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Bio közöségi kert Szigethalmon

ÖNKORMÁNyzAT

Tizenhárom napirend tárgyalásáról döntött
október 20-i ülésén a város képviselő-testülete.
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
követően a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátási módjának felül-
vizsgálata következett, mellyel törvényi kötele-
zettségét teljesítette a testület, a szolgáltatási
feladatok ellátásának módja és szervezeti kere-
tei megerősítésével. 
Ezt követően új intézmény létrehozása volt a
döntés tárgya a szigethalmi közétkeztetés
biztosítására 2016. január 1-től a Nebuló Közét-
keztetési Intézmény jogutódos megalapításával,
a helyben működő főző- és tálalókonyhák
összevonásával. Az új intézmény alapító okiratát
a képviselők jóváhagyták, és ezzel egy időben
kiírták a vezetői álláshely pályázatot is.
A Magyar Államkincstár jelzésére ismét techni-
kai módosítást igényelt a Négyszínvirág Óvoda
alapító okirata, de figyelembe véve a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény 2016. év elején
történő beindítását, a módosítás – külön hatá-
rozatban – a konyhák kivételéről is megtörtént.
Ezek után a képviselők intézményvezetői
kérésre a Nobilis Humánszolgáltató, illetve a
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
tervezett költségei között előirányzat-módosí-
tást fogadtak el.
Az elkövetkezendő téli időszakra Szigethalom
város hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkálatainak elvégzését – 2015. december 1.
és 2016. március 1. között – ismét a Szigetsped
Fuvarozó Fuvarszervező és Általános Szolgál-
tató Kft. fogja végezni.
A következő napirendekben rendeletmódosítás,
illetve -alkotás következett:

- a közterület használatáról, védelméről, díjáról
szóló 23/2008.(VIII.29.) önkormányzati rende-
letmódosító önkormányzati rendelete (hatás-
kör átruházás miatt) 

- a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
28/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet (új)

- a piac körüli parkolási rendről szóló
29/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet (új)

A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők. 
A képviselő-testület tájékoztatása következett
a III. negyedéves adóbevételekről, a két ülés
között történt eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Az ülés utolsó napirendjeként arról döntött a
képviselő-testület, hogy a Szigethalom Egyesí-
tett Népjóléti Intézmény területéből egy
meghatározott részt – térítésmentesen - a
Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány
kezelésébe adja 10 éves időtartamra, egyben
hozzájárul a területen külsős támogató - Knorr-
Bremse Global Care e.V. – által finanszírozott
bio közösségi kert alapításához.
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: december 8-a 17 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: december 10-e 17
óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: december 15-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Aranyos vállalkozások
Már több vállalkozás sikeresen regisztrált a város
megújult honlapján található Szigethalmi Arany-
oldalakon. Az oldal célja, hogy minél nagyobb
teret adjon a Szigethalmon működő és tevékeny-
kedő cégeknek, amelyek közül bármelyik, Sziget-
halmon székhellyel és telephellyel rendelkező
vállalkozás ingyenesen felkerülhet ide. Bemutat-
hatja tevékenységi köreit és megadhatja elérhe-
tőségeit, hogy Szigethalom város lakossága is
minél könnyebben megtalálhassa.

Mit kell tenni?
A honlap dokumentumok menüpontjában talál-
ható Aranyoldalak mappában talál egy word
formátumú fájlt, melyet értelemszerűen kitöltve
e-mailen elküld az aranyoldalak@szigethalom.hu
e-mail címre, és néhány napon belül máris felke-
rül az Aranyoldalakra.
Várjuk a vállalkozások jelentkezését!

Szigethalom Város Önkormányzata

Lakossági felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
december 12-én (szombat), valamint december
21-től év végéig zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt anyakönyvi ügyelet
a 06 30 236 4884 telefonszámon elérhető.

2016. január 4-től a megszokott napokon és
időben fogadjuk ügyfeleinket.
Minden kedves ügyfelünknek boldog karácso-
nyi ünnepeket és eredményekben gazdag új
esztendőt kívánunk.

Dr. Stiebel Viktória jegyző

Tisztelt Olvasók!
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy
a szerkesztőség nevében elmondjam kará-
csonyi jókívánságaimat. A felkérés ijesztő,
hiszen mit is lehet mondani, ami nem
közhelyszerű (hoppá, már ez is az volt). Olyan
ez, mint a káprázatos naplemente, amit, ha
stégről nézünk egy szerettünkkel, lenyűgöz,
feltölt, ha viszont ezt valaki vászonra viszi,
már-már giccs. Így bocsássák meg nekem, ha
én sem tudok eredeti gondolatokkal előruk-
kolni. Hiszen mit is lehet kívánni ilyenkor?
Békés, boldog karácsonyt? 
Békéset, miközben már novemberben elkez-
dődik egymás lökdösése a zsúfolt üzletek-
ben? Őrült, olykor céltalan és haszontalan
dolgok összevásárlása, amiről sok esetben
már a megvétel pillanatában is tudjuk, hogy
nem ez az igazi? Néhol az átgondolatlan
hitelfelvétel, amit aztán az év hátralévő
részében alig tudunk fizetni, és ez számtalan
veszekedést generál?
Boldogot, amikor a szentestét követően
körülnézünk és rájövünk, hogy túlköltöttük
magunkat, de még így sem azt vettük meg
pénz hiányában, amit igazán szerettünk
volna? Viszont indokolatlanul sok ételt
halmoztunk fel, és ünnepek után kezdhetjük
elölről a fogyókúrát, s akkor még nem is
beszéltem a rengeteg konyhai munka, a kará-
csonyfa-vásárlás viszontagságairól, aminek a
zord hangulata végig ott lebeg a késve tálalt
vacsora felett?
Ha ilyen tárgyilagosan lépkedünk végig az
ünnepi asztalhoz vezető úton… hát, az idei
évtől talán ki is kéne hagyni. Szerencsére
azonban az ünnepi készülődés mindennapi
nyűgét, tárgyilagosságát – ha még oly
közhelyszerűen hangzik ez is – felülírja egy
érzés: a szeretet. 
S mi mást kívánhatnék önöknek, mint hogy
az eljövendő ünnepi napok minél több percét
ez a szeretet írja át. Akárhogy zajlottak az
előkészületek, bármi kerül a fa alá, azok a
pillanatok kerekedjenek felül, amikor körül-
néznek és hálásak a sorsnak, amiért körülve-
szik önöket a szeretteik, vagy voltak olyanok
az életükben, akikre szeretettel tudnak emlé-
kezni. 
Kívánom, hogy minél többen tanuljuk meg,
hogyan lehet az ünnepek utáni hétközna-
pokra átvinni ezt a szeretetet, az odafigyelést
egymásra. 
Mert ez lehetne a kulcsa mindannyiunk béké-
sebb életének.

VNM
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Mindennapi életünk (5.)
„Nől a dér, álom jár, 
hó kering az ág közt. 
Karácsonynak ünnepe 
lépeget a fák közt.”

Weöres Sándor sorai a napok múlásával egyre aktu-
álisabbá válnak. 
Megint elmúlt egy év: egy örömökkel teli, olykor
bánattal érintett, de mindenképpen dolgos év. Sorra
vettük, hogy mi minden történt, mi valósult meg az
elmúlt évben városunkban. Mindenről beszámoltunk
valamilyen formában a lakosságnak a Szigethalmi
Híradóban, közmeghallgatáson, képviselői beszámo-
lókon, közösségi oldalakon.
Az eddig vállalt célkitűzések (és a jövő tervei sem)
azonban nem érnének semmit civilek aktív részvé-
tele nélkül. Önkormányzatunk tudatosan tett lépés-
eket a civil társadalom megbecsülésének visszaállí-
tása érdekében. Párbeszédre ad lehetőséget az ismét
elindított Civil Fórum, amelyre negyedévente várjuk
a civileket. Szűkös anyagi lehetőségeink mellett is
nagyobb támogatást biztosítottunk a szervezeteknek
azzal, hogy az előre bejelentett igényeknek alapján
ingyenesen kapták meg a Városi Szabadidő Központ
termeit.
Emlékképként jelenik meg a fagyos márciusi hétvége
és az áprilisi hétköznapok sora, amikor a Fehér Gém
Üdülőt takarította sok-sok szigethalmi. Örömünnep
volt a majális a Duna-parton és az üdülő területén

lelkes résztvevőkkel. Ugyanilyen szép hétvége volt a
városnapok eseménysorozata kitüntetési ünnepség-
gel, gyermeknappal gazdagítva. Az ismét megrende-
zett városi bál sem valósulhatott volna meg a civil
lakosság tevékeny támogatása nélkül, akik végül, de
nem utolsósorban a még hátralévő karácsonyi ünne-
pek körüli rendezvények sikerének biztosítékait is
jelentik.
Köszönet minden civil szervezetnek, szigethalmi
lakosnak, aki valamilyen formában részt vett a város
hétköznapjainak, ünnepeinek alakításában.
Külön köszönet illeti meg a Városi Szabadidő
Központ munkatársait, akik nem egyszer erejükön
felül koordinálják a rendezvényeket, segítik a szerve-
zetek munkáját, tesznek eleget a legkülönfélébb
kéréseknek.
Kívánom, hogy a karácsony mindenki számára olyan
legyen, amilyet elképzel magának! 
Végezetül egy „szolgálati” közlemény: a kará -
csonyi ajándékozások során nagyon sok papírhulla-
dék (dobozok, csomagolóanyag) keletkezik, amitől
mindenki igyekszik nagyon hamar megszabadulni. Az
idén bevezetett papírhulladék-szállítás időpontja
szerencsésen az ünnep utáni hétre esik. Ne dobáljuk
ki út szélére, erdőbe a feleslegessé vált csomagoló-
anyagot, mert szemétszállítási napon az eddigieknek
megfelelően külön zsákba gyűjtve elviszik azt.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Decemberi fogadóórák
Fáki László polgármester
7-én (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy
134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője
3-án (csütörtök) 17-18 óra között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont Bordó terem

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
8-án (kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524, e-mail:
holgyea@gmail.com. Fogadóóra: előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384, e-mail:
blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadóóra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője
9-én (szerda) 18-19 óra között. Helyszíne: Széchenyi
u. 13. vendéglátó egység. Akinek nem megfelelő az

időpont, az telefonon vagy e-mailben tud kapcso-
latba lépni a képviselővel. Telefon: +36/20-992-0114.
E-mail: sztrapko@gmail.com

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
14-én (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne:
Szép Abc presszója 

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerü-
let képviselője
Fogadóóra: a lakossági igények gyors és haladékta-
lan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján. Telefon: 06/30-952-3346, 
e-mail: molnars@pr.hu

Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője
Fogadóóra: előzetes telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján. Telefon: 06/30-934-0480

Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/70-459-1772. E-mail: feed@pr.hu

Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/70-452-4694. E-mail: zporkolab@pr.hu

Bán Norbert Jobbik
Fogadóóra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszámon.
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Szemétszállítás rendje
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Aries
Nonprofit Kft. kommunális egysége decem-
ber 25-én a pénteki munkarend szerint
dolgozik, 2016. január 1-jét 2-án (szombaton)
pénteki munkarend szerint dolgozza le.

Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk
önöket, hogy a második féléves helyi adók
(gépjármű-, építmény-, telekadó, magánsze-
mélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó)
befizetésének határideje 2015. szeptem-
ber 15-e volt.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2015. december
31. napján helyi adó vonatkozásában (kommu-
nális adó, gépjárműadó, építményadó, telek-
adó, iparűzési adó, talajterhelési díj) fennálló
adótartozásról a hivatal 2016. január 15-ig helyi
adóslistát tesz közzé, valamint a hátralékosok
ügyében végrehajtási eljárást kezdeményez. 
Kérjük, rendezze adótartozását! 
Amennyiben további kérdése van, ügyfélfogadási
időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz. 
Ügyfélfogadás ideje, adóiroda elérhetősége:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra 24-403-657/112 telekadó
Szerda: 8-12; 13-16 óra 24-403-657/115 épít-
ményadó, kommunális adó
Péntek: 8-11.30 óra 24-403-657/116 iparűzési adó
24-403-657/133 gépjárműadó
Köszönjük együttműködésüket!

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Adóslista
és végrehajtás

Gárdonyi Géza

Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj!
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PÁRTOK - KÖzÉRDEKű

A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi
Szervezete a megelőző évekhez hasonlóan idén
is megtartotta november 1-én, Mindenszentek
Napján az I. és II. világháborúban elesett hősi
halottakról szóló megemlékezését a szigethalmi
városi köztemetőben.
A rendezvényt Kápku Adrienn nyitotta meg,
majd Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szerve-
zetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, és
az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Az elnök bevezetője után a Szigethalmi
Kamara- és Református Kórus (amely állandó
résztvevője a megemlékezésnek) színvonalas
énekét hallgathatták meg az emlékezők. A

kórus előadását követően Barcs János SzOT,
Petőfi és nívó-díjas író, költő szavalta el saját,
illetve Szabó Tünde debreceni kortárs költőnő
versét, ezzel emlékezve a háborús hősökre.
Keresztesi Balázs, Dunavarsány alpolgármestere
tolmácsolta Bóna zoltán országgyűlési képvi-
selő szavait, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudott jelen lenni a megemlékezésen. A törté-
nelmi egyházak részéről Deák Csaba görög
katolikus parókus és Tasi Ferenc református
lelkész osztották meg értékes gondolataikat a
megemlékezőkkel, majd a sírhely megszentelé-
sét és az áldást követően jelenlévők közösen
imádkoztak a hősökért.

Szigethalom Város Önkormányzata, a pártok,
egyházi szervezetek és alapítványok koszorúzá-
sát követően magánszemélyek helyezték el a
megemlékezés virágait, majd gyújtottak
mécsest az emlékhelyen. 
A koszorúzás a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd-
és Huszár Hagyományőrző Egyesület közremű-
ködésével zajlott le.
A rendezvény zárásaként Kápku Adrienn a
szigethalmi KDNP nevében megköszönte a
részvételt és elmondta, hogy jövőre ugyanitt,
ugyanebben az időben ismét vár minden tisztelt
megemlékezőt.

KDNP Szigethalom Városi Szervezete

Emlékezés a háborúban elesett hősökre



52015. 11. szám

Szigethalmi Híradó
KÖzÉRDEKű

Állatvédők, figyelem!
A Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság
munkatársa, Hullai Péterné c. r. ftzls. nyomozó
megkeresi mindazon, állatvédelemmel
foglalkozó csoportokat, magánszemélyeket,
akik szívesen részt vennének a december 11-
én megtartandó, Az állatok védelméért című
megbeszélésen.

Az érdeklődők a
HullaiPPa@pest.police.hu

email címen jelentkezhetnek,
név és telefonszám, email cím megjelölésével. 

Helyszín és időpont:
Szigethalom, Sport u. 4. Városi Szabadidő 

központ

December 11. (péntek) 18:00 óra 

Jelentkezési határidő: december 05.

Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel
rendelkező, büntetlen előéletű magyar állam-
polgár vagy, és rendelkezel érettségivel vagy azt
2016. július 1-ig megszerzed, illetve megfelelsz
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
elvárásoknak, már megtetted az első lépést.
Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a
többi szakképző intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői
engedélyt, illetve államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítványt szerezz. A minél jobb tanulmányi
eredmény elérésére motiváló ösztöndíjat bizto-
sítunk, lehetőséget nyújtunk kollégiumi elhelye-
zésre, és háromszori étkezésre. Mindezeken túl
tanulói juttatások és szociális támogatások is
rendelkezésre állnak az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: belátható életpályát, ter -
vezhető előremenetelt biztosító, kihívásokkal

teli életpályát választasz, ahol elsődleges fel -
adatod a közbiztonság és a belső rend védelme.
Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egység-
csomagot az alábbi honlapokon találod:
Országos Rendőr-főkapitányság: www.police.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola:
www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola: 
www.rendeszkepzo-kormend. hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola:
www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola:
www.szrszki.hu
Jelentkezési anyagodat az általad választott
rendészeti szakközépiskolának 2016. február 15-
ig kell elküldened.

Szigetszentmiklósi  Rendőrkapitányság

Rendőr szeretnél lenni?

A hűvösebb napok beköszöntével már sokan
bekapcsolták a fűtést, de nem gondolnak arra,
hogy a tüzelőberendezéseket, valamint a kémé-
nyeket évente érdemes, sőt a jogszabály szerint
kötelezően ellenőriztetni kell. A Pest MKI Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési
területén a Magyar Kémény Kft. három kiren-
deltsége végzi sormunka keretében az égéster-
mék-elveztő rendszer éves felülvizsgálatát. A
2015 évi. sormunkák 75-80 %-át már elvégezték
és az év végéig még a fennmaradó ingatlanok-
ban lévő égéstermék-elvezetők ellenőrzését is
ütemezés szerint elvégzik.
A sormunkák megkezdése előtt a települések
önkormányzatai értesítik a lakókat – helyi újsá-
gok, honlapot, kifüggesztések segítségével –,
hogy a településen megkezdődnek az éves
ellenőrzések. Amennyiben a kéményseprő
ennek ellenére nem jut be az ingatlanba, írásos
értesítést hagy az ingatlan tulajdonosának,
használójának a következő időpontról, amikor
is újból megpróbálja az égéstermék-elvezető
felülvizsgálatát elvégezni. Ezeken az írásos érte-
sítőkön megadja az elérhetőségét, melyen
időpontot lehet egyeztetni vele, amennyiben az
általa megadott időpont nem felelne meg.
Ennek ellenére, sajnos, még mindig sok ingat-
lanhasználó „felesleges zaklatásnak” veszi a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást, pedig
tragédiához vezethet ennek elmaradása. Az
országban nagyjából 4,5 millió kémény van,
ezek 10-15%-a azonnali beavatkozást igényel.
Tragédiát nem csak a kémények elhanyagolt-
sága okozhat. Életveszélyes lehet az is, ha a

kéményből visszafelé áramlik az égéstermék.
Ha a tüzelőanyag szilárd, a füst árulkodik a
problémáról, a gáztüzelés során keletkező,
nagyon veszélyes szén-monoxid azonban szín-
telen és szagtalan és már kis mennyiségben is
mérgező. A szolgáltatást végző szakemberek
jól felkészültek, mérőműszerek segítségével
végzik munkájukat, mely során nemcsak a
kémények tisztítását-, ellenőrzését végzik,

hanem a gáztüzelés során keletkező szén-
monoxidot is mérnek. A szén-monoxid mérge-
zés tünetei nem feltűnőek: fejfájás, szédülés,
bágyadtság. Amikor a tünetek feltűnővé válnak,
rendszerint már késő, az ember cselekvéskép-
telenné válik. A legnagyobb biztonságot a
megfelelően alkalmazott szén-monoxidérzékelő
berendezés jelenti. 

Felhívják a figyelmet a nem kellő körültekintés-
sel beépített szagelszívók, ventillátorok veszé-
lyeire, főleg akkor, ha az ingatlanba fokozott
légzárású nyílászárók vannak beépítve. Ezek
ugyanis, ha nincs megfelelő levegő-utánpótlás,
le tudják győzni a kéményben kialakult felhaj-
tóerőt, így az égéstermék nem tud távozni a
kéményen keresztül, bármilyen jó állapotban is
van. A kéményseprők figyelmeztetnek, de a
megoldást általában az jelenti, ha épületgé-
pészt hívunk. Érdemes szakember segítségét
kérni abban az esetben, ha a kémény tető feletti
részének falazatán barna folt jelenik meg, ha a
házban, lakásban a kémény nyomvonalán repe-
dések látszanak, esetleg sárgásbarna elszíne-
ződés jelenik meg a mennyezet alatt. Előfordul-
hat, hogy a meglévő kémény tovább nem hasz-
nálható, nagyobb kéményjárat, magasabb
kémény szükséges. Többek között a szakember
arra is felhívja a figyelmet, hogy a tüzelőberen-
dezés-cserék előtt ki kell hívni a területileg ille-
tékes kéményseprő-ipari közszolgáltatót egy
műszaki vizsgálat erejéig. 
Fontos, hogy a gáztüzelő-berendezéseket is
évente ellenőriztetni kell, tehát a kéményseprőt
akkor is be kell engedni, ha csak gázzal fűtünk,
hogy az égéstermék elvezetésével kapcsolatos
ellenőrzéseket, a szükség szerinti tisztítást el
tudja végezni. Érdemes beszerezni és megfelelő
helyen felszerelni egy megfelelő minősítéssel
rendelkező szén-monoxid-érzékelőt a tragédiák
elkerülése érdekében.

Pest megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Életmentő kéményvizsgálatok
Idejében hívjon szakembert: a szagelszívó és ventilátor is veszélyes lehet
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ISKOLA - PÁLyÁzAT - POSTA

Idén nyár végétől elektromos autókat és moto-
rokat tesztel a Magyar Posta. Az autókat az
első hónapokban Budapesten, később pedig
vidéken használják csomagkézbesítési feladatok
ellátására, a motorokat futárpostai területen
tesztelik – erről Szarka zsolt, a Magyar Posta
zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a sajtót. A
tesztidőszak átlagosan fél évig tart.
A gyári adatok alapján az egy töltéssel megte-
hető távolság 150–170 km. A tesztautókkal a
Magyar Posta az eddigi tapasztalatok szerint –
feladattól függően - átlagosan 60–100 km-t
tesz meg naponta. A vezérigazgató elmondta,
hogy a tesztelési időszak végén a Magyar Posta
a kapott adatok függvényében dönt arról, hogy
bővíteni kívánja-e elektromos autókkal gépjár-
műflottáját.
A Magyar Posta zrt. kiemelt stratégiája a logisz-
tikai szektorban rejlő lehetőségek kiaknázása,
így az elmúlt két évben ennek érdekében

számos fejlesztést hajtott végre: a csomaglo-
gisztikai piacon például elsőként kezdte el egy
innovatív csomagautomata-hálózat működte-
tését, idén pedig modernizálja az ügyfélértesítő
rendszert is. A vállalat nagy gondot fordít a
küldemény-nyomkövetés hatékonyságának
növelésére is, ennek eredménye, hogy már
nemcsak a posta honlapja, hanem a Magyar
Posta mobil applikációja is lehetővé teszi a
feladott csomagok nyomon követését.

A Magyar Posta az elmúlt két évben elkezdte
autóflottája korszerűsítését. 2013 óta idáig 500
autót cserélt le, a közeljövőben pedig további
több száz új autó üzembe helyezését tervezi. A
cég járművei egy év alatt nagyságrendileg 80
millió kilométert tesznek meg, ez annyit jelent,
mintha kétezerszer megkerülnék a Földet. A
járműflotta üzemanyag-felhasználása 2014-ben
összesen több mint 8 millió liter volt.
2013-ban a vállalat autóit műholdas járműkö-

vető rendszerrel szerelték fel az optimálisabb
járatszervezés és a hatékonyságnövelés érdeké-
ben. Ennek köszönhetően nemcsak a flotta
működési és üzemanyagköltsége csökkenthető,
hanem a szállítással járó környezetterhelés is. A
társaság környezetvédelem iránti elkötelezett-
ségét mutatja, hogy 2008–2014 között közel
20%-kal csökkentette a tevékenységéből eredő
CO2-kibocsátást.

Magyar Posta zrt.

Elektromos autókat tesztel a posta

Felhívás
rajzpályázatra

A Városi Szabadidőközpont a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rajzpályázatot hirdet
általános iskolás gyerekek részére „Kedvenc
olvasmányom” címmel. A pályázat témája
lehet bármelyik magyar szerző műve (mese,
regény, novella, vers stb.) alapján készített rajz.
Formai követelmények:
- Méret: A4-es rajzlap.
- Alkalmazható eszközök, technikák: grafit,
színes ceruza, tempera, vízfesték, olajfesték,
szén, zsírkréta, pasztellkréta, filctoll, papírkollázs.
- Az elkészített mű hátuljára jeligét kérünk
írni. Külön, a jeligével ellátott borítékban az
alábbiakat kérjük a pályamű mellé leadni:
pályázó neve, lakcíme, elérhetősége (szülő
telefonszáma, e-mail címe), általános iskola
neve, osztálya, a mű címe és/vagy melyik
kedvenc olvasmány ihlette.
Határidő: 2015. december 11.
A pályaműveket a Városi Szabadidőközpont-
ban kell leadni (Szigethalom, Sport u. 4.,
munkanapokon H-P 8:00-16:00).
zsűri: elnök - Csapó Lajos festőművész, az
Alkotók, Művészek és Művészetpártolók
Egyesületének vezetője. Tagok: Endrédi zsuzsi
festőművész, Holczhauser zsuzsanna szép-
művészeti alkotó.
Eredményhirdetés: A Magyar Kultúra Napján tar -
tott gálaesten a Városi Szabadidőközpontban: 
2016. január 22. péntek 17:00.
További információ:  24/889-229; 70/379-6356,
jakab.judit@vszk.eu

2015-ben folytattuk az elnyert Mentoráló Intéz-
ményi pályázat keretében folyó szakmai prog-
ramjainkat. Bemutató órákat, műhelyfoglalkozá-
sokat és workshopokat tartottunk Pest megye
iskoláiból érkező pedagógusok részére.
A Regisztrált Tehetségpont keretében sikeresen
folytattuk a tehetséggondozó munkánkat.
Örökös Ökoiskolaként felső és alsó tagozaton
egyaránt megrendeztük az őszi ökonapi projek-
tünket. 
7. évfolyamos tanulóink örömmel vettek rész a
„Határtalanul” pályázat keretében az Erdélybe
szervezett rendezvénysorozaton.
12. alkalommal nagy sikerrel került megrende-
zésre iskolánkban a Pedagógiai Szakmai Konfe-
rencia, amelyen több mint 200 vendég vett részt. 
A Szigetszentmiklósi Tankerület támogatásával
megvalósult iskolánkban „Az iskola közös
ügyünk” elnevezésű pályázat, amelynek témája
az iskolai mobil közösségi terek kialakítása és a
partnerség, valamint a hálózatosodás volt. A
körzeti iskolák záró programjának iskolánk adta
a helyszínt, interjú készült a projekt vezetőjével,
Mabani-Kelemen Lilla tanárnővel és Egyed Jolán
igazgatóval. 
Büszkék vagyunk Sipos Bence István 7. c osztá-
lyos diákunkra, aki a Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság által meghirdetett rajzpályázaton
kiváló eredményt ért el. 
Iskolánk felső tagozatos és énekkaros tanulói
rendkívül színvonalas megemlékezést tartottak
az október 23-i városi ünnepélyen. A hallgatóság

vastapssal jutalmazta a tanulókat és a felkészítő
tanáraikat.
A Négyszínvirág Óvoda díjazta iskolánk 1./a
osztályos tanulóit, mivel 1. helyezést értek el a
„Forgalmas utcán jártunk” című rajzpályázaton a
társasjáték elkészítésével, valamint szintén elsők
lettek a közlekedési vetélkedőn.
Iskolánkból a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány díjazásában részesültek a kiemelkedő
munkájukért a következő tanulók és egy peda-
gógusunk:
Év sportolója: Mészáros Cecília, Szekeres Ádám 
Év közösségi tanulója: Ocskó Dóra 
Év tanulója: Kóti Andrea, Kóti Kitti, Csányi zsófia,
Mátyási Milla, Nyíri Elvira 
Év tanára: Pandurné Barbi Dóra 
Városi díjazottak:
Város Kiváló Pedagógusa: Vidáné Wéber Adrienn 
Szigethalom Város kiváló sportolója (14 év alatt):
Becskeházi Anna 
A Szigetszentmiklósi Tankerület Elismerő okle-
velet adott át a kiemelkedő munkáért a követ-
kező pedagógusoknak: Nagyné Kirchner Kata-
lin, Kartali Erika, Mabani-Kelemen Lilla, Czita
Gáborné, Markó Tiborné, Egyed Jolán, Bányai
Márta, Takács Róbert.

Sikeres év a Széchenyiben
Eredményes évet tudhat maga mögött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola –
derül ki az alábbi írásból, amelyet az intézmény igazgatója, Egyed Jolán állított össze.

Változik a nyitva tartás
A Magyar Posta a lakossági igényeket figye-
lembe véve a szigethalmi posta nyitva tartá-
sát december 1-től módosítja.

Az új időpontok:
Hétfő: 08:00 - 19:00

Kedd – Csütörtök: 08:00-18:00
Péntek: 08:00-17:00

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kíván:

Egyed Jolán
igazgató
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Szögezzük le rögtön, Gion Nándor a XX. század
egyik legnagyobb magyar írója. Pont. Róla utcá-
kat, tereket kell elnevezni. Amíg ezzel adósa
vagyunk, amíg nem emeljük őt az irodalmi kánon-
ban megérdemelt helyére, addig nem tekinthetjük
magunkat igazi kultúrnemzetnek. Fenti kijelentés-
sel vitába bocsátkoznia csak annak szabad, aki
olvasott Giont és ennek ellenére gondol mást.
Nem hinném, hogy sokan vannak evvel így.
Gion Nándor a Vajdaságban született, élt, írt
sokáig, majd az anyaországba költözve Szegeden
halt meg tizenhárom évvel ezelőtt. Elbeszélései
javarészt a többnemzetiségű szerbiai falvak
mindennapjait, apró-cseprő konfliktusait ábrázolják
a gyorsan változó történelem viharfelhői alatt,
utánozhatatlanul színes és olvasmányos stílusban.
Történetei részben önéletrajzi ihletésűek, és több-
ségük minden bizonnyal személyesen átélt vagy
hallott motívumokból épül fel. Meseszerű mikszáthi
alakjain és bájos, kifogyhatatlan adomáin keresztül
egy letűnt, de visszatekintve mégis szeretnivalónak
tűnő világba repíti az olvasót. Többértelmű és
metaforikus képei, néhol szimbolikus jelenetei
rendszerint túlmutatnak a konkrét cselekményen,
miközben az egyszerre realista és romantikus ábrá-
zolásmód a legfinomabb patikamérlegen mért
kényes egyensúlyban áll egymással. 
Az ujjaival magának bábozgató, az őt bántó világ
elől így menekülő kanászfiú figurája. A Monarchia
világához foggal-körömmel ragaszkodó, közben

megállíthatatlanul lesüllyedő földbirtokos alakja.
A felemelkedéséért küzdő, egyszerre szorgos és
bizonytalan sváb molnár figurája. A tekintélyt nem
tisztelő, lopásból élő öntörvényű felebarát. Gion
minden szereplőjéből éppen annyit mutat meg,
amennyi szükséges, hogy az ábrázolt világon
keresztül ráismerhessünk a sajátunk hasonmása-
ira. Gion nem téveszt mértéket.
Ez csak a legnagyobb írók sajátja. Könyveit bújva,
az elvágyódás mindenki előtt ismerős érzése
mellett a kíváncsisággal vegyes öröm keveredik az
olvasóban. A kíváncsiság az éppen aktuális mese
kifejletére vonatkozik, az öröm a megismerésé.
Hogy Gion Nándor miért nem tartozik a valóban
mindenki által elismert íróóriásaink közé, annak
megválaszolására nem vállalkoznék. Nem kortárs
ő, hiszen már halott – és nem is klasszikus, hiszen
még szinte él. Szerbiai párttagsága az egypárt-
rendszerbeli időkből nem lehet elégséges ok az
elfelejtéséhez.
A Gion-életmű gazdag és színvonalas. Ha ki kellene
emelni valamit belőle, akkor az a Latroknak is játszott
című regénygyűjtemény volna. A négy egymásra
épülő elbeszélés, kezdve a Virágos katonával, alkal-
mas arra, hogy a könyvekben kincset kutatók
számára megadja választ, tessék, ezt kerestétek.
Mert aki megfejti a titkot, hogy miért boldog a
szenttamási kálvária emblematikus freskóján a
virágos katona, az az élet egyéb kérdéseire is
felelni tud majd.                              Horváth Attila

Finoman fogalmazva is bizarr végű igaz történe-
tet dolgoz fel új regényében Péterfy Gergely. A
18-19 század fordulóján játszódó Kitömött barbár
címet ugyanis szó szerint (is) kell érteni. Bár a
könyv címszereplője Angelo Soliman, a Bécsben
élő fekete bőrű udvaronc, a regény legalább
annyira Kazinczy Ferencről, a nyelvújítás aposto-
láról, s Kazinczy feleségéről, Török Sophieról szól. 
A könyv sajátos felütéssel indul: a bécsi Termé-
szettudományi Múzeumban a már akkor özvegy
Kazinczyné Angelo Soliman közszemlére állított,
kitömött teste előtt emlékezik vissza a régi …
időkre. Írtam volna ösztönösen, hogy régi szép,
de nem lett volna igaz. A könyv ugyanis nem a
felvilágosodás diadalát, az ész győzelmét ünnepli,
sokkal inkább a hanyatlásról, a tudatlanság
győzelméről, a Martinovicsék kivégzését követő
visszarendeződésről szól. 
A történésznek induló, s a témát eredetileg ilyen
minőségben kutató Péterfy mély tárgyi és ember-
ismerettel rajzolja meg a kort, amelyben még
amolyan udvari díszként tartottak a főnemesi
udvarokban feketéket. Ilyen különlegesség a gyer-
mek Angelo Soliman is Lobkowitz hercegnél, aki
többek között azzal múlatja az időt, hogy paraszt-
gyermekek fejébe próbál kíméletlen módszerek-
kel magasztosabb eszméket verni. Solimannál a
tudás termékeny talajra hullik, s a gyermekből

kora egyik kiemelkedő tudású, szabadkőműves
férfiúja lesz. A fiatal Kazinczy már a középkorú
Solimant ismeri meg, s kapcsolatukról, majd Soli-
man különös végrendeletéről csak a halálát
megelőző napokban beszél feleségének. Soliman
kitaszítottsága Bécsben, Kazinczy kitaszítottsága
a fogság után családjában és hazájában, valamint
a tudás szabta rend, a szépség, a harmónia utáni
reménytelen küzdelem, majd a Kazinczyt is elra-
gadó kolerajárvány közben felszínre bukkanó
állati indulatok adják a regény alaphangulatát,
amelynek üzenetétől nehéz elszakadni. 
A könyv címe is erre rímelő talányos játék: a
görög eredetű barbár szó kezdetben a dadogó,
érthetetlenül beszélőt jelentette, s aki nem volt
hellén, azt barbárnak tekintették. Mert a nyelv-
újító, felvilágosodott Kazinczyt, a művelt Török
Sophie-t, az alkímiában magas szinten járatos
apját, valamint a tudós és szabadkőműves
Angelo Solimant kevesen értik. Péterfy regényé-
ben a primitív többség szemében ugyanis az a
„barbár”, aki több mint az átlag. Még más
bőrszín sem kell hozzá, elég, ha intelligensebb és
a környezete kitaszítja őt: jobb esetben irigység-
gel vagy undorral, esetleg félelemmel, rosszabb
esetben pedig erőszakkal viszonyul hozzá. 
De akkor ki is a barbár valójában? 

vereckei

Gion Nándor: Virágos katona

Péterfy Gergely: Kitömött barbár

A középszer bosszúja
Az Oszlopos Simeon 

a Katona József Színházban

Értelmiségi tipródás, avagy a középszer
bosszúja alcímet is viselhetné Gothár Péter
új rendezése a Katona József Színház Kamrá-
jában. Az önpusztító életet élő s 1961-ben
tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt
Sarkadi Imre drámája hosszú szünet után
került színre a társadalmi problémákra
mindig is érzékeny Katonában. Az igazi
Oszlopos Simeon a 4. század vége felé szüle-
tett, nevét onnan kapta, hogy – a hagyo-
mány szerint – aszkétaként több évtizeden
keresztül egy oszlop tetején élt, ám életében
így is több ezer ember számára nyújtott
vigaszt. Sarkadi hőse ellenben egy padlás-
szoba lakója, aki minden értéket elpusztít
maga körül.
Gothár instrukciói alapján Kis János (Ötvös
András) festőművész – ellentétben több
korábbi rendezéssel, amelyek helyenként
megadták az együttérzés esélyét – tehetség-
telen, önsajnáló, szánalomra nem méltó
ember. Alkoholizmusa, szenvtelensége, majd
cinikus kegyetlensége egy-két pillanattól
eltekintve egyértelmű, mint ahogyan a Szir-
tes Ágnes alakította bejárónő s házmester-
pótlék Vinczéné is lényegében stabil gonosz.
Utóbbi mintha szoknyás Wolandként, ám
annak humora nélkül irányítaná a sorsokat,
játszi könnyedséggel használva ki az emberi
gyengeségeket, s végül partnert találva
Kisben a szörnyű végkifejlethez. Szirtes
játéka azonban nem penget érzelmi húrokat:
kevés mozgás, rezzenéstelen arc jellemzi.
Apró színektől eltekintve egysíkú, miként a
főszereplő Kist is többnyire az alkoholgőzös
túlfűtöttség és erőszakosság jellemzi. A ’60-
as évek illúzióvesztett értelmiségének közér-
zeti válsága, vívódása, reményvesztettsége
Gothárnál üresfejű fecsegésekké, öncélú
alkoholizmussá és kegyetlenséggé változik. 
Némi változatosságot zsuzsi (Pálos Hanna)
hoz a darabba, aki plasztikus játékkal kelti
életre a naiv, ám a két konspirátor egybehan-
golt támadásának gyorsan áldozatul eső
fiatalasszony szerepét. 
Depresszió a köbön, megváltás nélkül – üzeni
Gothár. 
Vajon tényleg ilyen világban élünk?

Vz
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A Helytörténeti Gyűjtemény
2016. január hónapban 

zárva tart. 

Nyitás 
február 2-án,

kedden.

A Helytörténeti Gyűjtemény valamennyi
támogatójának és tevékeny segítőjének

ezúton is köszönjük az egész éves 
közreműködést.

Minden kedves olvasónak, látogatónak
szeretetteli, békés ünnepeket kívánunk.

Árváltozás
Tisztelt lakosok! A Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban az elmúlt évekhez képest az
alábbi szolgáltatások áraiban lesz változás
2016. január elsejétől.
Tagdíj:
szigethalmiaknak: 1400Ft,
más településről jövők: 1600Ft,
internet: 1 óra 400Ft (megkezdett negye-
dóránként 100Ft)
fax: belföldre 400Ft, külföldre  800Ft,
szkennelés: 200Ft.
Egyéb szolgáltatásaink áraiban változás
nincs!

Minden kedves olvasónknak békés, boldog
karácsonyi ünnepet és örömteli új esztendőt
kívánunk!

A Hegedűs Géza Könyvtár munkatársai

Könyvtári tagság
ajándékba

Ajándékozzon könyvtári tagságot, 
kedvezményes áron!

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Az ajándékozott tagság decemberben

egységesen 1000Ft!!!
(Az egyébkénti 1200 és 1400Ft helyett!)

Az ajándék tagsághoz szükségünk van az
ajándékozott következő adataira:

név, szül. hely és idő, lakcím
Befizethető a Hegedüs Géza Városi 

Könyvtárban
(2315 Szigethalom, József Attila utca 59.),

nyitvatartási időben.
Kérdezzen! Elmondjuk a részleteket!

Telefon: 06 24 514 810
E-mail: info@hgvk.hu

kezdte Schäffer Erzsébet azon a találkozón,
amellyel az Országos Könyvtári Napok alkalmá-
ból lepték meg olvasóikat a szigethalmi Hege-
düs Géza Városi Könyvtár dolgozói. 
Okos szemével, jellegzetes mosolyával körbe-
nézve, azonnal meghittséget teremtve, régi
barátként „ott folytattuk, ahol tíz éve abba-
hagytuk”.
Mintha csak pár perce tettük volna le könyvei-
nek egyikét a szemüvegünkkel együtt, hogy
most élőben hallgathassuk őt. 
Szelíd lázadás az, amire bíztatott bennünket az
egyhangúság, a kedvetlenség, az elszürkülés, a
szomorúság ellen.
Történetei igazolták a mosoly, a kitörő kacagás,
a könnyes nevetés – pillanatnyi vagy tartósabb
feszültséget – oldó hatását.
Felidézett találkozásai példázták, hogy hogyan
jöhet létre idegen emberek között is váratlanul
derűs kapocs, ami után hosszabb-rövidebb

időre kisimulnak lelki redőink és hogyan lesznek
színes, örömteli együttlétek a kissé megfáradt,
megszokott társas kapcsolatból néhány várat-
lan, szokatlan gesztus, érintés, szó nyomán.
Együtt élhettük át vele a sokunk által is megta-
pasztalt személyes veszteségeket és oldottuk
fel, ha még csak rövid időre is a feloldhatatlant.
A találkozó résztvevőit körbeölelték, a benső-
séges hangulatot erősítették a könyvtár olva-
sóinak alkotásaiból rendezett kiállítás tárgyai és
maga a melegséget árasztó, méltóságot,
igényességet sugárzó helyiség, amelyet Miszori
Sándorné, Márti, a könyvtár - 1996-ban
Szigethalomra költözésétől számított első veze-
tője álmodott meg és családtagjai, munkatársai
segítségével hozott létre.
…lázadjunk – nevessünk, majd vegyük fel
ismét a szemüveget és olvassunk tovább…

Kerekesné Nagy Julianna

Nevetéssel lázadjunk…

- 3-án, csütörtökön 16.15-kor: Sakk
- 4-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás
- 5-én, szombaton 10 órakor: Diavetítés és

kézműveskedés
- 8-án, kedden 14 órakor: Régi karácsony – az

Aranyszamár Színház előadása
- 8-án, kedden 17 órakor: Ezoklub 
- 10-én, csütörtökön 16.15-kor: Sakk 
- 11-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás 
- 15-én, kedden 14 órakor: Maros Krisztina

illusztrátor kiállításának a megnyitója, rajz-
foglalkozással egybekötve (A kiállítás 2016.
január végéig megtekinthető.)

- 17-én, csütörtökön 16.15-kor: Sakk 
- 18-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás 
- 19-én, szombaton 10 órakor: Mara néni

játszóháza 
- 19-én, szombaton 15 órától a Betlehemi

Napon várjuk önöket a Dísz téren

A könyvtár:
December 24-től december 28-ig zárva.
December 31-től 2016. január 4-ig zárva.

Minden kedves Olvasónknak békés, boldog
karácsonyi ünnepet és örömteli új esztendőt
kívánnak a könyvtárosok! 

Decemberi programok

Csendes téli estén
Halkan hull a hó,
Hópihékből lesz majd
Puha takaró.

Apró gyertya lángja
Imbolyogva int,
Tudja minden ember,
Ünnep van megint.

Szeretet a Földön
Körbe-körbe jár,
Kicsi harang hangja
Csilingelve száll.

Milliárd csillagtól
Ragyog fenn az ég.
Minden szívben lakjék
Nagy-nagy békesség!

Égi harsonákkal
Angyal énekel,
Pásztor furulyája
Csendben ráfelel.

Percre perc, a Hold is
Lassan elgurul,
Szent karácsony éjjel
Halkan ránk borul..

A páncélos vitéz kardját földbe szúrja
Térdre rogyva, fejét imára hajtja
A lelke messze, messze száll…
S pihenne tenyeredben, mint apró madár.
Mert harcban kedvét már nem leli
Hisz málhája kínnal, bánattal teli
Mert pálcát tört felette az idő
És szíve helyén rideg, kemény a kő
Melynek terhét, súlyát régóta vitte már
Hite megtörve, de még égi jelre vár
Pedig minden kincse, csak a hite volt
És megjárt érte mennyet és pokolt
Most a lelke messze, messze száll…
És megpihen tenyeredben, mint apró madár.

Kontra Marika Szvita 
Szent karácsony éjjel

Nagy T. F. Viktor 
A páncélos vitéz
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Komoly összecsapásra került sor a Budát
ostromló keresztény és a várat felmenteni
szándékozó török seregek között 1603. szep-
tember 28-án a Csepel-sziget északi felében.
Az ún. „tizenöt éves háború” (1591-1606)
elején a török hadvezetés célja Bécs elfogla-
lása, a Habsburg udvaré pedig Buda visszaví-
vása volt. Ennek megfelelően mindkét fél a fő
célpontokat védő erődövek kulcspontjait
próbálta elfoglalni. Így került török kézre
például Győr (1594) vagy keresztény kézre
Esztergom (1595). Erdély belépésével a háború
súlypontja egy időre keletre tevődött. Csak
1598-ban lett ismét a főhadszíntér a Dunántúl.
A török ekkor már új úton próbálkozott Bécs
felé (Kanizsa, 1600), a keresztény erők pedig
ismét a Duna völgyébe helyezték a támadá-
suk főirányát. Ennek első lépcsőjeként Győr
visszavétele után 1598-ban végre ostrom alá
fogták Budát.
Az 1598-as budai ostrom kudarcát a késői
kezdet és az ekkorra már egyre komolyabb
anyagi nehézségek okozták. Így a keresztény
hadvezetés ismét egy elővár, Fehérvár elfog-
lalásával (1601) próbálta megtörni Buda
erejét. Kiegyenlített harcok után 1602-ben
ismét Buda alatt állt a Habsburg sereg. Pest
őszi visszafoglalása kedvező helyzetet terem-
hetett volna egy következő évi budai ostrom-
hoz, csakhogy a Habsburg Birodalom anyagi
helyzete teljesen megroppant. A keresztény
sereg fővezére, Russwurm gróf erejéből még
nyár derekán is csak annyira futotta, hogy
Szekszárdig portyázókat küldjön.
1603. szeptember közepén végre megindult
Esztergom alól a keresztény sereg. Russwurm
arra törekedett, hogy bebiztosítsa pozícióit
Buda alatt és megakadályozza, hogy Lala
Mohamed török fővezér Pestet visszavegye.
Ezért megerősítette a Szentendrei-szigetet és
feltöltötte katonáival Pestet is. Attól délre
pedig, a mai ferencvárosi Koppány utca és
Illatos út közötti területen, létrehozott egy
erődített tábort. Onnan hidat veretett a
csepeli szigetcsúcsra, ahol szintén kialakított
egy földerődöt (a mai Szennyvíztisztítótól
északra). A szabadkikötő helyén akkor álló
királyi kastély romjait pedig megerősítette,
valamint egy sáncot is ásatott a sziget teljes
szélességében.
1603. szeptember 24-ére beérkezett Lala
Mohamed szerdár serege is. A szemben álló
erők létszámát tekintve a források ellent-
mondó adatokkal szolgálnak. A török erőket
ennek megfelelően 17 000 és 40 000 fő közé

tehetjük, míg a keresztény erők 32-35 000 főt
tettek ki. Ez gyakorlatilag patthelyzetet ered-
ményezett. A források elemzése alapján a
törökök a mai Érd és Promontor közötti
térségben táboroztak le. Erősítést vittek
Budára, és megerősítették a Gellért-hegyet is.
A török táborban tartózkodó Ibrahim Pecsevi
beszámolója alapján éles vita alakult ki, hogy
mit tegyenek a kialakult helyzetben. „Végre
azt mondták: Mi is készítsünk hidat a szigetre
és menjünk a hitetlenek sáncai ellen. Isten
segítségével elfoglaljuk azokat s az élelmisze-
reket hozó hajók odaérkezvén, nyugodtan
Budára szállítjuk azokat, vagy pedig a hitet-
lenek odajönnek s küzdelem lesz.” Lala Moha-
med ugyanis nem volt megelégedve azzal,
hogy a szárazföldön erősítést jutatott Budára,
hanem a vízi út megtisztítását tűzte ki célul.
Ennek megfelelően hidat verettett a Nagy-
Dunán lévő kisebb, „névtelen” szigetre. A
források és a szakirodalom tanulmányozása,
és főként a terepbejárás alapján valószínű,
hogy ez a mai Háros-sziget lehetett. Miután a
híd elkészült, a folytatáshoz az éj sötétjében
csapatokat dobtak át a Csepel-szigetre.
Hajnalra már közel 3000 gyalogos és 7000
lovas védte ezt a kialakítandó török hídfőt.
1603. szeptember 24-én három napig tartó
esőzés kezdődött. Miközben a török a hídve-
réssel volt elfoglalva, éjszaka a keresztény
sereg zöme a pesti táborból átvonult a sziget
csúcsán lévő sáncokba. Az oszmán gyalogság
a parton húzódó dombsorra vette be magát,
míg a lovasság a keresztény sáncokig nyomult
előre, ahol „nyelveket” fogtak. Azonban ezzel
elárulták a jelenlétüket, ami feldühítette Russ-
wurm seregét.
1603. szeptember 28-án hajnalban elállt az
eső, vastag köd ült a szigetre. A makacs pára
pedig egészen a déli órákig tartotta magát.
Reggel 8 órakor a keresztény sereg megindult
a török „hídfő” ellen. A 10 000 fős török
haddal szemben 7 gyalogezred és közel 8000
lovas vonult fel. A kavargó ködből déltájban
bukkant fel a lovasságunk. Az első sorokban
Nádasdy Ferenc, a rettegett „fekete bég” 12
zászlóaljnyi huszárja és Siegfried Kollonich
vallon-cseh lovasai érkeztek a csatatérre.
Pecsevi így látta a túlsópartról az eseménye-
ket:
„Déltájban egyszerre csak megmozdult a
hitetlenek serege s a mi harcosaink is ott a
mezőn egyenként gyülekeztek. Az átkozottak
ágyúval, puskával lövöldözve, disznócsorda
gyanánt jöttek. A magyar lovasság a mi lovas-

ságunk ellen támadott.” A csata elkezdődött.
A második hullámban megérkeztek Pezzen
rajnai és morva zászlóaljai, ami végérvényesen
eldöntötte a lovassági harc kimenetelét.
Később még beérkeztek Hohenlohe frank lova-
sai is. Erre a török lovasság megfutott. A
keresztény lovasság ezt követően a szőlődom-
bok között egy-két kis ágyúval és puskával
védekező török gyalogságra vetette magát. A
csata most hullámot vetett és a lovasság a
heves tűzben megtorpant. Ekkor körülbelül
délután fél három lehetett. Pecsevi a túlpartról
így írta le a janicsárok védekezését:
„Mi az átelleni partról úgy láttuk, mintha egy-
két temető lett volna ott; akik átmentek,
mintha egyenként állottak, vagy pedig egy
helyen lesben ültek volna, csapataikat azon-
ban nem szedték össze.” 
A Duna túloldaláról ugyanis a szemtanú teme-
tőnek nézte a szőlődombokat. A karókat
pedig fejfának. A janicsárok az élelmezés
hiányában valószínű azért vették be magukat
az elvadult királyi szőlősbe, hogy éhségüket
csillapítsák. Helyzetük a lovassággal szemben
mégsem volt annyira rossz, mert komoly tűze-
rőt képviseltek. Ekkor azonban megérkezett
a keresztény gyalogság és délután négy órára
kifüstölte a védekező török erőket. A mara-
dék török lovasságot Dervis pasa, a csepeli
erők parancsnoka még összeszedte egy újabb
rohamra, de Nádasdy huszárjai legázolták
őket. A szétvert török sereg egy része a szige-
ten déli irányba menekült (a mai Tököl, Sziget-
halom és Ráckeve irányába). Másik részük a
folyóba ugratott, hogy átússzon a török
táborba, többségüket azonban elnyelték a
hullámok.
Ha a fennmaradt képi és írásos forrásokat
összevetjük a tereppel és annak változásaival,
valószínűsíthető, hogy a csata fő színhelye a
mai csepeli Rózsa-domb előtt elterülő sík,
illetve annak dombjai a Rózsa utcától az ún.
Ófaluig.
A győztes csata után a keresztény sereg
visszahúzódott sáncaiba, majd a török sereg
észak felé mozdulását látva október közepére
a szentendrei táborba vonult. Október végén
a budai oldalra átvonuló keresztény sereggel
való újabb ütközetet Lala Mohamed nem
vállalta, és téli szállásra vonult. A török sereg
a csepeli csatában ugyan komoly veszteséget
szenvedett, de mivel Budát nem sikerült
felszabadítani, csökkent ennek a nagyszerű
győzelemnek is a jelentősége.

Takács Róbert

Tudta-e?
Hol volt, hol nem volt egy csepeli csata



Településünkön október 26-án rendeztük a
nagyszabású Rendezett porták, Virágos utcák
fotópályázatának díjátadó gáláját.
Az egyesület elnökeként nagyon nagy tisztelet-
tel és szeretettel köszönöm minden szépítő,
tevékenykedő lakos munkáját, hiszen ha ezt
egyre többen és többen tennénk, akkor a virá-
gos Szigethalom a Virágos Magyarországért
fénypontjába kerülhetne, ugyanis eddig négy
alkalommal sikerült a jelentkezésünk, melyből
háromszor oklevelet és szponzori díjat nyertünk.
A mostani versenyre 68-an neveztek be. A
híradó hasábjain a fotópályázók csodálatos
képeit, sajnos, nem tudjuk mind bemutatni, de
nem lehet figyelmen kívül hagyni az első helye-
zettek és a különdíjasok munkáját.

Az értékelésünket az önkormányzat, valamint a
DPMV együttesen támogatta, továbbá nagyon
sokat segített az Erika virágkertészet és Till
Györgyi fővédnök, valamint természetes minden
segítőnek külön köszönetemet fejezem ki.
A továbbiakban is számítunk minden lakos
szépítő tevékenységére.
Első helyezések: Kiss Jánosné (rendezett
porták kategória) Síposné Mészáros Henrietta
(virágos utcák kategória) Tézsláné Farkas Klarisz-
sza (virágos utcák kategória) Négyszínvirág
óvoda Narancs Tagóvoda (intézmény kategória).
Második helyezések: Tóthi Józsefné (rende-
zett porták kategória) Farkas Mária (virágos
utcák kategória) Gábora István (virágos utcák
kategória) Négyszínvirág Óvoda Piros Tagóvoda
(intézmény kategória)

Harmadik Helyezések: Csurcsia Hajnalka
(rendezett porták kategória) Lukács Jánosné
(rendezett porták kategória) Odrobina Józsefné
(rendezett porták kategória) Németh Lajosné
(virágos utcák kategória) Dr. Ónody Istvánné
(virágos utcák kategória) Karám vendéglő
(intézmény kategória)
Különdíjasok:Bencze Gyuláné (rendezett
porták kategória) Vitáris Józsefné, aki 10 éve a
Csokonai utca szépítésének mozgatórugójaként
tevékenykedett, elveszítését sajnálattal és
fájdalommal fogadtuk.
A további együttműködésünk jegyében
mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget és
csodálatos szép napokat kívánok sok szeretet-
tel.

Regényi Tiborné Aranka
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Szépítsük tovább városunkat!

Siposné Mészáros Henrietta 

Tézsláné Farkas Klarissza

Kiss Jánosné

Bencze Gyuláné

Narancs Óvoda

Vitáris Józsefné



De mi is a szeretet? Jó kérdés, és egyben
nehéz is válaszolni rá. Első megfogalmazás-
ban talán az ember legalapvetőbb érzelmi
szükséglete, az a biztos tudat, hogy tartozik
valakihez, aki őt fontosnak tartja. A szeretet
iránti igény végigkiséri egész életünket, a
szeretetvágy mélyen a természetünkben
gyökerezik. Szertetet adni, szertetet kapni, mi
lehet ennél fontosabb? A legkeményebb
burok alatt is ott az ember, aki azt akarja,
hogy szeressék és méltányolják. Megszólal
bennem a numerológus, nézzük meg a
számok nyelvén a szót:
Szeretet = 1+8+5+9+5+2+5+2= 37=
(3+7)=10, ami Isten száma. Ha így nézem,
akkor egy energia, ami mindenben és
mindenkiben benne van. Egységben lenni
Istennel és egymással. A numerológiában a
3-as szám a kommunikáció száma, a 7-es
pedig a hit, a feltétel nélküli szeretet száma,
tehát ez az energia az őszinte beszélgetés
során megismerni a másikat, és elfogadni
olyannak, ahogy Isten megteremtette.
A magyar nyelv nagyon szépen fejezi ki:
szer/etet, azaz a szeretetteljes érzelmek nem
jönnek maguktól, táplálni kell őket. A szeretet
„munka”, erőfeszítést és önfegyelmet kíván.
Azzal a döntéssel jár, hogy energiánkat
befektetve a másik javát igyekszünk szol-
gálni.
Idáig értem, de mégis mi a szeretet, a valódi,
szívből jövő, feltétel nélküli és teljes szeretet?
Hogyan magyarázom meg annak, aki nem hisz?
Lise Bourbeau így fogalmazza meg: „A szeretet

minden teret és minden szabadságot megadni
másoknak, és emellett megteremteni a teret
és a szabadságot saját magunk számára is.
Szeretni annyi, mint tiszteletben tartani és elfo-
gadni, amit mások szeretnének véghezvinni az
életükben. Szeretni annyi, mint megtanulni tisz-
telni és elfogadni a másik ember vágyát és
véleményét, akkor is, ha nem értesz egyet
azzal, és akkor is, ha nem érted azt. A szeretet
ezen kívül adni és utat mutatni elvárások
nélkül.”
Tehát a szeretet olyan érzés, amely táplál és
energiával tölt fel, hogy boldogan élhessünk
a világban. Jacob Needleman: Kozmosz
érzése című művében így fogalmaz: „Szeretet
az,… ami segít megérteni a valóságot
magunkról és lehetőségeinkről”.
Ezek után nekem mi a dolgom? Az elfoga-
dás, azaz Isten kegyelmének emberi megfe-
lelője. Mi is az az elfogadás? Elfogadom, hogy
más vagy, mint én, de nem vagy se jobb, se
rosszabb nálam, csak más. Ha valami rosszat,
butaságot tettünk, akkor segít, ha azt érez-
zük, megértenek, megbocsátanak, hisz mi is
csak emberek vagyunk. Ilyen vagyok: elfuse-
rált, összezavart, de én vagyok.
Mindenkinek megvan a maga élet-álma, ami
teljesen különbözik mások álmaitól. Mindenki
a maga álmát éli, ezért rendkívül fontos, hogy
elfogadjuk és tiszteljük a többieket. A szere-
tet ösvényén nincsenek feltételek, ne azért
szeressünk valakit, mert próbál megfelelni
elvárásainknak. Olyannak szeressük amilyen,
ne igyekezzünk a saját képünkre formálni,

„megszerelni”. Az emberek valódi elfogadása
néha igen nagy erőpróbát jelent. 
Albert Einstein írta: „Mindenki zseni, de ha
egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen
jól tud fára mászni, egész életében azt fogja
hinni, hogy hülye.” A szeretet az, hogy elfo-
gadjuk, hogy a másik egy hal, akinek nem
dolga fára mászni. 

Denke Ibolya
EzO Klub

Szigethy dokumentumfotók címmel
irodalmi és zenés műsort rendeztünk a Hege-
düs Géza Városi Könyvtárban. A vendégeket
elsőként Luttenberger Katalin, a könyvtár
igazgatója köszöntötte. 
Ez után bemutattam a Szigethy hírek c. kiad-
ványunk IV. számát, melyben a helyi történé-
seken kívül számos más irodalmi és művészeti
közösségről is beszámolhattunk, s amint már

megszokott, képválogatással is alátámaszthat-
tam e tevékenységek eredményességét.
Majd röviden ismertettem jelenlévő tagjaink
és szimpatizánsaink életútját, melyeket ők
saját írásműveik előadásával színesítettek,
számos társadalmi témát is feldolgozva. 
A közel egy órás műsorunk után Fáki László
polgármester nyitotta meg a kiállítást, s amit
még eddig nem hallhattunk tőle; alighanem
műsorunk ráhatásaként is „röppenetnyi” időre
a mára már majdnem feledésbe merült saját
régi, alkotói próbálkozásáról is mesélt. Nagyon
megható volt a mi számunkra is! Külön
köszönjük!
Rendezvényünkön részt vett még a már neves
Mocsár Árpád, okleveles zenész, előadómű-
vész is, aki ismert művek játszásával és ének-
lésével tette felejthetetlenné a rendezvényt.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy a
már hagyományos divatbemutatónkon a höl -

gyek az ő zenéjére vonulhattak fel. A zene és
ének hatására nem is csodálni való, hogy
szinte valamennyien táncra penderültünk!
Köszönet a "talpalávaló" slágerekért, keringő-
kért, operettekért, s hogy megtisztelt mindőn-
ket nejével, Borikával együtt! 
Köszönet illeti még Nedescu Laura Rozáliát,
Lukács Jánosné Vas Jutkát és Pethő István
szerzőket!
Külön köszönet Luttenberger Katalinnak,
munkatársainak, közöttük Kozik Anikónak a
kiállításunk rendezéséhez nyújtott segítségért,
s nem utolsó sorban a rendezvényről videót
készítő Fejes Péter fotóművésznek, s akik a
fényképek készítésével a jövő nemzedékekre is
gondoltak; Sheer Edit, Murár Terézia, B. Dombi
Ferenc és Kiss Sándor fotóművészeknek!
Tisztelettel, szerző, alkotó, a jelzett ’kör alapí-
tója, vezetője!

N. Pethő Szigethy Ilona
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Karácsony, a szeretet ünnepe

A Szigethy irodalmi és művészkör hírei

CIVILEK

Arany János

Hej! Iharfa...
Hej! iharfa, juharfa, 
Patyolating, kivarrva: 
Tudod pajtás, ki varrta? 
Az a kis lány, 
Az a kis lány 
A barna.

Patyolating, jegykendő, 
Múlik az ó esztendő, 
Karácsonyban hirdetnek, 
Ünnep után, 
Ünnep után 
Esketnek.

Verje meg a bubánat, 
Ki elszólja babámat! 
Jár a világ rossz szája: 
Ne hajts rózsám, 
Ne hajts rózsám 
Reája.



152015. 11. szám

Szigethalmi Híradó

Nagy értékű
tornaeszközö-
ket adtak át
ünnepélyesen
a Sport Legyen
a Tied prog-
ram keretein
belül a Sziget-
halmi Szent
István Általá-
nos Iskolában
november 9-
én. Az

eseményre a Speedmeteor Torna Szakosz-
tály és a Magyar Torna Szövetség együtt-
működésének köszönhetően, a Magyar
Diáksport Szövetség támogatásával került
sor, miután szeptemberben Janis Pál és
Bobola István vezetésével több mint 80
iskolás kezdte meg torna tanulmányait a
szakosztály edzésein az intézményben. 
Az ünnepélyes napon az iskolába látogatott
városunk alpolgármestere, Schuller
Gáborné, a Szigetszentmiklósi Tankerület
tanügyi referense, Tézsláné Farkas Klarisz-
sza, a Magyar Torna Szövetség képvisele-

tében Láng Géza, valamint a Magyar
Diáksport Szövetség munkatársai, Salamon
Krisztina és Makó Borbála.
A rendezvényen az iskola második, harma-
dik és negyedik évfolyamos tanulói a
Ferencvárosi Torna Club tornászainak
közreműködésével látványos bemutatónak
lehettek szemtanúi, majd pedig Láng Géza
irányítása mellett használatba is vehették
az aznap reggel kibontott tornaszereket.
Ezután a fáradhatatlan gyerekeket Dobi
Antal és Molnár Szilvia várta, hogy kipró-

bálhassák magukat a kosárlabdázás és a
showtánc sportágában is.
A Szigethalmi Szent István Általános isko-
lában, Dobi Antal vezetésével, immár
második éve működik kosárlabda szakkör,
ahol közel 50 iskolás gyakorolja ezt a nagy-
szerű sportágat.
Reméljük, hogy az elkövetkező években
még számos lehetőség adódik, hogy sport-
tal kapcsolatos híreket adjunk közzé az
iskola tornatermeiből.

Kisszékelyi zsolt

A sport legyen a tied!

December második fele és január eleje a mi kies
hazánkban a családról, a szeretetről és az
összetartozásról, na és a habzsi-dözsi vigadal-
makról szól. Jól esik ilyenkor víg kompániában
múlatni az időt. Ha ez a közös program festői
környezetben zajlik, az csak hab a tortára. 
Most három programunkra invitálom a sziget-
halmi sportbarátokat.
December 19-én, szombaton összesereglenek
városunkban a hazai bakancsosok. Ekkor

rendezzük 22. alkalommal a Csepel teljesít-
ménytúrákat. 15, 30 és 50 kilométert lehet
„lezúzni”. Útközben édesség és meleg tea, a
célban városunk vezetésének palacsintái és
Sziklavári Sándor sporttársunk mennyei gulyása
várja a teljesítőket a Szigethalmi Szent István
Általános Iskola meghitt melegében. Persze
oklevél, a hátizsákos sünit ábrázoló jelvény is
dukál minden célba érkezőnek. Idén egy négy
éves ciklust kezdünk. Négy túra, négy évszak és

egy gyönyörű
jelvény mindenki-
nek az olimpiá-
szunk végén.
December 26-án
rendezzük a hagyo-
mányos bejgli kilók
és szaloncukor
dekák elleni küzdel-
münket, a Fenyőfu-
tást. Kint, a Rákóczi
utca 147-es szám
alatt a Fogyatékkal
Élők Nappali Intéz-
ménye ismét vidám

beszélgetéstől lesz hangos. Két táv, sok kategó-
ria győztese kap apró kis meglepetésbatyut.
Érem az nem lesz, csak az izzasztó 5 és 10 kilo-
métert letudva, a szokásos eszem-iszomos
kvaterkázás. Aki nem akar futni? Jöjjön el
bátran! Lehet sétálni is! 
Január 2-án a féktelen szilvesztert követően
egyesületünk busza a Dunakanyar ezüstös kiflije
felé veszi az irányt. A cél Visegrád városa, mely-
ről a középkorban a pápa követe azt írta „a
földi paradicsom”. Itt élt sokáig a hadvezér
géniusz, 1848-49 legendás tábornoka, Görgey
Artúr. Ezt a tájat szerette legjobban a fiatalon
elhunyt sportreménység, Fézler Balázs! 
A paradicsomba várjuk az ország sok-sok
természetjáróját. Lehet a 10, 13 és 25 kilométe-
res távok közül választani. A túrára egyesüle-
tünk különbuszt szervez. Várunk mindenkit
2015-16 fordulóján, mert együtt jobb és
könnyebb megvívnunk a harcot a meleg szoba
és a terített asztal csábító démonaival. 
Rendezvényeinkről bővebb információt a  hon -
lapon lehet megtudni.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Túra a paradicsomban

SPORT

Futni ilyen környezetben az igazi
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- A Spartathlon, mint arról a Szigethalmi Híradó
már beszámolt pár hónapja - 246 km hosszú
futóverseny Athén és Spárta között. A világ egyik
legnehezebb futóversenyének számít. Még kívül-
ről nézve is szörnyűnek hangzik a táv: de milyen
belülről? 
- Nem akarok senkit elkeseríteni, de már az indu-
lási jogot megszerezni sem könnyű, teljesíteni a
versenyt még nehezebb. Jó években - mikor nincs
45 fok a pályán - a versenyzők 40 %-a ha beér,
rossz évben csak 15-20. 2015. jó év volt, a 390
indulóból 174-en beértünk a célba.
- Kicsit részletesebben?
- A pálya első nyolcvan kilométere a tengerpar-
ton halad. Balra a nap és a tenger, jobbra egy
sziklafal. A kettő közt a futók, árnyék pedig sehol.
A rajt reggel 7 órakor indul, ekkor még kellemes,
20 fok körüli a hőmérséklet. Később a kellemes
20 fokból kellemetlen 35-40 fok lesz, árnyékban.
Árnyék azonban még mindig sehol.... Hogy ez ne
legyen elég, a levegő iszonyatosan párás, ami
szintén megterheli a szervezetet. A mezőny az
első 90 kilométeren keresztüljut a korinthoszi
csatornán, és keresztülfut néhány kisebb-
nagyobb emelkedőn és lejtőn, amúgy ízelítőként.
Úgy 120 kilométer környékén aztán következnek
a komolyabb emelkedők, 4-5 kilométer hosszan,
8-10, néha 15 %-os emelkedéssel. Az egyik falu-
ban egy olyan meredek úton kellett lefutni, hogy

szinte féltem nekiindulni... Ekkorra már sötétedik
is, a mezőny pedig lekanyarodott a főútról,
alsóbbrendű utakon halad tovább a pálya. 
- És akkor még csak a pálya felénél jártatok….
- Igen. 152 kilométernél jön az utunk legnehezebb
szakasza, a nagybetűs hegy. A Parthenio 1100
méteres magasságát kell legyűrnie a futóknak,
az első nagyjából 600 méternyi szint egy 8 kilo-
méteres szerpentinen oszlik szét. A maradék 4-
500 méter szintet viszont 2 kilométernyi csúszós,
görgetegköves ösvényen kell leküzdeni, ahol
néha csak négykézláb mászva tud haladni a futó,
15-17 órányi futás után, koromsötétben. A
versenyzők többsége a hajnali órákban ér ide, a
hegyre vezető út pedig csak egy vadcsapás, nem
a kivilágított autópálya. Mikor az ember felér a
csúcsra, még nincs sok oka az ünneplésre: a hegy
túloldalán ugyanis egy pontosan ugyanilyen
csapáson kell lefelé haladni, csúszkálva, botla-
dozva a köveken. 
- És ha nem elég a terep, akkor ráadásként jöhet
még az idõjárás…
- Hát az idei évben megkaptuk: ezen a szakaszon
kisebb megszakításokkal végig esett az eső,
olyan, amelyen néhol keresztüllátni sem lehetett.
A hegy után az utakon patakokban folyt a víz a
lábunk alatt, és persze bőrig áztunk mi magunk
is. Az egyik eső után kibújtunk az esőkabátból,
aztán negyed óra múlva vehettük vissza. A Tripoli

medencéhez érkezve az út itt síknak tűnik, de
valójában alig észrevehetően, folyamatosan
emelkedik, a végén pedig ott vár a kanyargós
spártai főút. Ezen az úton a fáradt versenyzők a
leállósávban - vagy épp a padkán - botorkálva
haladnak szemben a forgalommal. Aztán jön az
utolsó ötven kilométer, ami még mindig bőven
hosszabb egy maratonnál, és ahol még mindig
folyamatosan emelkedik, süllyed az útvonal, ahol
újabb 500 méter szintet gyűjtünk be felfelé, és
ugyanannyit lefelé menet. 14 kilométerre a céltól
már látjuk Spártát a messzeségben. Több kisebb
településen haladunk keresztül, mindegyiknél a
Spárta feliratot lesve a település határában, és
mindegyiknél csalódva, hogy még nem értünk
oda. Addigra már lefele is pont ugyanolyan nehéz
futni, mint felfelé. Talán nehezebb is. Az ember

talpán a vízhólyagok az előző 150-160
kilométeren keresztül, Korinthosz vagy
Assos óta minden lépésnél fájdalmasan
nyilallnak. 
- A magyarok mezőnye mennyire
szakadt szét addigra?
- Magunk sem tudtuk még akkor,
ennek ellenére az utolsó frissítőponton
úgy döntöttünk Lajkó Csabával, hogy
bevárjuk a mögöttünk futó négy másik
magyart. Itt már nem számít, 34 óra 20
perc, vagy 35 óra alatt érünk be, és az
sem, hogy 95. vagy 120. célba érők
leszünk. Vártunk közel fél órát, Kreidl
Csaba befutott, de a többiek még vala-
hol a pályán voltak. Mi, hárman magya-
rok, egyszerre érkeztünk a célba. 
- Milyen volt a fogadtatás?
- Csodálatos. Az egész város feldíszítve,
óriásplakátokon az előző évek fényké-
pei, fellobogózva minden lámpaoszlop,
ház és étterem a versenyen résztvevő
44 nemzet zászlóival. Mindenki, a
kisgyerekektől a nagymamákig kint

Lebegés a semmiben
Szufla-tagok a Spartathlonon – Négykézláb az éjszakában

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Szufla Egyesület tagjaiból három fiatalember, Badics Attila, Lőw András és Török-Illyés László
részt vett és sikeresen teljesítette is a világ egyik – ha nem a legnehezebb futóversenyét idén. Erről a görögországi futóverseny
részleteiről kérdeztük így év vége felé Török-Illyés László magyar dupla ironman bajnokunkat.

SPORT
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Élménybeszámolót tartott a Szufla Egyesület szervezésében Badics Attila, Lőw András
és Török-Illyés László Szigethalmon. Már nagyon készültünk erre az estére, kíváncsian
vártuk három spártai hősünk személyes mondandóját a versenyről.

A Szufla programszerve-
zője, Sztrapkó Norbert
nyitotta meg a rendez-
vényt. Fáki László az
önkormányzat nevében
szívből gratulált a
versenyzőknek, és
átadta a nekik hozott
ajándékokat. Az egye-
sület a versenyzőket
emléklappal, valamint
dobostortával lepte
meg.
A beszélgetést Norbi
először Badics Attilával kezdte, aki Polgárról
érkezett hozzánk. Attila örömmel beszélt a 2010
óta végigfutott sok-sok ultraversenyről.
Elmondta, hogy 17 évesen csinálta meg az első
maratoni távot, amire nagyon büszke. Elmesélte,
általában érzésből fut hosszú távokat, nem
időre, neki a hosszú távok megtétele a fontos.
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy Attila eredmé-
nyei igen figyelemre méltóak, hiszen több ultra-
távú, 6, 12, 24 órás versenyen korosztályában
első helyezettként, valamint abszolút értékelés-
ben többször is dobogón állhatott az elmúlt
évek során.
Az est további részében Török-Illyés László foly-
tatta az élménybeszámolót a verseny során
készített saját videó felvételével, amelyet
miközben néztünk, élethűen át tudta adni
nekünk, nézőknek is a verseny hangulatát.
Végig olyan érzésünk volt, mintha mi is Lacival
futhatnánk, és közben egymással beszélget-

nénk. Hallgathattunk tőle is sok érdekes törté-
netet a versenyről, illetve az azt megelőző felké-
szüléseiről is.
A videó megtekintése után Lőw Andrást
kérdeztük a versenyről, az eredményeiről, a
büszkeségeiről, a felkészüléseiről. Andris 18.
alkalommal futotta végig az Athén-Spárta útvo-
nalat, ebből 16 alkalommal megszakítás nélkül:
2010 óta minden évben spartathloni hős,
mellyel jelenleg világcsúcstartó is. 
A rendezvényen rengeteg kérdés hangzott el,
melyek által sok érdekes információt tudtunk
meg még hőseinktől.
Az estről Pantocsik Ferenc, a Sporthírügynökség
munkatársa videót is készített, amit ez úton is
köszönünk neki. 
Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és megosz-
tották velünk az élményeiket! 
Találkozzunk 2016-ban is, egy új spartathloni
élménybeszámoló alkalmával!

Sportnapot tartott a Fogyatékosok Napközi
Otthonában a Szufla Egyesület. Az eseményre
október végén, már a Szigethalmi Híradó
novemberi lapzártája után került sor.

Elérkezett az újabb FONI Sportnap a Szuflával.
Előre felkészültünk programokkal és némi
finomságokkal is. Elnökünk, Károlyiné Szabó
Piroska házi készítésű süteményt hozott, Cseke

István és felesége
pedig gyümölcsle-
veket frissítőként.
Köszönjük!
A Szufla Egyesület
programszervezője,
Sztrapkó Norbert
vezetésével először
beme leg í tés se l
kezdtük a sportna-
pot, majd három
csapatra osztottuk
a résztvevőket.

A csapatok frappáns csapatneveket választot-
tak és megkezdődött a versengés. 
Ezek a pénteki sportnapok a FONI-ban mindig
nagyon jó hangulatban zajlanak, öröm látni a
napközi lakóin, hogy mennyire jól érzik velünk
magukat. 
Még sok ilyen közös, jó hangulatú, vidám
délelőttöt szeretnénk velük együtt tölteni!

A Szufla Egyesület minden héten, vasárnap
10 órától Szufla közösségi futásokat szer-
vez, melyre minden érdeklődőt, sportolni,
futni vágyót szeretettel várnak! 
További bővebb információ:  és a Facebook
Szufla oldalán.

Szufla csapata

Spártai kalandok

Sportnap fogyatékkal élőknek

SPORT

ünnepelnek az utcán. A főtér előtt óriási tömeg,
néhol alig embernyi utat nyitnak a célba érkező
versenyzőknek. A főtér közepén pedig ott áll
Leonidas szobra. A király. Az ő kedvéért futottunk
Athéntól Spártáig, hiszen a versenyzők egyben
futárok is, akik az athéniak üzenetét hordozzák.
Mámor, boldogság, hatalmas kő kerül le az
ember válláról: elfogyott a távolság. Nincs több
agyalás, hogy vajon a maradék X kilométeren
mennyire zuhanok meg, mennyi idő van hátra,
rendben mennek-e a dolgok. Megcsináltam! 
- Mi volt a legnehezebb pont számodra a verse-
nyen?
- Amikor láttam, nem fogok beérni a ,,tervezett"
30 óra alatt. 20 óránál, a hegynél még azt
gondoltam, menni fog. Még 10 óra futás, és vége.
Aztán lassulni kezdtem, és a hátralévő 10 óra
futás folyamatosan kitolódott. A verseny végére
csúnyán belázasodtam. A verseny 120. kilométere
körül, a felénél, már éreztem, hogy valami nincs
rendben, később aztán rosszabb lett. Hiába esett
az eső, hiába volt hűvös az éjszaka, hiába locsol-
tam már magam hideg vízzel a második nap.
Folyamatosan még jégkockát is dobáltam a
mezembe a frissítőpontokon, hogy lejjebb nyom-
jam a testhőmérsékletem.
- És jövőre mi lesz? Indulsz újra?
- Hát persze. Ahányszor csak sikerül.
- Miért?
- Arra jöttem rá, hogy ezek a nagyon durván
megzuhant pillanatok azok, amelyek a legtisz-
tábban megmaradtak bennem. Valami olyat
adnak lélekben, amit soha máskor nem sikerül
átélni. Nem, ez nem valamiféle boldogság vagy
ilyesmi. Valami olyan állapot, mintha a semmi-
ben lebegne az ember. Mikor semmi nem tud
zavarni, és igazán semmi nem is hiányzik. Talán
ezt élhetik át a mély meditációban, akik képe-
sek ilyesmire.

Veres Csernák Mónika



Három fenyőfa állt egy dombtetőn.
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős,
messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem
volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött
és növekedett. A harmadik fenyő azonban
igazán kicsi volt, vékony törzsű és egészen
alacsony.
- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a
legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a kicsike fa.
Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A
földet belepte a hó. Karácsony közeledett.
- Bárcsak eljönne értem Mikulás, és elvinne
karácsonyfának! - sóhajtott a legnagyobb
fenyő.
- Bárcsak engem vinne! - mondta a kisebbik
fenyő.
- Bárcsak engem választana! - kívánta a harma-
dik fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve
feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott
repülni.
- Kérlek legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az
ágaid közt? - szólította meg félénken a kisma-
dár a fát.
- Nem lehet! - mondta a legnagyobb fenyő -
Nem lehetnek madarak az ágaim közt, mert
éppen karácsonyfának készülök.
- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a
legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. Így
hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a
kisebbik fenyőhöz.

- Kedves kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt
maradjak az ágaid között? - kérdezte.
- Nem! - felelte a kisebbik fenyő. - Nem ringat-
hatok semmiféle madarat az ágaim között,
mert hátha éppen most vinne el valaki kará-
csonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált
a harmadik fácskához.

- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid
között? - kérdezte.
- Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a
harmadik fácska. - Búj csak egészen hozzám.
Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem
telik.
A kismadár felugrott a harmadik fácska ágai
közé, ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva

a harmadik fácska édes, halk csengettyűszót
hallott. A hangok egyre közeledtek, már
egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták
a legnagyobb fenyőt, elhaladtak a kisebbik
fenyő előtt is, de amikor a harmadik fácska elé
értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta
az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta
szép, kicsi szánkón csüngtek, amelyből most
kiszállott az utasa. 
- Mikulás vagyok - mondta - karácsonyfát kere-
sek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára…
- Vigyél engem! - kiáltotta a legnagyobb fenyő.
- Engem vígy! - ágaskodott a kisebbik fenyő.
A harmadik fácska azonban meg sem szólalt.
- Te nem szeretnél eljönni? - kérdezte tőle a
Mikulás.
- Dehogynem! Nagyon szeretnék - felelte a
harmadik fácska - De hát itt kell maradnom,
hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen
elaludt.
- Kicsike fa - mondta a Mikulás - te vagy a
legszebb fácska a világon ! Téged viszlek
magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan
óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár
fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a
csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd
maga is beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüs-
tös csengettyűszóval tovasuhant velük a kará-
csonyi havon… 

forrás: canadahun.com

A jómódú gazda, és a szegény ember üzletet
kötött. A gazda minden héten ad két kiló túrót
a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két
kiló összegyűjtött mézet ad. 
Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer
csak a gazda arra gondolt, hogy bizony nem
minden ember tisztességes, és meg kellene
mérni, amit kap. Úgyhogy mikor legközelebb
vitte a túrót, és néhány perc múlva megkapta
a mézet, azt hazavitte, és a pontos mérlegén
megmérte: hát csak másfél kiló volt! 
Felháborodva ment a szegény emberhez és indu-
latosan a szemére vetette, hogy becsapta őt. 
A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt: 
- Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én
nagyon szegény ember vagyok. Egy kétserpe-
nyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra
már nem volt pénzem. Így hát, amikor megkap-
tam tőled a túrót, és kivittem a kamrába, rátet-
tem a mérleg serpenyőjére, és a másik serpe-
nyőbe kimértem az azonos súlyú mézet. 
A gazda roppant módon elszégyellte magát és
hazament.
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A három fenyő

A mérleg
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy
elviszi vidékre hét éves kisfiát azzal a céllal,
hogy megmutassa neki, milyen szegény
emberek is vannak, és hogy a gyermek
meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy
milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak
meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek.
Amikor a vidéki út végén hazafelé tartottak, az
apa megkérdezte fiát:
- Nos, mit gondolsz erről az
útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen
szükségben és szegénységben
élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy
kutyánk van, nekik négy.
Nekünk egy medencénk van
otthon, ők meg egy tó partján
laknak. A mi kertünket lámpák

árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok
világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az
övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam,
hogy nekik van idejük beszélgetni egymással,
és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és
anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csönd-
ben. A kisfiú még hozzátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, hogy
milyen gazdagok is lehetnénk.

Elgondolkodtató

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

Orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30 799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70 935-0501
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-P: 8.00-18.00

Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 – 18.00
Telefon: 06/40 38-38-38

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

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja az
alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 - 18.00
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06-24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12.00 – 16.00; Sze.: 08.00 – 20.00; P: 08.00 – 12.00

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06-40-247-247     08.00 – 15.00
Tököli kirendeltség: Kedd:  08.00 – 16.00; Csütörtök: 10.00 – 18.00;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 08.00 – 12.00

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

Tűzoltóság:  06/23 524-570, 105

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

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

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

Tavaly a lengyel kará-
csonyi hagyomá-
nyokkal ismerked-
tünk meg, idén a
svéd testvérvárosunk
karácsonyi szokásai-
nak néztem utána.

Náluk is az adventi naptárral és a gyertyagyújtás-
sal kezdődnek az ünnepek. Nagy hagyománya van
a december 13-i Luca napnak, mikor a lányok fehér
ruhába öltöznek, koszorút esznek a fejükre, a
kisfiúk pedig csillagnak öltözve visznek süteményt
a szüleiknek. Karácsonykor a családok nagy része
együtt nézi a Donald kacsa összeállítást a tévé-
ben, majd az ünnepi vacsora után a Mikulás hozza
az ajándékokat. Január 13-án még utoljára körbe-
táncolják a karácsonyfát.
A karácsonyi vacsora svédasztal, Julbord, több
fogásból áll. 
Karácsonyi sonka, ecetes hal, lazac, tőkehal filé,
húsgolyó, kolbász, burgonya, vörös káposzta és
rizspuding. 
A Jansson megkísértése és a karácsonyi húsgo-
lyók mártással receptekkel kívánok kellemes
ünnepeket.

Jansson megkísértése 
Hagymát, burgonyát vékony karikára vágunk. A
sprotniról lecsepegtetjük az olajat. Kivajazott tálba
tesszük a hagymát, majd a burgonyát, rátesszük
a halat, így több réteget rakunk. A tetejére a
krumpli kerüljön. A tejszínt kikeverjük a hal olajá-
val, ízesítjük sóval, majd a krumplira öntjük. Sütő-
ben készre sütjük.

Karácsonyi húsgolyók mártással
Finomra vágott hagymát pirítunk. Krumplit főzünk
sós vízben, összetörjük. A húst jól átdaráljuk,
hozzáadjuk a hagymát, főtt burgonyát, tojást,
tejszínt, zsemlemorzsát, petrezselymet, ízesítjük
sóval, borssal, esetleg chilivel. Kis golyókat formá-
zunk belőle, majd a hűtőben állni hagyjuk kb. 1
órát. Vajat olajjal felforrósítunk, és kisütjük benne
a golyókat. A maradék zsiradékban lisztet pirítunk,
felöntjük vízzel, leveskockát teszünk bele, felfor-
raljuk, hozzáadjuk a tejszínt, ízesítjük sóval, bors-
sal, kevés worcesterhire szósszal, jól kiforraljuk.
Tálaláskor krumplipürét és áfonyalekvárt adunk
hozzá.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti,
szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változ-
zon.)

Lapzárta: december 28.
Megjelenés: január közepe.

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

Tisztelt kertimádók
Valamiért úgy érzem: az idén szép decemberünk
lesz. Lehet, hogy esni fog egy kevés hó, annyi csak,
hogy érdemes lesz kirándulni, pl. a tököli parker-
dőbe.
A hóról jut eszembe. Madáretetőinket figyeljük
minden nap. Ha odaszoktattuk az énekesmadara-
kat, akkor már nem keresnek máshol ennivalót.
Nézzük át a teleltetett terményeket. Ha találunk
rothadó vagy penészes almát, körtét, krumplit,
répát, azt gyorsan emeljük ki társai közül.

Az évelők, (pl pünkösdirózsa, hagymások stb.)
és a kétnyáriak jobban telelnek, ha lombbal
takarjuk az ágyásukat. Rózsáinkat "csirkéz-
zük" fel.
Téliesítsük öntözőcsapjainkat, szerszámainkat,
gépeinket tisztítsuk meg, ezekre jövőre is szüksé-
günk lesz.
Szép ünnepeket kívánok mindenkinek!
Nem csak a kertrajongóknak!

Gyomkereső

Tolvajt fogtak a rendőrök
Lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást a Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya K.
Gyuláné 48 éves szigethalmi lakos ellen.
Az asszony november 8-án egy baráti összejö-
vetelen vett részt egy szigethalmi ingatlanban.
A rendezvényen K. Gyuláné a tulajdonos táská-
jából ellopott egy arany karláncot, 25 000 forint
készpénzt, valamint egy tárcát személyi okmá-
nyokkal és bankkártyákkal együtt.
A rendőrök házkutatást tartottak nála, ahol az
értékek előkerültek. K. Gyuláné ellen a további
eljárást a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
vizsgálati osztálya folytatja le.

Dr. Kassab Miklós r. őrnagy
bűnügyi osztályvezetőx

MOzAIK



MÉG GYORSABB, MÉG JOBB
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Keresd a Telekom minőségi otthoni szolgáltatásait,
együtt még kedvezobb áron.
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