gyermek TAJ-kártyáját.
Számítsanak rá, hogy a beiratkozáskor esetenként várakozni kell.

Tasnádi Tünde
intézményvezető

1% az óvodának
Tisztelt szülők, nagyszülők! Kérjük, hogy adójuk 1%-val segítsék

óvodánk alapítványát. Az alapítványból befolyt összegből az óvodák
játék- és sporteszközeinek bővítését valósítjuk meg, megszépítve-

gazdagítva az óvodás éveket. 
Támogatásukat előre is köszönjük a közel 750 szigethalmi

óvodás gyermek nevében. 
A kedvezményezett adószáma:

18687738-1-13

A kedvezményezett neve:
A Szigethalmi Óvodásokért

Alapítvány.

A
mi babáink

Az utóbbi időben egyre több szívet melen-
gető hír járta be az óvodát: „Láttad, milyen

gyönyörű babája van?” És valóban, az elmúlt hóna-
pokban hét kollégánknak született kisbabája. Kisgyerme -

kekkel foglalkozó pedagógusként talán különös érzékeny-
séggel fordulunk a kisbabák felé is, és érzelmileg is duplán

érintettek vagyunk, hiszen a mi kollégánk gyermeke. De ki nem
hatódna meg egy harmatos bőrű, puha mosolyú, őszintén
ragaszkodó babától! Ki ne szívná be jóleső érzéssel azt a finom
illatot, ami körüllengi őt! Most, hogy egyszerre hét gyönyörű
kicsiny gyermekünk is van, elhatároztuk, hogy másokkal is
megosztjuk örömünket, és megmutatjuk a MI BABÁINKAT. A négy-
színvirágos babákat. 
Egy kedves verssel kívánunk a babáknak és szüleiknek nagyon
sok boldogságot és jó egészséget, nagy szeretettel! 

A Négyszínvirág Óvoda dolgozói

Velem voltál örömömben, 
velem voltál bajban, 
velem voltál, ha sírtam, 
velem, ha kacagtam. 
Meséltél és meséltél 
igazakat, szépet, 

kívántam, hogy a meséd 
sose érjen véget. 
Mit adtam én cserébe? 
Te azt sose kérted, 
de talán a két szemem 
elárulta néked.

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél 

Fekete Gábor Magor - 2014.09.21.

Kovács Zalán - 2014 10. 30.

rendek Zsombi - 2014.12.23.

Putóczki Dávid  - 2014.12.14.

Leskó István - 2014.11.05.

Kurucz Árpád Soma - 2014.09.22.



A Szent István Általános Iskola január 22-én ismét
megrendezte a magyar kultúra napja tiszteletére a
már több évtizedes hagyományokra visszatekintő
Himnusz- és Szózat-mondó versenyt, melynek célja
a nemzeti értékek és hagyományok ápolása. A terü-
leti versenyre idén is sok versenyző érkezett: 43 álta-
lános és középiskolás diák nevezett tíz környékbeli
iskolából negyediktől kilencedik évfolyamig, ezzel is
növelve a megmérettetés rangját.

A verseny 4-6. és 7-9. osztályos gyerekek között
zajlott. A versmondók Kölcsey Ferenc: Himnusz vagy
Vörösmarty Mihály: Szózat című költeményét szaval-
ták el, melynek során tanúbizonyságát adták annak,
hogy nemcsak ismerik, de át is érzik nemzeti imád-
ságainkat. 

A felkészült tanulók profi módon adták elő a költe-
ményeket, ezzel is nehéz, de annál kellemesebb
terhet rakván a hattagú szakmai zsűri vállára.
Köszönjük a szervezőknek, a Szent István Általános
Iskola humán munkaközösségének, hogy idén is
részesei lehettünk ennek a nagy hagyományokkal
bíró, népszerű és meghitt rendezvénynek! A szerep-
lők nemcsak oklevelekkel és könyvjutalmakkal,

hanem élményekkel is gazdagabban távozhattak
iskolánkból ezen az esős délutánon. 
Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Eredmények:
Himnusz kategória 4-5-6. évfolyam:
1. Zombori Elizabet (II. rákóczi Ferenc Általános

Iskola, Dunaharaszti)
2. Balogh rebeka Bianka (II. rákóczi Ferenc Általános

Iskola, Dunaharaszti)
3. Faragó Emese (II. rákóczi Ferenc Általános Iskola,

Dunaharaszti)
Szózat kategória 4-5-6. évfolyam:
1. Györkös Ágoston (Weöres Sándor Általános Iskola,

Tököl)
2. Balog Bertina (Batthyány Kázmér Gimnázium,

Szigetszentmiklós)
3. Dudás Dorka Edina (Batthyány Kázmér Gimnázium,

Szigetszentmiklós)
Összes résztvevő: 14 tanuló 5 iskolából.
Himnusz kategória 7-8-9. évfolyam:
1. Iványos Medárd (Szigetcsépi Általános Iskola)
2. Virtics Bettina (Baktay Ervin Gimnázium, Dunaha-

raszti)
2. Holodov Anna (Szent István Általános Iskola,

Szigethalom)
3. retek Mercedesz (Baktay Ervin Gimnázium, Duna-

haraszti)
3. Györkös Kármen (Weöres Sándor Általános Iskola,

Tököl)
Szózat kategória 7-8-9. évfolyam:
1. Mustajbasic Adelisa (Baktay Ervin Gimnázium,

Dunaharaszti)
2. Sághi Vanda (Batthyány Kázmér Gimnázium,

Szigetszentmiklós)
3. Becz Bíborka (Bíró Lajos Általános Iskola, Sziget-

szentmiklós)
3. Szöllősi Máté (József Attila Általános Iskola, Sziget-

szentmiklós)
Összes résztvevő: 29 tanuló 10 iskolából.

Mucska Gábor

Felhívás
szavalóversenyre

Idén is folytatódik a városi szavalóverseny hagyomá-
nya. Témája: „Hazaszeretet a költészetben”.
Nevezési határidő: február 14. A döntőt február 23-
án, hétfőn 14:00 órától tartjuk a városi könyvtár
rendezvénytermében.
A versenyre a hazaszeretettel kapcsolatos vagy a
hazaszeretetet tágabban értelmező verssel lehet
nevezni. A versenyre szigethalmi óvodák, iskolák
növendékei vagy Szigethalmon élő óvodások, általá-
nos és középiskolai diákok, ill. szigethalmi felnőttek
jelentkezését fogadjuk óvodás, 1-2. osztályos, 3-4.
osztályos, 5-6 osztályos, 7-8. osztályos, középiskolás
és felnőtt korcsoportokba.
Az óvodások és az általános iskolások saját intézmé-
nyükben nevezhetnek az elődöntőkre, az onnan
továbbjutók kerülnek a februári döntőbe. A középis-
kolás és a felnőtt korcsoport, valamint azok az
óvodások és általános iskolai diákok, akik nem a
szigethalmi intézmények növendékei, a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárban adhatják le nevezésüket a
döntőre, nyitvatartási időben (kedd, csütörtök: 12 –
19 , szerda: 9 – 19 , péntek: 9 – 16 , szombat: 9 – 14
óráig) személyesen, telefonon (24/514-810) vagy e-
mailben (info@hgvk.hu).
A tárgy rovatban – e-mail esetén – kérjük feltüntetni:
„Hazaszeretet a költészetben”.
A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaik-
tól és a könyvtárosoktól a versenyen indulni szándé-
kozók. Könyvtárunk állományából ajánljuk a rendü-
letlenül c. antológiát. Természetesen más forrás is
felhasználható a kereséshez.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Hegedüs Géza Városi Könyvtár munkatársai
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Átérezték a nemzeti imádságokat

ISKoLA

Köszönetnyilvánítás
a segítőknek

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola közössége
ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagilag, munkájukkal vagy egyéb módon
2014-ben támogatták intézményünket, rendezvénye-
inket s tanulóinkat: 
Pálos Annamáriának, a szigetszentmiklósi tankerü-
let igazgatójának, Fáki Lászlónak és a képviselő-
testület tagjainak, iskolánk szülői munkaközössé-
gének, regényi Tibornénak, Bakos Gézánénak,
Kürti Zoltánnak, Erika Szépségszalon dolgozóinak
és Papp Anettnek, a szülőknek és rendezvényeink
vendégeinek.

„Ha csak egy apró örömet szerzel,
érzed, hogy máris több vagy ezzel.
Mert másnak egy világot jelenthet;
lehet új cél, egy másik kezdet.
Ha adni tudsz, ne tétovázz sokat,
Így válthatsz valóra boldog álmokat!”

(anonymus)

Adófelajánlás
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanulói nevében tisztelettel kérjük önt és kedves családját,
baráti körét, hogy – amennyiben úgy döntenek – legyenek szívesek idén is támogatni alapítványunkat.
Egyúttal nagyon szépen köszönjük, hogy eddig is támogatta az adója 1%-ának felajánlásával alapítványunkat.
A kedvezményezett adószáma: 18660544-1-13
A kedvezményezett neve: Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány

Bakos Gézáné
kuratórium elnöke
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Programok
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Február 3-án, kedden, 16 órától EZo Klub

Február 3-án, kedden, 17 órakor Lady Diana emlékki-
állítás – megnyitóval (megtekinthető február 13-ig)

Február 7-én, szombaton 10 órától: Diavetítés és
kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak

Február 17-én, kedden, 17 órától EZo Klub

Február 18-án, szerdán, 17 órától Apró Sándor fafa-
ragó és festő – Dr. Vékony Irma fafaragó kiállítása –
megnyitóval (megtekinthető febr. 28-ig)

Február 19-én, csütörtökön, 1730-tól: „Egy ceruza az
első világháborúban: Tersánszky Józsi Jenő az olasz
fronton” – Takács róbert előadása

Február 21-én, szombaton, 10 órától: Mara néni
játszóháza

Február 23-án, hétfőn, 14 órakor: városi szavaló-
verseny

Szerdánként 16 órától Sakk-klub

KuLTÚrA

Kedves Olvasóink! 

Ha még jobb könyvtárat szeretne,
kérjük, rendelkezzen adója

1%-áról
a szigethalmi Hegedüs Géza Városi

Könyvtár javára!
Adószámunk: 16795028-1-13

Köszönjük!

Pontosítás
Bár ezért az i betûért korántsem kell emberéletekkel
fizetni, mint a Madách által is emlegetett középkori
homousion-homoiusion vitában, mégis fontos leszö-
gezni: az elõzõ számban Lauren oliver nevét Szabó
Zsuzsanna könyvtáros helyesen írta le, a többlet i
a szerkesztés során került a vezetéknévbe. 

(a szerk.)

Tóth Árpád 
FEBRUÁRIUS

Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.

Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan: Be jó február van!

Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember...

Könyvajánló a könyvtárostól
Paula Daly: Milyen anya az ilyen?

Ray Bradbury – Fahrenheit 451

A könyv főhőse, Lisa Kallistó egy háromgyerekes, túlhajszolt édes-
anya. Igyekszik megfelelően kormányozni élete hajóját, de a család,
a munka kimeríti és lemeríti. Képtelen mindenre odafigyelni, így
fordulhat elő, hogy amikor a lánya, Sally nem megy iskolába, nem
értesíti Kate-et, az osztálytárs anyukáját, hogy emiatt Lucinda nem
tud Lisa lányával együtt hazajönni, és náluk aludni. Csak egy mondat,
ugye? De emiatt felbolydul a két család élete, hiszen Lucinda eltűnt.
Mindenki Lisát okolja, ő pedig lelkiismeret-furdalása miatt is, anyai
ösztönei miatt is megpróbálja kideríteni, mi történhetett Lucindával.
Mint általában ilyen helyzetekben, meglepő dolgok derülnek ki.
A könyv megírását az oprah Winfrey show egyik epizódja ihlette.
Megtörtént az eset: Brenda Slaby reggel két különböző helyre viszi
két kisgyermekét. Nagyon zsúfolt időszak ez neki, férjének pedig
időpontja van a fogorvoshoz, így minden az anyára hárul. Munkahe-
lyén több óra után szól az egyik tanár: Ceciliát kinn felejtette a bezárt,
átforrósodott autóban. Mire észreveszik, már halott. Az írónőt sokat
foglalkoztatta az ügy: vele is megtörténhetett volna – mondja. Szinte
minden anya életében van olyan időszak, amikor annyira leköti, hogy
megtalálja a gyereknevelés és a munkahely közötti egyensúlyt, hogy elkövethette volna azt a hibát, amit
senki sem akar elkövetni. Paula Daly úgy döntött, ír egy könyvet arról, mennyire túlhajszolják magukat manap-
ság a nők. Tökéletes anyák, tökéletes alkalmazottak akarnak lenni, és ez sokszor az egészségük és házastársi
kapcsolatuk rovására megy, miközben más nőket leírnak, amiért nem tudnak ennyi mindennel foglalkozni
egyszerre.
Jó szívvel ajánlom önöknek, érdemes elolvasni!  

Szabó Zsuzsanna könyvtáros

olyan világban játszódik Bradbury kultikus regénye,
ahol a könyveket elégetik, nehogy az emberek
gondolkodjanak. A címben foglalt Fahrenheit 451 fok
az a hőmérséklet,amelynél a könyvnyomó papír tüzet
fog és elég. 
A főszereplő, Guy Montag tűzőr, munkája, hogy ha
valahol könyveket jelentenek, akkor kivonul a házhoz,
és felgyújt mindent. Kapcsolata a feleségével rideg,
még arra sem emlékszik, hogy mikor találkoztak.
Ebben a világban már az emberek elidegenedtek
egymástól, érzéketlenek mindenre. Egy nap viszont
találkozik egy lánnyal, aki megváltoztatja az életét.

A lány mondatain rágódva összeszedi a bátorságát,
és szembeszáll a rendszerrel.
Az egész regényben a közeledő háborúról szólnak a
hírek, és a falakból – amelyek maguk a televíziók –
csak hazugságok ömlenek, ami az összecsapásra való
felkészülésről szól. A tűzőr végül ráeszmél, hogy a
társadalom a velejéig romlott, és megpróbál valamit
változtatni, rádöbbenteni az embereket, hogy a
tudatlanság az, ami a társadalom vesztét fogja
okozni.
A könyv világát az olvasó akaratlanul is saját korához
hasonlítja: sajnos rá kell jönnünk, mintha a mostani
„jövőt” írta volna le Bradbury. Mindenki a tévét
bámulja, hiszen szórakoztató, de ugyanakkor butító
is, s ez a jó. Az állampolgár ne gondolkodjon, hanem
vásároljon, és egész nap a cenzúrázott műsorok által
kiköpött hazugságokat nyelje úgy, mintha azok az
élet elengedhetetlen részét alkotnák. 
A könyvből François Truffaut forgatott filmet 1966-
ban, a regényt Magyarországon ötször adták ki. Brad-
bury sírkövén a születési és halálozási dátumán kívül
a következő olvasható: „A Fahrenheit 451 szerzője”
Aki kedveli a gondolkodós sci-fi regényeket, és szereti
a „pattogó”, gyors dialógusokat, azoknak ajánlom
ezt a könyvet. Megéri elolvasni. 

Fejes Péter
könyvtáros

„Azt hiszem, maga az Úristen sem ismerné fel egyszülött fiát ebben a maskarában. Mézeskalács-Megváltót
csináltak belőle, csupa szaharin és szirup, és finom célzásokat tesz bizonyos árucikkekre, amelyek nélkülöz-
hetetlenek a hívők lelki üdvösségéhez.” Fahrenheit 451
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Fibi György, szabadúszó újságíró, ex-
állatgondozó, és a szigethalmi
Emese-várispánság tagja jegyzetso-
rozatának harmadik része.

ott tartottam, hogy itt Szobok. 2014.
szeptember 20-a van, derűs nap, alkony-
tájt. odakint...
Végtelen csalánmező, abból tea, leves,
főzelék lehet, vagy egy borzasztóan
kínos incidens, ha dobok bele egy hasast
futás közben. Immár két hónapja felelek
a lovardáért, és jóval több alkalommal
vettem részt marhaterelésben, mint azt
anyukám főiskolás koromban saccolta
volna. A kertben van 7 és fél tyúk, erede-
tileg 9 volt, de Foxtrott megakadályo-
zott egyet a szökésben, és ő őszintén
hisz az önbíráskodásban. A pipiből leves
lett. Aztán az egyik úgy döntött, hogy
lesántul, amit egy versenylónál megér-
tek, de ez egy *************-tt tyúk!
Van két kismalacunk... valahol a csalán-
ban. Kata esküszik rá, hogy aranyosak,
én nemigen látom őket, csak valami a
bokámhoz ér a csalánmezőn, ha arra
járok.
Cirilla. Ő egy tenyérben is hordozható,
praktikus és apró termetű macskalány.
Foxtrott új tesója. Néha összepacsiznak.
Illetve Cirilla Foxtrott arcára szokott pacsit
adni. Azt feléri. Néha Foxtrott viszonozza
a gesztust, és a cicát nem találjuk pár
napig.
Nemrég egyedül voltam itthon kettejük-
kel, amikor este egy indokolatlanul
ÓrIÁSI bogár bejött a szobába. Komo-
lyan mondom, HALLoTTAM A LÉPTEIT a
szőnyegen. Dübörgött. Á, sokat sejte-
tően ráfittyentettem kommandóm legif-
jabb sorozottjára, Cirillára. A kishölgy
tett két lépést a bogár felé, de ahogy a
közelébe ért, a nyilvánvaló azonosság
kettejük testméreteiben elbizonytalaní-
totta. Amikor a bogár a nyakizmait
tornáztatva felé fordította a fejét, Ciri
elszaladt, és bebújt a szekrény alá. ott
reszketett. Szóltam akkor Foxtrottnak.
Foxtrott a birkabőrön heverve felnézett
rám, és horkolni kezdett. Felemeltem és
akkurátusan a bogár mellé helyeztem.
Akkor az őrző-védőm fölkelt, kinyújtotta
a mancsát a bestia felé, rám nézett. Kis
gondolkodás után visszahúzta a lábát,
és szégyen nélkül Ciri mellé húzódott.
onnan figyelték, mit lépek eztán. Bogár
ellen nem orvosság egyikük sem, de

holnap Foxtrott debütál, mint birka- és
kecsketerelő eb. Az eredményt majd
leközlöm a legközelebbi állatorvostól
vagy hentestől.
Visszaszoktam olyan régi hobbijaimra,
mint a regényírás, és fűteni kezdett a
vágy, hogy kishajókat építsek, és verse-
nyeztessem őket a gyors sodrású pata-
kon.
Leteszteltem, hogy egy bicegős, kiöre-
gedett sportlovat magam után vezetve,
avagy egy városi közlekedésre tervezett
biciklivel gyorsabb és biztonságosabb
átkelni a legközelebbi hegyen. A
végeredmény az, hogy legjobb gyalogo-
san itthon maradni és akciófilmeket
letölteni.
Bab is lett ültetve, de rohadt alacsony,
sehogy sem sikerült felmásznom rajta az
óriások birodalmába, csak összetapos-
tam, és lehet, hogy emiatt ki is leszek
iktatva...
Ami azt illeti, nem fizetek magam után
tébét és magánnyugdíjpénztárral sem
bíbelődöm. Tökéletesen tisztában
vagyok vele, hogy nekem SoHA nem
lesz nyugdíjam egy fillér sem. Ameny-
nyire csak tudok, kiszállok a rendszerből.
Kísértet leszek. Egy fazekas-prózaíró
kísértet. Egy fiatal és vonzó, fazekas és
prózaíró kísértet. Nem fokozom tovább.
Határozott fejlődést mutat az életem
azóta, hogy az alpokaljai hippitanyán
csöveztem egy sátorban. Még határo-
zottabb fejlődés, hogy az álmodozást és
a cselekvést szinkronba kezdtem hozni
az életemben. Ma például beteljesítem
egy régi-régi vágyamat, kiélem kakaófé-
tisemet egy nagy adag kakaós palacsin-
tával, amit gigászi méretű bögre kakaó-
val küldök le. Már attól kellemesen
borzongok, ha csak leírom. Ha nem
betegedtem volna meg és nem kell
feladnom azt, hogy mások álmát telje-
sítsem be, most aligha tartanék állat-
okat a hegyek között. Éveken át csak
pofáztam arról egészséges koromban,
hogy maaaaaajd egyszeeeeer ezt
fogom csinálni. Bizonyos értelemen
betegebb voltam akkor. Civilizációval
fertőzött.
Ezért hát mereven elutasítom annak
lehetőségét, hogy nincs Isten.
És szerintem olyan, mint egy kutya, aki
feltétel nélkül szeret bennünket.
Jó estét kívánok mindenkinek és jó
szabadgondolkodást!

Tanulok élni 2 és ½ N. Pető 'Szigethy Ilona 1950-
ben született, Soltszentimrén.
1975- től Szigethalmon él.
Elhunyt férje, Németh József
István költő, fotós, szerkesztő
emlékére emlékházat rendezett
be, ahol műgyűjteményét őrzi.
Két felnőtt gyermeke, s három
unokája van. Több mint száz

antológiában és csaknem hatvan különböző folyóirat számos
kiadványában szerepel. Huszonkét önálló kötete, több kataló-
gusa jelent meg magánkiadásban. Magnókazettán és CD-n nyolc
jogvédett, megzenésített műve szerepel, 68 irodalmi és művészeti
kiadvány felelős szerkesztője, 2002- től a ’Szigethy Irodalmi és
Művészkör alapítója, vezetője, a KEK egyik alapító tagja.

Januári szélben,
Fagyos ónesőben,
Kóborolok, bandukolok
Künn a temetőben.

odavisz a lábam,
Szívszorító vágyam,
Hol testvéreim, s jó Anyám
Fekszik rideg ágyban.

Velőt rázó szél,
Bensőmben a Tél,
Bűnbocsánat, irgalom
Élőt elítél.

Lelkemen te, Gond,
Színezüstöd vond,
Fájó emlékekhez illő
Vádiratod mond!

Szeretetre vár,
Megriadt madár!
Késve ígért felmentéssel
Hol marad a Nyár?!

Vigasz nem lehet,
Gyermekszeretet!
Hiába, két testvért s Anyát
Egy sír betemet.

Két testvér, Anya
Élet alkonya ...
Gyászolónak dermedő szív
Lett az otthona!

Jöjj el nyugalom!
Hármas sírhalom;
Gyászdalomat térdepelve
Sírva dúdolom:

- Édes Istenem!
Legyél énvelem!
Élőkért és elhunytakért
Óvd az életem!

- Ó, te gyertyaláng!
Elfolyó világ;
utat fényesíts
Erőddel segíts,
S mulaszd, ami fáj! Ámen!

N. Pető 'Szigethy Ilona: Januári szélben ...

Nagy Viktor: Szalmaláng

Egyszer csak a sötétségben
Egy szinte parázs, apró láng
Fellobbant, hogy égve égjen
Nem tudta, hogy szalmaláng
De a tűz ott volt benne
Lehetett volna bárki
Egy világító mécses lángja
Kit soká lehet látni
De Ő csak, mint egy félő
Most született gyermek
Egyedül az éjszakában
Nem szőtt hosszú tervet 

Érezte, hogy egyre forróbb
A fénye áradt, ragyogott
Szikrázott a sötétségben
De nem látta a holnapot
Az őszi éjben puha szellő
Lágyan elszállt mellette
Lángját szítva, átkarolta
A hálóját rá vetette
Nagyot lobbant hirtelen
Pirosan és kéken
Nem maradt más utána
Csak némi füst a szélben…

Nagy Viktor vállakozó, önkormányzati képviselő már több
sikeres zenekarnak írt szövegeket, s néhanapján versírásra is
adja a fejét.



Szigethalmi fiatalember, Bolega Attila is
részt vett az új, magyar zongora fejlesz-
tésében, amelyet januárban ismerhetett
meg a közönség Budapesten. A különle-
ges hangzású és formájú hangszer
mechanikai részeiben számos újítás talál-
ható.
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramű-
vész magyar mérnökök, köztük a szigethalmi
Bolega Attila főkonstruktőr segítségével
fejlesztette ki az új típusú hangszert, amelyet
a sajtó csak csodazongora néven emleget. A
hangszerről beszámoló lapok tudósításaiból
kiderül, hogy a művész már több mint húsz
éve a zongora megújításán, tökéletesítésén
törte a fejét. Mint nyilatkozta, ez egyfajta
inspiráció, belső kényszer volt számára. 
- Úgy érzem, Liszt Ferenc vagy Beethoven
sokkal gazdagabb hangzást képzeltek el, mint
amelyre az akkori vagy akár a mai zongorák
képesek. Ezért körülbelül tíz évvel ezelőtt,
saját költségemen, a saját hangszereimen
elkezdtem a mai zongora megújításával kísér-
letezni – nyilatkozta még tavaly, a hangszer
első, zártkörű bemutatóján, amelyen orbán
Viktor is részt vett. 

A meglehetősen futurisztikus külsejű zongora
sajátos hangzását többek között attól nyeri,
hogy a hangszer „lelke”, tehát maga a rezonáns
nem fából, hanem az űrtechnológiában is hasz-
nált összetett anyagból, 25 különböző rétegű
karbon-kompozitból készült. 
Bolega Attila főkonstruktőr szerint a zongora-
művész abban volt zseniális, hogy el tudta
mondani, milyen hangzást szeretne elérni. 
- Én próbáltam megkeresni azokat a műszaki
megoldásokat, amelyek ezt lehetővé teszik –
mondta, hozzátéve: – a legtöbb zongora ütés -
szerű, kopogós hangzást produkál. Ami itt plusz,
az a hangzás minősége. A Bogányi-zongora
énekel, mert az energiát úgy viszi át a rendsze-
ren keresztül a membránra, hogy közben
megmaradnak a felhangok. 
Bolega Attila már a Szigethalmi Híradónak
nyilatkozva azt is elárulta: ő maga semmilyen
hangszeren nem játszik, szakmájánál fogva a
mérnöki szemléletet és gondolkodást képviselte
a csapatban. Hozzátette: az ötlettől a kivitelezé-
sig tíz év telt el, de a prototípus és egy második
hangszer építése mindössze másfél évig tartott.
Mint lapunknak elmondta, Bogányi felvetését
követően először akusztikai kísérletekbe

kezdtek, majd először egy 80 éves hangszert
építettek át: kiszedték a rezonánsát, s a saját
fejlesztést tették a helyére. Csak a sikeres
próbálkozást követően indultak el egy kuta-
tás-fejlesztési pályázaton, amelyet megnyer-
tek, s ennek segítségével készítették el a
teljes új hangszert, amelyből már a második
is elkészült. Végezetül hangsúlyozta: bár
mindenhol a csoda szót használják a zongora
emlegetésekor, a maga részéről ezzel nem ért
egyet, mert csoda szerinte az, aminek nincs
magyarázata, s az emberi elme nem tudja
megérteni. A csoda az, ahogyan a zongora
megszületett, a zongora viszont egy eszköz a
művészet kifejezéséhez.
Az origo fontosnak tartotta megemlíteni azt
is, hogy reisinger Károly zongoraszakértő, a
New york-i Klavierhaus tulajdonosa szerint a
Bogányi-zongorában az a nagyszerű, hogy
hangzását nem lehet összekeverni egy Stein-
way-jel, egy yamahával vagy Faziolival. Egye-
síti magában a meleg, csengő hangot és a
precíz tisztaságot. ráadásul nem hangver-
senyzongora-méretű, mégis úgy szól, mintha
az lenne. 

origo-vz
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radics Márton kisgyerekkora óta imád rajzolni, és középiskolás kora óta foglalkozik vele komolyabban. Alkalmazott grafikai végzettsége van, jelenleg
animációt hallgat a MoMÉ-n. Édesapja a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal dolgozója, a Szigethalmi Híradó Idült kertrajongóknak című állandó rova-
tának szerzője.

„Énekel” az új fejlesztésű zongora 
Fa helyett karbon-kompozitból készült a lelke
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Idén január 2-ra „hoztuk” előre a Görgey emlék-
túrát. Egy nap, de micsoda különbség. Pénteken
hétágra ragyogott a mi Napunk, szép felhők
alatt kéklett az ég. Szombaton! Ezt nem részle-
tezem! olvasva a zutty-pottyos beszámolókat
arról a napról, szerencsénk volt!
288 sporttárs tisztelt meg minket. Ebből 62-en
„fedezték fel Visegrádot”, 36-an a Fézler Balázs,
155-en a Görgey emléktúra távját abszolválták.
41 elszánt sportoló miután felfedezte a várost,
még a 25 kilométert is „lezavarta”. Kalapom-
pom-pom a levegőbe hajítom! 
(Ahogy egy matuzsálem sláger – igaz kicsit
másként – is mondja).

Számunkra, a Szigethalmi TE tagjainak mindig
nagy élmény, ha másoknak rendezhetünk
versenyeket. Jó, ha elégedettek a túratársak
(a zömük az volt). Szeretem, ha jóízűeket

beszélgethetek régi és
új ismerősökkel (biza
volt kvaterkázás bő -
ven).
Idén Pilisszentlászló
felett, egy széljárta he -
lyen,  mely a hangzatos
Hegytető névre hallgat,
voltam szolgálatban.
Én csendben kockára
fagytam a pecsételés
közben, eközben tár -
saim, a Nagy család,
tüsténkedett.

Zubogott a víz, készült a tea, a zsíros és vajas
kenyerek ármádiája sorakozott. Jöttek a turisták
méltóan a naphoz, jókedélyűen nevetve, ettek-
ittak, beszélgettek. Jó volt ott lenni köztük!

Mint később kiderült, mind célba ért. Ismét elő
a kalappal. 
Hogy milyen volt a táj? Szendrei Gábor remek
fotói elárulják, hogy igazán kies volt aznap a
Visegrádi-hegység. Az Apátkúti-völgy hozta a
formáját. Meredek hegyoldalak, vidám jégpapír
fedte csilingelő patak, óvatos mozgású turisták.
Az urak Asztala oldalában kicsit tépetten, de
szép szálfák sorakoztak a hóban. A Duna ezüstje
vakítóan csillogott a verőfényben, legalábbis egy
ideig, aztán eltűnt, mint Napóleon ármádiájának
jó része a waterlooi csatában.
Jó napom volt! Ismerős arcok, sziporkázó hó,
tengerkék, fodros felhők! Kedveltek minket az
égiek!

SPorT

Tartsatok velünk!
Egyesületünk tagsága február 21-én hazánk
szépséges és nagy történelmű szegletét láto-
gatja meg. A Balaton kies félszigetére, a Tiha-
nyi-félszigetre szervezünk túrát. 
Ami biztosan lesz:
1. A magyar tenger és a Balaton-felvidék

feledhetetlen látványa.
2. A félsziget geológiai csodái, a gejzírkúpok.
3. A sokszázados múltú, I. András által

alapított apátság.
4. Sok-sok vidám szigethalmi természetbarát.
Amit remélünk: ropogós havat a lábunk alá,
a havon megcsillámló napfényt. (Sajna eset-
leges!)
Aki szeretne csatlakozni hozzánk, azt várjuk
szeretettel! A busz 6 órakor indul a Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola Szabadkai
úti épülete elől. A kirándulás túravezetői:
Kontha Gabriella és Sziklavári Sándor. A
buszra jelentkezni egyesületünk alelnökénél,
Sziklavári Sándornénál, Marikánál lehet.
Addig is, amíg nem találkozunk, az egészség
legyen veletek!

Nád Béla, a Szigethalmi TE tiszteletbeli
elnöke

Minden szép lett!
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Egyéves, nagyon
barátságos dalmata
fiú kutyus szerető, hű
gazdit keres! régi
gazdája külföldre
költözött, ezért
"elajándékozta" őt.

De hogy mennyi szeretettel, törődéssel, türe-
lemmel voltak a kutyus iránt, akikhez került?
Nem tudjuk.... Nyilván nagyon megviselte
szegényt, hogy gazdija elhagyta őt, ezért külö-

nösen nagy figyelmet érdemelt volna. 
Megszökött? Kirakták?
Kérjük, csak olyan igaz szívű, állatszerető ember
telefonáljon, akinél biztonságban, szeretetben
élhet élete végéig! Nem szeretnénk, ha újabb
fájdalmas csalódás érné! Kérem a kedves olva-
sókat, akinek van lehetősége, segítsen mentett
árva kutyusaim ellátásában, élelmezésében.
Köszönöm szépen! Elérhetőségeim: 06-20-803-
05-43, seniko79@citromail.hu

Enikő

SZÍNES

Újra színház 
a VSZK-ban!

A Szigethalmi Színházbará-
tok Köre 2015. március
28-án 18 órától látja
vendégül a Kispesti Kisszín-
ház társulatát. 
Tavasszal egy külvárosi
legenda elevenedik meg a

Szabadidőközpont kicsiny színpadán. Az szín-
házkedvelők ezúttal Molnár Ferenc: Liliom
című művének színpadi változatát tekinthetik
meg. A Kispesti Kisszínház előadása a 2012-ben
megrendezett XXII. Moson Megye Színjátszó
Találkozón országos ezüstminősítést és rende-
zői díjat kapott.
Jegyek elővételben már vásárolhatóak a Városi
Szabadidőközpontban, munkanapokon 8-16
között. Jegyár: Felnőtt: 1000 Ft, diák/nyugdíjas:
900 Ft. 

KEMÉNYFABRIKETT
KAPHATÓ!

Több típusban, 
10 és 15 kg-os kiszerelésben.

Ár: 60Ft/kg.
Cím: Tiefen Stein Kft.
taksonyi temető mellett.

Nyitva: H-P: 7-16 óra között.
Más időpontban kérem hívjon:

06 30 940 2008

Farsangolás februárban. Farsangi kézműves délután lesz február 20-án, pénteken délután két
és hat óra között a Helytörténeti Gyűjteményben, a Fiumei u. 48. szám alatt. Program: alakoskodó
álarcok, maskarák, télűző bábok készítése, csörögefánk sütés, négy órától maskarás télbúcsúz-
tató. Belépő: 500 Ft/fő.
A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, a vendéglátást, a gyűjtemény megtekintését
és támogatását. A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681 telefonszámon. (A fotó a tavalyi
rendezvényen készült.)

Szigetszentmiklósi céghez felveszünk
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni
tudó géplakatost, akár azonnali kezdéssel.
Elvárások: pontos munkavégzés, megbízha-
tóság, rajzolvasási készség, B-kategóriás
jogosítvány. Érd.: 06-24/444-444

Gazdát keres

Kedves városlakók! Azt a megtisztelő felkérést
kaptam szerkesztő úrtól: írnék néhány sort az
éppen aktuális kerti tevékenységekről. Egy kicsit
kérettem magam, de csak a látszat kedvéért,
mert igazából szeretem az ilyes feladatokat.
Vágjunk hát bele!
Télen, fagymentes időben a legjobb végezni a
szabadgyökerű fák, cserjék ültetését, átül-
tetését. Cserjének 60x60x60 cm-es, fának egy
köbméteres gödröt ásunk, a talaj felső rétegét
a gödör egyik, a többit a másik oldalán halmoz-
zuk fel. Gödrünk aljára egy lapát trágyát dobunk,
erre mehet a felső réteg, arccal lefelé, majd a
többi földdel a szükséges magasságig töltjük a
gödröt. A növény hajtásait kb. harmadára vissza-
vágjuk, aztán elültetjük a boldogtalant, majd a
földet körülötte megtapossuk, tömörítés céljá-
ból. A növény körül tányér maradjon, mert most
következik az öntözés. Annyi vizet adjunk növé-
nyünknek, amennyit a föld el bír nyelni, ilyenkor

nem csak a nedvesség lényeges, a víz tömöríti a
földet a gyökerekhez. Ha a föld beszívta a vizet,
kapával felkupacolhatjuk növénykénket, közben
ígérjük meg neki, hogy tavasszal kitányérozzuk.
Veteményesünk helyét hordjuk meg trágyával
(ha tudtunk szerezni), forgókapázzuk, vagy
ássuk fel a területet, hogy a téli csapadék
bemossa a növényeknek fontos tápanyagokat.
Elgereblyézni ráérünk tavasszal, vetés, ültetés
előtt.
Teleltetett mediterrán növényeinket (pl.
leander) is látogassuk meg. Ha találunk rajtuk
kártevőt, ilyenkor érdemes mechanikai védeke-
zést alkalmazni. Fertőzött ágakat levágni, pajzs-
tetű tojásokat gyökérkefével lesikálni, és még
sorolhatnám.
A kertészmunkát az ember pihenésképpen
végzi.
Szép időt kívánok és mindenkit ölelek!

radics Gáborka

Idült kertrajongóknak



A Szigethalmi Híradó már több alkalommal is
foglalkozott a repülőtér ügyével, és nem
egyszer a helyi „népharag” is tüntetett a bezá-
rását követelve. A legfőbb indok az volt, hogy
a nagyobb forgalom miatti magasabb repülő-
gépzaj miatt esetleg elértéktelenednek a helyi
lakosok ingatlanjai, sérülhet a környezet, stb. A
híradó legutóbbi számában az Élhető Környezet
Egyesület tűzte zászlajára a kérdést és terelte
immáron a felsőbb jogi útra a repülőtér ideigle-
nes működési engedélyének az ügyét.

Mindez feltehetőleg társadalmi, lakossági
nyomásra történt, és ezért a hallgattasék meg
a másik fél is alapon, engedjenek meg néhány
eretnek gondolatot nekem is.
A repülőteret a rendszerváltozásig, azaz az
orosz csapatok kivonásáig a szovjet légierő
használta a vadász- és a szállító repülőgépeivel,
melyek a legkevésbé sem voltak sem környezet,
sem lakosságbarátok. A talaj tele van több
tonna kerozinnal, mert az üzemanyag-tárolóik
az országban mindenütt és itt is folytak, a
gépek felszálláskor a települések felett közelí-
tették és néha át is lépték a hangsebességet,
jókora hangrobbanással. A helybeliek részére
ekkor nem volt tanácsos tiltakozni. Ingatlanjai-
kat viszont jó néhányan ekkor vásárolták, sőt
igen nagy számmal akkor alakították át, moder-
nizálták, hosszú távon berendezkedve az itt
lakásra. Jó néhány százan, így magam is akkor
vásároltam a házamat, annak a pontos tuda-
tában, hogy itt repülőtér van, és nagy bizo-
nyossággal marad is, és ott repülő forgalom
van és lesz. A beköltözők vagy inkább a
fővárosból kiköltözők száma azóta tovább
nőtt, ennek legjobb mutatója, hogy Sziget-
halom lett a környék legvendégszeretőbb
városa, mert Csepel, Budapest felé reggel
nem lehet csak araszolva kimenni, és este
csak ugyanígy visszajönni a nagy gépkocsi
forgalom miatt.

Jelenleg a repülőtéren kisgépes és vitorlázó
forgalom van, melynek hanghatása majdnem
semmi. Létrejött egy kb. 75-90 gépből álló alap
repülőbázis, melyhez a megfelelő műszaki/
üzemanyag ellátó/repülés irányító/adminisztra-
tív törzs is felzárkózott, munkát adva jó néhány
helyi lakosnak. Épült egy új repülőtéri szálloda
és étterem több alkalmazottal. Ide települt az
Első Magyar repülő Akadémia, melynek
munkatársai végzik a hazai és részben külföldi
szakemberek képzését. 

Itt dolgozik a Pilot Shop,
és ugyancsak itt lehet
szervezni a sétarepülése-
ket, valamint esetenként
a különböző gépkocsiver-
senyeket is.
Tehát a repülőtér komoly
térségi munkaadó lett,
biztosítva a környékbe-
liek megélhetését. 
Annak a valószínűsége,
hogy a repülőtér, haszno-
sítva a meglévő zöldfelü-
leteket, átmegy minőségi
és hangtalan gomba- és
zöldségtermelő üzembe,
nagyon kicsinek tűnik.

A tiltakozás helyett nagyon jó és főleg eredmé-
nyes lenne a tárgyalás és a kompromisszumke-
resés, a környező települések önkormányzatai
és a repülőtéri menedzsment között. Meg
kellene állapodni néhány alapvető kérdésben.
Így pl. abban, hogy maradjon a kisgépes/vitor-
lázó üzem, mely környezet- és munkahelybarát,
és ki kellene zárni bizonyos tonnaszám feletti
gépek forgalmát. A le- és felszálló gyakorlatot
lehetne a nagy Duna fölé kifordítással, zajcsökk-
kentő módon alkalmazniuk pl. a motoros
gépeknek. Az önkormányzatoknak (Szigetha-
lom, Tököl, Szigetszentmiklós) igen intenzíven
kellene azon munkálkodniuk, hogy a jelenleg
üresen álló bunkereket, épületeket, ne szezo-
nonként megbukó, alkalmi zöldség- és gyümöl-
csárusoknak, hanem bizonyos nagykereske-
delmi cégek logisztikai raktárainak adják el.
Ezzel ismét több munkalehetőséget nyernének.
Hollandiában, mely 15 millió lakosával köztudot-
tan a világ legsűrűbben lakott országa, és a
területe valamivel kisebb, mint a Dunántúl, öt
azaz 5 repülőtér van, melyek közül az Amster-
dam Schiphol reptér az európai 5 legnagyobb
között van. Ha valahol, ott kellett csak igazán
kompromisszumokat keresni, mely során odáig
is elmentek, hogy az amsterdami reptér fizette
néhány közeli település nyílászáróinak zajmen-
tesítési költségeit is.

Veér Jenő

„Jégbontó hava”. Februárban kezdődik váro-
sunkban a hagyományőrző rendezvények ideje.
Kisállat-kiállítással, családi disznóvágással és a
gyerekek kedvencével, a farsangi forgataggal
várják a kicsiket és nagyokat.
Februárhoz sok népi jóslat, hiedelem kapcsoló-
dik. Gyerekorom kedvence volt, hogy másodi-
kán, amikor kijön a medve a barlangjából,
meglátja-e az árnyékát, mert ha igen, akkor
visszamegy a barlangjába, és még hosszú lesz
a tél, de ha borongós az idő, akkor kint marad,
és elkezd táplálékot keresni, és jön a melegebb
idő. Mátyás, ha jeget nem talál, akkor csinál.
Ezért azt ajánlom mindenkinek, hogy Matyi
nevű ismerőseinek vigyen egy pohár jéggel teli
italt, így legyen jég, amit összetörhessen, és
hamarabb jöjjön a tavasz.
Kedvenc disznótoros ételek receptjeit ajánlom
kedvcsinálónak.

orjaleves
Az orja cson-
tokat (sertés-
csont) hideg
vízben felte-
szem főzni,
sózom. Ha
felforrt, leha-
bozom. Bele-

teszem a tisztított sárgarépát, fehérrépát, kara-
lábét, zellert, kelkáposztát, vöröshagymát,
fokhagymát és ízesítem egész borssal, sóval és
erőleves kockával. Lassú tűzön készre főzőm.
Házi cérnametélttel tálalom.

Disznótoros hagymás krumpliágyon 

A burgonyát és a vöröshagymát karikára
vágom. A tepsi aljába szalonna szeleteket
rakok, és erre ráteszek egy sor krumplit, sózóm,
a hagymakarikát rászóróm, ismétlem. A tetejére
teszem a kolbászt, májas, véres hurkát, kicsit
megszurkálom, hogy ne repedjen szét, kevés
zsírral meglocsolom, és a sütőben kb. 180 fokon
megsütöm. 

Jó étvágyat kívánok:
Suhai-réfi Tímea
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Ellenvélemény reptérügyben
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Hagyományok
és receptek



Tisztelt Olvasóink!

Úgy tűnik, a megváltozott lapzárta némi
gondot okozott néhány intézménynél az átál-

lásban. Valószínűleg így fordulhatott elő, hogy
még január közepén is érkeztek karácsonyi
írások, amelyeknek most – tekintettel a
zavarra – helyet biztosítunk a februári újság-

ban. Kérem minden kedves szerzőnket, hogy
figyeljék az impresszumot, ahol minden eset-
ben feltüntetjük a lapzárta idejét. A témáról
bővebben a 3. oldalon olvashatnak. (a szerk.)

Mindig öröm számomra, ha helyi művészeink
közül valaki úgy dönt, hogy megmutatja alkotásait
Szigethalom lakóinak. Szerencsére nagyon sok,
igazán tehetséges ember lakik a városban. Vannak
közöttük művészek, akik iskolában tanulták a
festészetet, az éneklést, a táncot. Mellettük
nagyon sokan vannak, akik saját örömükre kezd-

tek el foglalkozni a művésze-
tek valamely ágával, majd
idővel eljutottak odáig, hogy
már bátran kiállhatnak a
közönség elé megmutatva
tehetségüket, megosztva
élményeiket.
Éppen az utóbbi csoporthoz
tartozó két – számomra
nagyon kedves – képzőmű-
vész, Kürti Zoltán és Borsodi
Zoltán kiállítását nyithattam
meg karácsony előtt a Szent
István Általános Iskola
„Szent István Napok” rendez-
vénysorozata alkalmából. 
A város lakói számára már
mindkét művész ismert,

hiszen sokszor találkozhattunk különböző kiállítá-
sokon műveikkel. Hogy mégis miért fontos beszélni
a két emberről?
Kürti Zoltán számomra maga az akaraterő, a
„soha ne add fel” örök példája. Mint arról már
novemberi-decemberi, összevont lapszámunkban
is írtunk, súlyos betegsége után, sokszor ember-

telen kínok között talált új értelmet életének, a
festészetet. Munkára fogva egészséges bal kezét
újratanulta az ecsetkezelést, s évek alatt vált egyre
magabiztosabbá, és javult ezzel egyidejűleg egész-
sége is. Fontos számára, hogy örömet szerezzen
másoknak is. Nincs intézmény a városban, amely-
nek ne ajándékozott volna festményt, így szol-
gálva meg azt a sok biztatást, amit a betegsége
során kapott.
Borsodi Zoltán jelenti a történetben az odaa-
dást. Élete során sokfelé járt az országban (édes-
apja vándorméhészként dolgozott, és a család
vele utazott mindenhova). Nagy szerelem a
Nógrád vidéke, melyről sok kép és főleg makett
készült. Eleinte csak a saját örömére alkotott, de
később fontossá vált, hogy megmutassa műveit
az érdeklődőknek. És nem csak megmutatni,
bemutatni is akarta azokat. Nagyon ritkán lehet
találkozni olyan művésszel, aki akkora odaadással,
szeretettel magyarázza el az ábrázolt témák törté-
netét, legyen szó egy várról, tájról, emberről. 
Így év elején, amikor még benne vagyunk a foga-
dalmak betartásának időszakában, érdemes a két
művész példáját magunk elé tenni. A nehézségek
leküzdhetők, csak akarni kell, és ha teszünk vala-
mit, abban legyen ott az odaadás. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Hagyománnyá vált 2007 óta, hogy a
Narancssárga Óvodából karácsony-
kor meglátogatjuk az Idősek ottho-
nának lakóit, hogy családiasabbá
tegyük az ünnepet.
Mi, Mákvirág csoportosok immár
harmadszor készültünk izgatottan az
eseményre. Megbeszéltük a gyere-
kekkel, hogy hova megyünk, volt, aki
járt már ott látogatóban, de persze
azért sok kérdés is felvetődött
bennük: ott lesz az én nagypapám
is? Nekik nincs saját unokájuk? Örül-
nek majd nekünk?
Napokon keresztül a kisebbek szorgo-
san segítettek az ajándékba szánt
díszek és mézeskalácsformák elkészí-
tésében, míg a nagyok egyre ügye-
sebben próbálták a koreográfiát. Az
adventi készülődés más területeken is
átszőtte napjainkat... szaladt az idő!
December 19-én péntek délelőtt 13
izgatott Mákvirág szép ruhában

átsétált a szomszédba, és
megilletődve látta a sok-sok
idős embert. A félhomályos
terembe mécsesekkel bevo-
nuló gyermekek és az
„Adventi hírnök friss fe -
nyőág...” kezdetű dal a
megszokott békés hangulatú
műsort ígérte, ám a mécsese-
ket földre téve zenét váltot-
tunk, és Zséda: Szürke patás c.
lendületes számára táncolni
kezdtek „szarvasaink”. Néme-
lyik irányt tévesztett, más
megmakacsolta magát és
csak állt, aztán újra bekapcso-
lódott a táncba. A gitárszólónál
oldódott a feszültség, egyre jobban
érezték a feléjük áradó szeretetet.
Miután a köszöntő és az ünnepi vers
elhangzott, már bátran énekelhette
mindenki együtt a Kiskarácsony,
nagy karácsonyt... feltéve, ha nem

járt úgy, mint én, hogy potyogtak a
könnyei.
Az ilyen események, mint a gyöngy-
sor szemei felfűződnek, s nyomot
hagynak gyermekben, felnőttben
egyaránt. Ahogy Leonard Da ung
megfogalmazta:: 

„Találkozás és búcsúzás az élet 
ennyi csak, 
valaki jön, valaki megy, s az 
emlék megmarad.”

Juhász Ildikó 
óvodapedagógus
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Akaraterő és odaadás

Szarvasgidák az otthonban
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Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt
megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig számított
időszak. Advent első vasárnapja három időszak
kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év, a
karácsonyi ünnepkör és az adventi időszak
kezdetét. Az advent szó jelentése eljövetel, ami
az Úr eljövetelét jelenti. A karácsonyt megelőző
várakozás az Úr eljövetelében éri el jutalmát. A
világító gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt.
Fontos, hogy minden emberhez eljusson a kará-
csony üzenete, a hit, remény és a szeretet.
A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
tanulói tiszta szívvel és óriási lelkesedéssel
készültek a karácsonyvárás jegyében a hagyo-
mányos, sorrendben 21. karácsonyi koncertre,
hogy műsorukkal megörvendeztessék a megje-
lent vendégeket, Fáki László polgármester urat,
Schuller Gáborné alpolgármester asszonyt,
Dr. Pálos Annamáriát, a szigetszentmiklósi
tankerület igazgatóját, valamint a képviselőket
és szülőket, és egy kis szeretetet csempéssze-
nek a szívükbe az advent időszakában.

A koncertet az 5. c osztály nyitotta meg a Stille
Nacht eléneklésével, majd Ferenczi Edit képvi-
selőasszony, a koncert fővédnöke gyújtotta
meg az adventi koszorú 3. gyertyáját.
A legkisebbek képviseletében az 1.c osztály a
Jóbarátom a Nap, Citerák és Itt az úrnak angyala
című énekeket, Wafi Evesta és Gyurász Fruzsina

az Apu, úgy szeretném című dalt, a kis énekkar
pedig a Hó hull, Fújjad sípod, Népdalcsokor, Furu-
lya, Karácsony jön már című dalokat adták elő.
A felsősök sorát Hézser Tünde 5. c osztályos
tanuló nyitotta meg fuvolajátékkal, majd az 5. c
és b egy angol dalt adott elő. Ezt követte az
iskola színjátszókörének Ludas Matyi karácsonya

című előadása. Kovács Zsanett jazzelőadó, a
Szent István volt diákja egy karácsonyi összeál-
lítással vett részt az ünnepségen. Ezután a tánc-
csoportunk karácsonyi tánca következett, majd
Németh Leila tanárnő előadásában a Kell ott
fenn egy ország című dal csendült fel. A felsős
énekkar a Dona Nobis, Szóljon a zene, Jégva-
rázs, A karácsony vendég című dalokat éne -
kelte. Koncertünk záró műsorszámaként a Ha
elmúlik karácsony című dalt adta elő a tantes-
tület a felsősök kíséretében.
Zárásként Piróth Ibolya igazgató asszony és
Halász László, a tököli Művelődési Ház igazga-
tója tartott beszédet.
A műsorban teljes szívvel résztvevő gyerekek
mellett köszönet illeti Bakondi Katalin, Dzsab-
railova Szevil, Ficzere Noémi, Kontha Gabriella,
Molnár Szilvia, Mogyorósi Erzsébet, Németh
Leila, Szél László felkészítő tanárokat. 

Szél László

Tiszta szívvel

SZÍNES
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó 601
Dr. Horváth Nikoletta : 602
Dr. Ammo Ahmad: 602
Dr. Molnár Julianna: 603
Dr. Csipán Zoltán: 603
Dr. Vékony Irma: 604
Dr. Kővári Éva: 604
Dr. Kóczah Judit: 605
Dr. Balogh Béla: 605
Védőnők: 607
Dr. Parádi Enikő: 608
Dr. Kővári Gábor:    608

Orvosok
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 06/70 935-0501
Dr. Balogh Béla fogorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor házi gyermekorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő házi gyermekorvos: 06/70 375-9630
Nagyné Dr. Vékony Irma háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
Dr. Heigliné Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 06/30 799-3682
Gyártelepi rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep
1205/29/B (Lordok Háza)
Nyitva tartás: Hétfő: 8-16, Szerda: 10-18, Péntek: 8-14
Telefon: 06/40 38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9.  Tel.: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

DPMV Zrt. Szigethalmi Üzemegység 
Ügyfélszolgálat: Cim: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: szigethalom@dpmv.hu
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 12-16, Kedd: Zárva, Szerda: 8-12,
12.30-20, Csütörtök: Zárva, Péntek: 8-12
Pénztár az ügyfélfogadás vége előtt fél órával zár.
Hibabejelentés: Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
Telefon: 06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPoNT 
06/24 525-467 ÜGyELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Rendőr járőr: 
06/30 409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

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: Kedd: 12-19, Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, 
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
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

Izgatott gyerekek és felnőttek sokasága várta
december 13-án a Városi Szabadidőközpont-
ban az egyesületünk által kiírt rajz és kézmű-
ves pályázatok munkáiból összegyűlt kiállítás
megnyitóját. 
rendezvényünk célja a népi hagyományok
megismertetése, továbbéltetése volt eredeti
vagy akár megújult, modern formában. 
Láthattunk gyönyörű, tradicionális fafaragá-
sokat, bőrdíszműves tarsolyokat, kerámiákat,
hímzéseket és modern ágytakarót, gyöngygo-
belin ékszereket is. 
A rendelkezésünkre álló helyiség szűkös kere-
tei miatt a megnyitón nagy volt a zsúfoltság.
reméljük, ez nem veszi senkinek a kedvét az
idei pályázatokra való jelentkezéstől, mert
folytatódik a sorozat. 
Az eredményeket látva az idei évben szeret-
nénk a mesemondó és népdalversenyekre is
nagyobb kedvet ébreszteni, hogy az év végén
még szélesebb körben bemutatkozhassanak a
népi mesterségek kedvelői a szigethalmi
közönségnek.
Köszönöm a pályázók és az őket felkészítő
szülők, óvónők, pedagógusok együttműködé-
sét, és rácz Ilonának a kiállítás megrendezé-
sében nyújtott segítségét!

Baloghné Mina Ildikó, 
a Sziget Néptánc Együttes tagja

Tényleg más és a Sziget Néptánc Együttes életé-
ben igen fontos dátum volt 2015. december 13-a!
A már hagyományos, évzáró művészeti napunk,
most „Más ez a nap” címmel került megrende-
zésre a Városi Sza badidőközpontban. 
Minden évben izgalommal vegyes várakozással
készülünk arra, hogy adhassunk valamit kará-
csony közeledtével a ránk kíváncsi, néptáncot
kedvelőknek. És nem csak mi! Nagy örömünkre
elfogadták meghívásunkat a településünkön
működő, népi hagyományőrző gyermekcsopor-
tok: Kék Óvoda Mákvirág néptánc, Széchenyi
István Általános Iskola néptánc és Szent István
Általános Iskola Csimota népi játék csoportja.

Idén mutatkozott be először a
szalkszentmártoni Fricska Női
Táncegyüttes a már ismert
ráckevei Kéve, Nagy-Bokréta,
Kis-Bokréta Együttesek műsora
mellett. A színvonalas muzsikát
a Tisza Banda népzenei együt-
tes biztosította.
A mesemondó pályázat I. helye-
zettje, Nyutali Csaba is fellépett,
és gyönyörködni lehetett a rajz-
, és kézműves pályázatokra
beérkezett munkákban.

Gratulálunk a fellépőknek, és egyben köszöne-
tet szeretnénk mondani a részvételért, mellyel
műsorunkat megtisztelték és színesítették.
Szintén köszönet illeti Fáki László polgármes-
tert, a Városi Szabadidőközpont munkatársait,
a gyerekeket felkészítő óvónőket, pedagóguso-
kat, a nyugdíjas baráti kört, Cseke Istvánt és
családját, Nagy Viktort, Sziklavári Sándort és
Marikát, Borbély Józsefet, Lakatos Ferencet és
a sok pártolót, valamint a szokatlanul nagy
létszámú közönséget, illetve táncosainkat egész
éves munkájukért, kitartásukért!

Sziget Néptánc
Közhasznú Egyesület vezetősége

Más (volt) ez a kiállítás!

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán

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 feltét-
len megjelenését. A szerkesztô a cikkeket
rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok

tartalma ne változzon.)

Lapzárta: február 19-e.
Várható megjelenés: március eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése:
Polgármesteri Hivatal pénztára

Kossuth L. u. 10.

Művészeti (más)nap!


