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A lakossági fórumra minden szigethalmi
lakost szeretettel várunk!

Fáki László
polgármester

Halottak napja

Küzdésre születtemKüzdésre születtem

Hősökre emlékeztünk

Ahogy minden évben, idén is sokan látogatnak ki elhunyt szeretteikhez a temetőbe Halottak napján,
november 1-jén. Gárdonyi Géza Ha meghalok című versének első strófájával tisztelgünk mi is: 
„Ne nézzetek rám borzalommal,/ ha meghalok:/ az a halott a koporsóban/ nem én vagyok. 
Csak hamu az, elomló televény./ A láng eltűnt. A láng – az voltam én.”

Barcs János nevét jól ismerhetik a
Szigethalmi Híradó olvasói. Versei
rendre jelennek meg lapunk
hasábjain. Az idén 90 éves alkotót
otthonában köszöntöttük.

Az ünnepi alkalomhoz illő fehér ingben
s mellényben fogad Barcs János ottho-
nában, a szigethalmi kis házban.

(írásunk a 16. oldalon)

(2-3. oldal)
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők! 
Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek
a városi ünnepség beszédének megtartására,
mélyen elgondolkodtam, mit is mondhatnék
eme magasztos nappal kapcsolatosan? Saját
tapasztalataim, mint talán a jelenlevők többsé-
gének, nincsenek, tehát erre nem alapozhatok.
Mesélhetnék esetleg idősebb családtagjaim,
ismerőseim többnyire gyermekkori élményeiből
csemegézve. Hogyan élték meg a forradalom
napjait ők, a szemtanúk. Hogyan ébredtek októ-
ber 24-e éjjelén dübörgő, Budapest felé igyekvő
harckocsik lánctalpaira, amelyekből a felriadt,
kíváncsi tekintetekre acélcső meredt. Hogyan
lőttek be a szomszéd házba a tisztaszoba, a
konyha és a kamra falát átszakító lövedékkel a
szovjet tankok, amely végül a nyárikonyha falá-
ban állt csak meg, tönkre téve egy család ottho-
nát. Hogyan vitték el a keresztpapát, akinek
bűne csak annyi volt, hogy leverte a vörös csil-
lagot a tanácsház meszelt faláról. Hogyan élték
meg gyermekként a Juta-domb előtt kilőtt

szovjet páncélosok személyzetének lángoktól
összezsugorodott tetemének látványát? De nehéz
lenne a dolgom, mert mások olykor gyermeki
fantáziával átélt képeiről beszélnék. Négy kilőtt
harckocsi helyett tucatnyiról, november 4-e
helyett október 24-éről. Emlékekről, amiket már
átszínezett az idő.
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
történelemtanáraként lényegesen könnyebb
dolgom lenne. Pátosszal, fennkölt szavakkal
ecsetelhetném a forradalom általános céljainak
nagyságát, a lelkes forradalmárok önfeláldozó
hősiességét. Kiemelhetném magasztos szavak-
kal a heroikus küzdelem áldozatait. Taglalhat-
nám, hogy mennyi mindet köszönhetünk a
bukásában is győztes forradalmároknak. Majd
beszélhetnék gyásszal a szívemben az áldoza-
tokról. Végül részvéttel a hangomban szólhat-
nék az idegen országokba kényszerült, modern-
kori „bujdosóink” sorsáról. Köthetném a monda-
nivalóm a Széchenyi iskolások előadásához, és
lelkesíthetném a mai fiatalokat korunk termé-
szetesnek tűnő szabadságának megbecsülé-
sére, védelmére. Ezeken felül pedig idézhetnék
számtalan korabeli mondást, magvas visszaem-
lékezést a forradalom időszakából.
De én itt most hadszíntérkutatóként állok, aki
közel 15 esztendeje gyakorolja e nemes külde-
tést. Így már nehezebb a dolgom. Hogyan érté-
keljem 1956 vérrel írt történelmi napjait? A poli-
tikai mérleg levonását ehelyütt meghagynám
másoknak, akik nálam jobban csinálják, vagy
csak erre hivatottak. Én csupán hadászati szem-
pontból közelíteném meg az 56’-os eseménye-
ket. Munkám során kutattam háborúkat, konk-
rét csatákat, ostromokat az Árpád-kortól a
második világháborúig. Publikáltam, előadást
tartottam a törökkortól a nagy háborúig sokat.
1956-tal azonban természetesen ilyen reláció-
ban nem foglalkoztam. Mit mondhat mégis egy
gyakorló hadtörténész a „dicsőséges 13 napról”,
ami vérrel írta a világ sajtójának címlapjára
Magyarországot?

1956. október 23-ától november közepéig
Magyarország és Budapest ismét hadműveleti
területté vált. Még be sem hegedtek a második
világégés borzalmainak sebei az ország testén,
még fel sem gyógyult a sok sebből vérző
nemzet, amikor Budapest újra ostrom alatt állt.
Harci események alapvetően a fővárosban
zajlottak. A sortüzeket és egy-két kisebb városi
ellenállást leszámítva komoly hadászati cselek-
mények alapvetően Budapesten zajlottak.
1956 októberében a fővárosnak 1 700 000
lakosa volt, akik 500 000 lakásban élték minden-
napjaikat. A harci cselekmények alatt a polgári
lakosság zöme mindvégig a helyén maradt.
Néhány egyedi esetet leszámítva, a város lakos-
sága végigélte a fegyveres eseményeket. Ez a
forradalom által generált harci helyzetnek volt
köszönhető. Így nem is csoda, hogy magas volt
a civil áldozatok száma. A kórházak és a Mentő-
szolgálat irataiból jól kivehető, hogy több tízezer
halottról beszélhetünk. Egy részüket a történe-
lem szándékosan vagy gondos kutatás hiányá-
ban úgy tüntette el, hogy „200 000 menekült-
ről” beszél, akiket a Nyugat befogadott. Egy
részük azonban soha nem érkezett meg. Ők is
a harcok névtelen áldozatai, hősei. Akikről
sokszor az itthon maradott leszármazottak
talán még mindig úgy hiszik: „kitántorgott
Amerikába”. Másokat olyan haláleseti kategó-
riába soroltak be, amiből csak sejthető, a harcok
vétlen áldozatairól beszélünk.
Ha a konkrét harci eseményeket tekintjük, Buda-
pest ostromát két szakaszra oszthatjuk. Az első
szakaszban, október 23-ától október 28-ig a
szovjet erők demonstrációs céllal nyomultak be
a fővárosba. A páncélosokat gyalogság vagy a
városi harchoz szokott speciális alakulatok, mivel
ilyenek nem is voltak, nem biztosították. A szov-
jet csapatok veresége elkerülhetetlen volt. A
második szakaszban, november 4-től november
10-15-ig már igazi, klasszikus hadművelet zajlott
az ország és annak fővárosa ellen. Budapest
1945 után újra szovjet ostrom alatt állt.

Budapest újra ostrom alatt állt
Ünnepi beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc 
szigethalmi megemlékezéséhez – Takács Róbert beszéde
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Az első támadásban közel 15 000 fős, tapasz-
talatlan fiatalokból, idősebb munkásokból álló
erők vették fel a küzdelmet a kezdetben 6000
fős, 290 harckocsival támadó szovjet alakula-
tokkal szemben. Az áldozatok száma mindkét
oldalon sok volt, de az újabb három hadosztály
bevetése ellenére a támadók október 28-án
visszavonulásra kényszerültek. A forradalmárok
a lelkesedésükkel, önfeláldozásukkal, kitartásuk-
kal megfutamították az egyik szuperhatalom
hadseregét. Ez óriási tett!
Közben azonban fordult a kocka. November
elején két teljes hadsereg nyomult az ország
területére, kialakítva a pontos támadási sávo-
kat. A fővárosban addig harcoló Különleges
Hadtest erőivel együtt közel 60-65 000 fős
szovjet haderő indult Budapest ostromára. A
komoly tüzérségi és légi támogatással felvonuló
csapatok november 4-én hajnalban, a talán
mindenki által ismert körülmények között
koncentrált támadást indítottak fővárosunk
ellen. Miközben Nagy Imre az oly sokat idézett
rádióbeszédében „csapataink” és „kormányunk”
helytállásáról biztosította „az ország népét és
a világ közvéleményét”, a csata már eldőlt. A
Tökölön tárgyalni szándékozó, de elfogott
magyar katonai vezetés csak megerősítette a
szovjet erők győzelmének várható gyors lefo-
lyását. A Magyar Néphadsereg, az ország

ezeréves történelmének legnagyobb hadserege
ugyanis nem avatkozott a harcokba. Egyénileg
többen átálltak, de a katonai vezetők tanácsta-
lansága miatt a magyar katonaság, kevés kivé-
teltől eltekintve, mozdulatlanul ült a laktanyák-
ban. A szovjet erők ellen november 4-én a közel
8-10 000 fős felkelő csoportok vették fel a
küzdelmet, kilátástalanul. A „Forgószél hadmű-
velet” keretében 16 hadosztály és 2000 harckocsi
tiporta el az ellenállást. Az új T-54-es harckocsik
és a híres Kalasnyikov Budapest utcáin mutatták
be magukat a világnak. November 10-ére Csepe-
len az utolsó ellenállási gócot is felszámolták.
Ezzel alapvetően véget értek a harcok.
Hogy mekkora teljesítmény nyújtottak ’56 forra-
dalmárjai? összehasonlításul álljanak itt a
következő adatok: az október 23-tól november
közepéig tartó harcokban 5000 magyar felkelő
és katona halt meg. Hivatalosan 7-800 fős volt
a szovjet veszteség, ami a valóságban akár
duplája is lehetett Budapest ostromában. A
magyar eseményekkel párhuzamosan zajló
szuezi válságban a 250 000 fős izraeli-brit-fran-
cia és a 300 000 fős egyiptomi hadseregek
összecsapásában közel 300 fős áldozattal
foglalták el a csatornát a szövetségesek, kb.
3000 egyiptomi katona élete árán. A budapesti
harcok közel 20 napig, a „szuezi háború” bő 10
napig tartott. A számok magukért beszélnek!

Bár az 1956-os forradalom és szabadságharc
politikai megítélése napjainkig tartó vitára ad
okot, ellenben a felkelők katonai teljesítménye
harcuk értelmetlenségének tudatában is elis-
merésre méltó!
Legyünk hát büszkék az „ötvenhatosok” kitar-
tására! Adjanak példát nekünk, hogy remény-
telen helyzetben is vállalnunk kell egy „jó
ügyért” a küzdelmet! Emléküket méltón ünne-
peljük! Ne haraggal. Ne kétségek között. Ne
megosztottsággal a szívünkben. Hanem azzal
a lelki nagysággal, amivel ők is felnőttek a
feladathoz. Hiszen Dávid küzdött személyükben
Góliáttal. És mégis megtették. Emlékezzünk hát
bátor hőseinkre, kik a szabadságért ontották
ifjú vérüket!
Szigethalom Város önkormányzata köszönetét
fejezi ki Takács Róbertnek, a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola történelem tanárának,
hadszíntér-kutatónak, hogy az október 23-i városi
megemlékezésen szónoki beszédével új néző-
pontból idézte meg számunkra az eseményeket.
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, Kele-
men Lillának, Czita Gábornénak, Ember Borbá-
lának, Magyarné Huszár Ágnesnek, és op
Veasnának, valamint az iskola diákjainak, hogy
közreműködtek a rendezvényen, amelyen
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő is tiszte-
letét tette.
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Az október is mozgalmasan telt. Jelenleg
is folyik még a Széchenyi István Általá-
nos Iskola felújítása, de reméljük, hogy e

cikk megjelenéséig befejeződnek a munkálatok.
Sajnos sok vita és harc zajlott a kivitelezővel, de
az eredményre büszkék lehetünk majd. 
Szeptemberben a képviselő-testület kiválasz-
totta a Határ utca, a Mátyás utca és a József
Attila utca felújításának kivitelezőjét is. Szeren-
csénkre – vagy éppen szerencsétlenségünkre –
a kivitelező nagyon gyorsan felvonult, és októ-

berben, két hét alatt gyakorlatilag a munkák
nagy részét elvégezte. Ez, sajnos, fennakadáso-
kat oko zott az ott élők és ott dolgozók életé-
ben, de a kellemetlenségek mindenhol csak
néhány napig tartottak. Sajnos nem lehetett
pontosan előre tervezni a lezárásokat, és az
interneten kívül más lehetőségünk nem volt a
szigethalmi lakosság értesítésére. örülünk neki,
hogy legalább az érintett utcák lakosait megfe-
lelően tudtuk tájékoztatni, számukra szórólapo-
kon jeleztük a várható lezárásokat.

Megkezdtük a pályaépítési programhoz a TAo-
támogatások gyűjtését is. Már vannak pozitív
visszajelzéseink a Szi gethalmon működő vállal-
kozásoktól. De az újság hasábjain keresztül
szeretném kérni azon vállalkozások vezetőit és
tulajdonosait is, akiknek cége nem a településen
működik, viszont ők itt él nek, és van lehetőségük
esetlegesen TAo-támogatás fizetésére, jelezzék
a titkarsag@szigethalom.hu email címen.
A nagy projekteken kívül sok kisebb projekt is
folyamatban van. Ezek egy része csak közvetet-
ten érinti a településen élőket. Ilyen például a
polgármesteri hivatal folyosóinak és házasság-
kötő termének festése. Az ügyfeleink így tisz-
tább, komfortosabb környezetbe érkeznek. A
másik a hivatali számítógépes hálózat felújítása.
Ennek a feladatnak egy részét pályázati pénzből
tudjuk megoldani. Azt reméljük, hogy az állam
által jövő január elsejével bevezetett ASP szol-
gáltatásokat sokkal gyorsabban és biztonságo-
sabban tudjuk majd elérni.
Végezetül említést tennék Csapó Lajos festő-
művész és Pemzli sulisainak akciójáról (részle-
tek a 9. oldalon, Vigyázz rám című írásunkban).
A gyerekekkel közösen ismételten elkészítették
a gyermekfigurákat, amelyek jelzik a közúton
azokat a területeket, ahol gyermekintézmények,
óvodák és iskolák vannak. A céljuk az, hogy az
arra közlekedők jobban figyeljenek, hiszen
bármikor az úton átmehet gyermek szülővel
vagy szülő nélkül is. Amint kollégáim ezeket
felszerelték, egy hét alatt hármat tettek tönkre
erejükkel nem bíró lakótársaink. 
A megrongáltakat kicseréltük. Erősebb rögzítést
alkalmaztunk. Azóta eltörni nem sikerült, de
volt olyan, aki az egész oszloppal együtt
próbálta meg eltüntetni a gyermek alakokat.
Tudom, hogy ezeket a sorokat leginkább azok
olvassák, akik felháborodnak az ilyen cseleke-
deten, de ezúton is üzenem a rongálóknak,
hogy az ilyen tettek miatt kevesebb pénzt
tudunk fordítani új dolgok építésére vagy régiek
felújítására.

Fáki László
polgármester

Tovább szépül a város

Tisztelt pácienseink! örömmel értesítjük minden kedves ellátottun-
kat, hogy Magyarország Kormányának a fővárosi és Pest megyei
egészségügyi szakellátások átfogó fejlesztése érdekében tett felhí-

vásához kapcsolódóan intézetünk a 2017 májusában pályázat keretében
benyújtott fejlesztési tervének megvalósításához 352 millió forint támo-
gatást nyert.
Az elnyert összeggel megvalósulhat intézetünkben az évek óta esedé-
kes, a nőgyógyászati rendelőket és a gyógytorna helyiségeket magába
foglaló épületrész újjáépítése, az informatikai eszközpark bővítése és

egyes elavult műszerek-eszközök cseréje. Mindezek lehetővé teszik
majd, hogy a jövőben a legkorszerűbb eszközparkkal tudjuk végezni a
területen élő betegek szakellátását, és korszerű épületben működjenek
a nőgyógyászati és a gyógytorna szakrendelések.
A fejlesztések 2017-ben és 2018-ban fognak megvalósulni. A fejlesztési
tervvel, pályázattal kapcsolatban bővebb információ található honlapun-
kon (www.szszri.hu) az „Egészséges Budapest Program” menüpontban.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 
intézményvezetősége

Megújul a szakrendelő
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Pályázati nyerteseket hirdetett a testület

A képviselők először három sürgősségi előter-
jesztés felvételéről határoztak, amelyek a
„Határ – Mátyás - József A. u. útépítés közbe-
szerzés elbírálása”, a „Döntés orvosi ügyelet
közbeszerzési eljárás eredményéről”, valamint
„A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. végelszámolása” voltak. Így a
képviselők összesen 25 napirendi pontot
tárgyaltak. 
Az első napirendi pontban arról határoztak,
hogy a „József A. u. - Mátyás u. - Határ u.
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kere-
tében, két részajánlati körben, de mindhárom
utca tekintetében az összességében legelő-
nyösebb és szakmai szempontból is megfe-
lelő, érvényes ajánlatot tevő Bitunova Kft. az
eljárás nyertese. 
Az „orvosi ügyelet” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás nyertese az összességében legelőnyö-
sebb, valamint szakmai szempontból is
megfelelő, érvényes ajánlatot tevő Inter-
Ambulance Zrt. lett.  
Ezután a testület elfogadta az Elek-Ágh Állat-
menhely Alapítvány együttműködési megál-
lapodás teljesítéséről szóló beszámolóját
(további részletek a 7. oldalon), majd az
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft. – sziget-
halmi temetőben 2016. évben végzett tevé-
kenységéről, üzemeltetéséről szóló – beszá-
molóját. 
A továbbiakban megalkották a városi temető
fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről
szóló 25/2009. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosító rendeletét, mely kizárólag az
üzemeltetőre vonatkozó némi kötelezettséget
helyezett hatályon kívül.
Az önkormányzat júniusi ülésén határozott
arról, hogy a Duna-parton az ingatlanok telek-
határaihoz igazítva a tulajdonosok között
megosztják és értékesítik a Szigethalom XX.
utca 2-10. szám alatti ingatlanok végeit és a
Duna-part sétány közötti területet (Szigetha-
lom 4118 hrsz.). A megosztás során létrejövő
ingatlanok elnevezése közterület lett, illetve
vételár tekintetében hozzájárultak a képvise-
lők a részletfizetés lehetőségének biztosítá-
sához, maximum 24 hónap időtartamra.
Ezt követően a képviselő-testület arról hatá-
rozott, hogy a bölcsőde ellátás pótlólagos
állami támogatásának összegét a 2017. évi
költségvetésben milyen arányban osztja fel az
előirányzatok között, és utána megalkotta a
2017. évi költségvetési rendelet – II. előirány-
zat – módosítását úgy, hogy a költségvetés

bevételi és kiadási főösszegei 289 825 483Ft-
tal növekedtek, így 2 293 166 793Ft-ra módo-
sultak.
Ez után két rendelet módosítása következett,
ami a közszolgálati tisztviselők egyéb juttatá-
sairól, illetve a szigethalmi piac körüli parko-
lási rendről szól.
A Négyszínvirág óvoda és a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítási
kérelmét is támogatta a képviselő-testület.
A szigethalmi Dunaszigeten található közte-
rületek rendezése volt a következő napirend,
amelynek során a Szigethalom 4800/1 hrsz-ú
Lejáró utat megszüntették, valamint a 4471/1
hrsz-ú Szigeti utat Dunasziget utcának nevez-
ték át.
A Vesperal Invest Kft. átminősítési, valamint
telekátadási kérelmével kapcsolatban, a
felajánlást kiegészítendő, további tárgyalások
lefolytatásával bízta meg a testület a polgár-
mestert.
Új pályázatról is tárgyaltak a képviselők: a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén” tárgyú pályázatra a
Szigethalom Mű út tekintetében, a település
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményei-
nek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása érdekében,
66 000 000Ft tervezett kivitelezési költséggel
pályázatot nyújtottak be. 
Szigethalom Város önkormányzat Képviselő-
testülete az ősszel indítandó közbeszerzési
eljárásokkal kiegészítette a 70/2017. (III.28.)
határozatában elfogadott 2017. gazdasági
évre szóló közbeszerzési tervét az alábbiak
szerint: Szigethalom város közvilágításának
korszerűsítése; Villamosenergia szolgáltatás
szabadpiaci áron történő beszerzése; Gázszol-
gáltatás szabadpiaci áron történő beszerzése.
A testület felhatalmazta a polgármestert az
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás Társulási Megállapodásának,
valamint a társulás szervezeti és működési
szabályzatának aláírására.
A képviselőt-testület arról is döntött, hogy
megpályáztatja a város hóeltakarítási és
síkosság-mentesítési munkálatainak elvégzé-
sét a 2017. december 1. és 2018. március 1.
közötti időszakra. Ennek keretében az alábbi
cégeket keresik meg: Szigetsped Fuvarozó
Fuvarszervező és Általános Szolgáltató Kft.;

M’Cargo 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;
Mobil Trans Teherfuvarozó és Szolgáltató Zrt.
Az előző évek gyakorlatát követve Szigetha-
lom Város önkormányzat Képviselő-testülete
idén is csatlakozott a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőok-
tatási tanulmányokat kezdő fiatalok támoga-
tására létrehozott Bursa Hungarica Felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához, a pályázati kiírás a Sziget-
halmi Híradó októberi számában, valamint az
Idesüss reklámújságban jelent meg.
Szintén az előző évek gyakorlatának megfe-
lelően született döntés a középiskolai ösztön-
díj pályázatok elbírálásáról. A 2017/2018-es
tanévben középiskolai ösztöndíjat 6 000Ft/hó
összeggel három, míg 3 000Ft/hó összeggel 13
tanuló kapott. A benyújtott pályázatok közül
nem megfelelő tanulmányi eredmény miatt
senkit sem zártak ki.
Az önkormányzat Pest Megye Közgyűlésének
6/2015. (V.11.) rendeletében foglalt javaslatté-
teli jogával élve, az Év Szabadidő és Sport
Szervezete Díjra a Fit Dance Sport- és Tánc-
klub Közhasznú Egyesületet (2315 Szigetha-
lom, Nyúl utca 4.) javasolta.
A két ülés között történt eseményekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatást megelőzően a
Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. végelszámolása ügyében
hozott 94/2017. (IV.25) önkormányzati határo-
zatát a képviselő-testület visszavonta, és a
végelszámolás kezdő időpontjául 2017. októ-
ber 1. napját jelölték meg, míg a tevékenysé-
get lezáró mérleg 2017. szeptember 30. fordu-
lónappal készül el. 
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja:

november 14-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjó-

léti bizottság ülésének időpontja:
november 16-a 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja:

november 21-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: 
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-

ekben is megtekintheti a 
www.onkormanyzati.tv  honlapon.

Csapadékvíz-elvezetési és hóeltakarítási pályázatokról, közbeszerzé-
sekről és területértékesítésekről is döntött, többek között, Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi rendes ülésén. 
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Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat
havi próbaidő kikötésével 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Szigethalom, Kossuth
L. u. 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: A közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény alapján a munkakörbe
tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogál-
lásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszol-
gálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• középiskola/gimnázium, 
• felhasználói szintű MS office (irodai alkal-

mazások), 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• közterület-felügyelői vizsga, 

• közigazgatási alapvizsga,
• felsőfokú végzettség,
• saját gépjármű használata.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Jó szintű kommunikációs és szervezőképes-

ség, problémamegoldó és együttműködési
képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• A pályázathoz csatolandó a 45/2012. (III.20.)

Korm. rendeletben meghatározott tartalmú
részletes szakmai önéletrajz, motivációs
levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizo-
nyítványok másolatai, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak
megkéréséről szóló igazolás, valamint nyilat-
kozat arról, hogy az elbírálásban résztvevő
személyek a pályázatát megismerhetik. A
pályázat benyújtásakor kérjük, szíveskedjék
feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírá-
lását követően 2018. február 1. napján
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. január 4. (csütörtök) 16 óráig beér-
kezően

A pályázatok benyújtásának módja: Elekt-
ronikus úton a pelle.beatrix@szigethalom.hu
e-mail címr.e Postai úton. A pályázatot a
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal címére kell
küldeni (2315 Szigethalom, Kossuth L. utca 10.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: Az érvényes pályázatok
alapján a személyes meghallgatásra 2018.
január 8-11. között kerül sor. A Kttv. 46. § (1)
bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos
próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról
a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül,
illetve érvénytelenül pályázók részére a pályá-
zati anyag visszaküldésre, elektronikus úton
történt benyújtás esetén törlésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. január 12. (péntek)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix igaz-
gatási irodavezető nyújt a + 36 24 403 658/ 141
mellék telefonszámon. 
A munkáltatóval kapcsolatban további infor-
mációt a www.szigethalom.hu honlapon
szerezhet.

A hónap „embere”: a Juhász Gyula utca lakóközössége

örvendetes jelenség indult útjára a város-
ban mintegy két évvel ezelőtt. Néhány
lakó úgy gondolta és gondolja, hogy ha

számára valami nagyon fontos dolgon szeretne
változtatni, akkor nem addig veri a polgármes-
teri hivatal ajtaját, amíg meg nem valósul,
hanem elsősorban maga tesz érte. 
Szervez, pénzt szerez, sőt maga is áldoz a jó ügy
érdekében. Egyeztet a hivatallal és közösen
munka nyomán érik el a kitűzött célt. Ilyenek
voltak többek között: a Szent István Általános
Iskola udvara kerítésének és a Duna parti játszó-
térnek a felújítása.
Néhány hónappal ezelőtt a Juhász Gyula utca
lakói – megunva a folytonos száguldást az
utcán – megkeresték a polgármesteri hivatalt
és sebességkorlátozó küszöböt (fekvőrendőrt)
kértek. Az utca hosszúsága legalább három
építményt követelt meg. Miután a város költ-
ségvetésében és terveiben nem szerepelt erre
az utcára fekvőrendőr telepítése, hozzáfogtak
a gyűjtéshez.
A megvalósítás folyamatáról álljanak itt az
egyik fő szervező, Bócsa Hajnalka gondolatai:
– Szigethalom egyik „új” utcája a Juhász Gyula. 

Lakói 80 %-a kisgyermekes családokból áll. Évek
alatt tapasztaltuk, hogy utcánkban az átmenő
forgalom jelentősen megnőtt, mivel a környező
utcákhoz képest itt elég széles az asztfaltút,
ezáltal zavartalan a kétirányú közlekedés. Tavaly
több lakóban megérett a gondolat, hogy a
forgalom lassítása céljából valamit tennie kell
utcánk lakóinak! Törekvésünk megértő fülekre
talált, így idén nyáron a polgármesteri hivatal
és a lakóközösség 50%-os hozzájárulásával
három fekvőrendőr épült egy helyi vállalkozó
kivitelezésében. 

Úgy érezzük, hogy közös összefo-
gásunkkal élhetőbbé tettük utcán-
kat, védve a kint bicikliző gyereke-
ket, a babakocsit toló szülőket és
úgy általában a gyalogosokat!
A sebességkorlátozó küszöb
mellett „Lakó-pihenő övezet”
tábla is elősegítheti az ott élők
nyugalmát, melyért ők maguk is
nagyon sokat tettek és tesznek
folyamatosan. 
Tudjuk, hogy a város minden lakó-
jának joga van a nyugalomhoz, a

pihenéshez. De a fentiek is mutatják, hogy nem
elég csak a jogokat érvényesíttetni, azért vala-
mit tenni is lehet, és akkor hamarabb elérhetővé
válik. A jelenség kulcsa – mint olyan sok eset-
ben – az összefogás (barátokkal, szomszédok-
kal, hivatallal). 
Köszönet illeti meg azt a két embert, aki élére
állt a Juhász Gyula utcai álom megvalósításá-
nak: Bócsa Hajnalka és Juhász Tamás. 
Köszönjük a követésre méltó összefogást
mindenkinek!

Dr. Schuller Gáborné
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Kezdődik a fűtési szezon
Akémény potenciális veszélyforrás.

Rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a
lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz

és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az
élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakos-
ság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé
az ingatlanba a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon
fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat
vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák
szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények
okozzák a kéménytüzeket. Ne próbáljuk házilag
magunk, vagy szakember nélkül javítani a
kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális
szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges. 
Az elektromos fűtőberendezések üzemelte-
tése nagy energia felvétellel jár, aki ilyenre vált,
annak érdemes a lakás villamos hálózatát felül-
vizsgáltatni. 
Kályhák- kandallók elé helyezzünk nem éghető
anyagú tálcát, és ellenőrizzük a füstcsövek rögzí-
tettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlé-
kony éghető anyagokat távolítsuk el. Kisgyermeket
üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagy-
junk egyedül a helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban
átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtér-
csökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászá-

rócsere, elszívó berendezés üzembe helyezése,
szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos
szintű légcsere meglétét.
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz,
stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen,
szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett
mennyiségtől függően különböző tünetek jelent-
kezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger;
lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívve-
rés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. 
A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy
jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól,
ablaktól, Co forrástól legalább 1,5 méterre kell
szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái”
lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések.
Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszo-
bai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések,
vagy akár a szárítóberendezés, hiszen ha a helyiség-
ből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor
a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása.
Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk
megőrzésének érdekében rendszeresen
ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban
lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kémé-
nyeket, égéstermék elvezetőket! Rendszere-
sen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőz-
tetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén,
az oxigén beáramlás biztosításra!

Az elégtelen lakossági hozzáállás miatti
csalódottsága miatt az Elek-Ágh Állat-
menhely Alapítvány a továbbiakban

nem hosszabbítja meg a Szigethalom Város
Önkormányzatával idén májusban kötött
megállapodást. Az együttműködés célja az
állatvédelemmel kapcsolatos közgondolko-
dás formálása, az ismeretek átadása, a kóbor
ebek számának csökkentése volt.

A szerződést eredetileg három hónapos időtar-
tamra kötötte a két fél, melyet technikai okok
miatt két hónappal meghosszabbított. Ez elegen-
dőnek bizonyult arra, hogy a két fél felmérje a
benne rejlő lehetőséget, feltárja a buktatókat.  A
közel félévnyi idő alatt komoly, sokszor hálátlan
feladatot végeztek az alapítvány munkatársai.
Néhány adat az elvégzett munkáról:
• 62 utcát jártak végig becsöngetve a házakba,
• 1200 db ebösszeíró adatlapot osztottak szét,
• 2150 tájékoztató szórólapot dobtak postaládákba,
• 98 pályázati űrlapot sikerült kiosztani olyanok-

nak, akik hajlandóságot mutattak állatuk ivarta-
lanítására,

• 48 chipes kutyát szállítottak haza,
• Szigethalom területéről 36 chip nélküli kutya

került a menhelyre, amelyeket oltattak, chipel-
tettek és a felnőtt egyedeket ivartalaníttatták.

• 12 problémás címet jelentettek a polgármesteri
hivatalnak (kivizsgálás után eljárások indultak).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek
többsége megértéssel fogadta az alapítvány
munkatársait. Ami csalódást okozott, hogy az
emberek mennyire elutasítják az ivartalanítást. 
A munka azonban – az alapítvány munkatársai
szerint – nem váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket, és ezért nem kívánták meghosszabbítani a
szerződést. Sajnos tudjuk, hogy az emberi fejek-
ben történő „rendrakás”, a szemléletváltozás elfo-
gadtatása nem sikerülhet ilyen rövid idő alatt.
Ehhez több idő, energia, kitartás szükséges.
A város vezetése keresi a lehetőségeket a folyta-
táshoz, és reméljük, hogy belátható időn belül
újraindulhat, illetve folytatódhat az Elek-Ágh Állat-
menhely Alapítvány elkezdett munka, amelyet
ezúton is köszönünk. Tevékenységükhöz további
sikereket kívánunk!
Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebek
bejelentése – a törvény által meghatározott időn-
ként kötelező ebösszeírás mellett – folyamatosan
történik. Az ehhez szükséges adatlap beszerez-
hető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán,
illetve letölthető a város honlapjáról: www.sziget-
halom.hu.
Köszönjük az együtt működést!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Novemberi fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó. Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon:
06/70-376-5956, e-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
13. (hétfő) és november 27. (hétfő) 14-18 óra között,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu                   
13-án (hétfő) 13-15 óra között.
Helyszíne: polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
14-én (kedd) 16:30 és 17:30 között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
20-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszíne: Szép ABC presszója 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert Jobbik
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett időpont-
ban a 06-70/360-7024-es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.
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Második évét zárta a közösségi biokert.
A közösség ez idő alatt ugyan átala-
kult, de a kert továbbra is él, és okulva

az első év tapasztalásaiból gyönyörűen virág-
zott egész idény alatt, és sikerült ez évben is
vegyszerektől mentesen termeszteni a növé-
nyeket, védeni a környezetet. 

Az idei évben nagy megtiszteltetés érte a
biokert maroknyi közösségét, hiszen a Földmű-
velésügyi Minisztérium által meghirdetett
Közösségi kategóriában a szigethalmi biokert
elnyerte a „Magyarország legszebb konyha-
kertje” címet. Az elismerést a kert húzómotorjai
a Sipos házaspár dr. Siposné Mészáros Henriett
és dr. Sipos Zoltán vették át. 
A kitartáshoz, a díjhoz ez úton is gratulálunk,
reméljük, a kis kertközösség a jövőben tovább
bővül és a kertészkedés, a közös célért való
küzdelem újabb családokat von be a helyi
közösségi életbe.             

Polgármesteri Hivatal 

Hírek a biokert tájáról

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

egészségi állapota,
szexuális irányultsága, nemi identitása,

vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

faji hovatartozása
vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2017.11.06. hétfő 11:30-15:30
2017.11.13. hétfő 11:30-15:30

Gyömrő Város önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2230 Gyömrő, Fő tér 1. (tel: +36 29/330 011)
2017.11.20. hétfő 11:30-15:30

Tököl Város önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fő út 117. (tel: +36 24/520 920)
2017.11.27. hétfő 11:30-15:30 
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Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeretnénk
tájékoztatni önöket, hogy az „Aries” Nonprofit
Kft. Kommunális egysége 2017. évben az
ünnepnapra vonatkozó hulladékszállítási
munkálatok elvégzését mely napra ütemezi át.
2017.11.01. (szerda) munkaszüneti nap, így a
hulladékszállítás a szerdán esedékes területek-
ről 2017.11.04-én, szombaton történik.

* * *
A szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és
sörös doboz) elszállítása: 45. hét, november
6-10. - 47. hét, november 20-24.
Zöldhulladék begyűjtése: november 24-én,
pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelye-
zett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető.
A szolgáltatás igénybevételére csak sziget-
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják. Felhívjuk figyelmüket továbbá,
hogy az idei évben november hónapban van
utoljára a zöldhulladék begyűjtése!
Az őszi zöldhulladék begyűjtésének
időpontja: 2017. november 13-tól november
17-ig, a hétköznapi – háztartási hulladék
begyűjtési ütemterv szerinti – napokon. A
levágott fanyesedéket maximum 1 méteres
darabokban kötegelve, a lombot lezárt zsákok-
ban lehet kitenni úgy, hogy mind a kötegek,
mind a zsákok kibírják a kézi rakodást.

„Aries” Nonprofit Kft.

Hulladékszállítás
Szigethalom Város Képviselő-testülete a
184/2016. (X.25.) számú határozatában úgy
döntött, hogy a szigethalmi Régi (lezárt) Teme-
tőt megszünteti, és kegyeleti parkká alakítja át.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
a temető és a temetési hely megszüntethető
a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési
hely használati ideje lejárt. Lezárt temetési hely
kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó
temetkezéstől számított használati ideje letelt. 
Fentiekre tekintettel Szigethalom Város önkor-
mányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy a Régi Temetőben kegyeleti parkot
fog kialakítani. Amennyiben a Régi Temetőben

lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzá-
tartozója máshol el kívánja temetni, erről a
használatbavételre megjelölt időpontig kell
gondoskodnia. 
Használatbavétel várható időpontja: 2017.
december 31.
A döntés kifüggesztése a hivatal hirdetőtáblá-
ján és internetes honlapján, azonos napon
2016. 10.28-án megtörtént.
Kifüggesztés levétele: 2017. december 31. 
A temető megszüntetésével kapcsolatban
további tájékoztatás: polgármesteri hivatal
06-24/403-658/132 mellék.

Fáki László 
polgármester 

Hirdetmény  régi (lezárt) temető megszüntetéséről

Szigethalmon 2003-ban jelentek meg
először az iskolák, óvodák előtt azok a
figyelemfelkeltő gyermekfigurák, melyeket

Miklós István és
Csapó Lajos formá-
zott. Példánkat
követve hamaro-
san más települé-
sen is feltűntek
hasonló bábuk.
A hosszú évek
során az idő vasfo-
gának – no meg
vandál kezeknek –
„köszönhetően”

lassan megfogyatkoztak, eltűntek ezek a kedves
és hangulatos, balesetmegelőző jelzések.
Csapó Lajos festőművész ötlete alapján, a
Pemzli Suli kis diákjai felajánlották, hogy újra
festenek ilyen figyelemfelkeltő figurákat. A
nyáron aztán Csapó Lajos vezetésével szorgos
kezek festették a kivágott oSB-lapokra a bájos
arcokat, kezeik nyomán színesedtek a nadrá-

gok, szoknyák, pólók. Fáradságot nem kímélve
dolgoztak a gyerekek, mert tudták, hogy most
valami fontosat, valami jót tesznek társaikért és
saját magukért is. A Szent István Általános Isko-
lából Roós Andrea és Bíró László, a Széchenyi
István Általános Iskolából Várhegyi Zsuzsanna
és Varjas Alexa jeleskedtek az elkészítésben. 
Így hamarosan a városban újra megjelentek
ezek a figurák. oda kerültek, ahová a gyerekek
szánták: az óvodák, iskolák elé, felhívva az
autósok figyelmét, hogy „Vigyázz rám!”
Néhány „erős” embernek azonban már a kihe-
lyezések napján sikerült három bábut megron-
gálniuk. Miért? Mire volt ez jó? Szerencsére több
bábu készült, és így pár nap múlva már kicse-
rélték a város dolgozói a sérülteket. A meglé-
vőket és az újakat is több csavarral rögzítve,
megerősítették a felszerelést.
Büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik társaik
védelmében a nyári vakációjukból időt szakítot-
tak arra, hogy iskolakezdésre ezek a figyelem-
felkeltő gyermekfigurák ott legyenek a helyü-
kön, vigyázva minden szigethalmi kisgyerekre. 
Végül a rongálókhoz egy mondat: túl azon,
hogy a városnak kárt okoznak, a közöttünk élő
lelkes gyerekek munkáját teszik tönkre. Gondolja
végig minden rongáló: mi érezne, ha valaki az ő
alkotásával tenné ugyanezt. 

-se-

Vigyázz rám!
Figyelemfelkeltő babák gyermekeink biztonságáért

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, 
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós,  
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok 

Telefon: 06-24/441-725
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A Ráckevei-Soroksári Duna-ág és a valóság

A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy a főváros
csatornahálózatának nagyobb részét elődeink a XIX.
század végén, a XX. század első felében úgy építették
meg, hogy a szennyvíz és a csapadékvíz egy rendsze-
ren keresztül folyik, nincs egymástól elkülönítve. Ez
azt jelenti, hogy esős időben, a közterületeken kelet-
kező, valamint az egyesített csatornarendszerbe
bekötött ingatlanokról elvezett csapadékvizek is a
tisztítótelepek irányába kerülnek elvezetésre. A tisz-
títótelepek kiépített biológiai kapacitása meghaladja
a várható szennyvízmennyiséget, ezáltal biztonságot
nyújt a száraz időben érkező szennyvizek előírt
mértékű, jó hatásfokú tisztításához. A kiépített kapa-
citás és a tényleges szennyvízterhelés különbségének
mértékéig a csapadékvizeket is tisztítani képesek. A
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen, a biológiai tisztí-
tókapacitáson felüli szenny- és csapadékvizek keze-
lését előmechanikai tisztítóegység végzi, amely a
biológiailag kezelt mennyiség háromszorosát is képes
befogadni. Ha még nagyobb tömegben érkezik csapa-
dékvíz, az a záportározó műtárgyba folyik, ahonnan
a csapadék megszűnését követően a biológiai tisztí-
tásra vezetik. Amennyiben az érkező vizek mennyi-
sége –felhőszakadások esetén – ennél a mértéknél
is nagyobb, az érkező vizek a telepet megkerülik, hogy
a tisztítást végző, több hét alatt kitenyészthető mikro-
organizmusok a reaktorokból ne mosódjanak ki. 
Az elmúlt évtizedekben a beépített, lebetonozott,
burkolt felületek nagysága rohamosan nőtt, emiatt
csökkent a városban a zöld felület, és ezért kevesebb
víz tud beszivárogni a talajba, ugyanakkor a csapa-
dékok intenzitása és gyakorisága is jelentősen
nagyobb lett. Ennek következményeképpen nagy
záporok esetén a tisztító művek túlterheltté válnak.
A tisztítótelepek folyamatos és biztonságos működ-
tetése és ezzel a főváros elöntések elleni közegész-
ségügyi védelme érdekében, a tisztítótelep – az
üzemeltetési engedélyében foglaltaknak megfelelően
– a telep által már be nem fogadható, a szennyvizet
is tartalmazó csapadékvizet megkerülő ágon közvet-
lenül nyílt vizekbe kénytelen kivezetni. Amennyiben
ezt nem tenné és a többletvizeket is bevezetné a
telepre, a teljes biológiai tisztítótelepi rendszer össze-
omlana – és hónapokig használhatatlanná válna.
Amennyiben a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen
túlterhelés miatt huzamosabb időre leállna a biológiai
szennyvíztisztítás, naponta átlagosan 60 ezer m3, két-
három hónap alatt akár 5,4 millió m3 kellően nem tisz-
tított szennyvíz folyna bele a Kis-Dunába. Ez súlyos

környezetkárosítást jelentene. Közegészségügyi okok-
ból, elővigyázatosságból tehát a nagy esők idejére a
hirtelen bezúduló vizeket külön záportározókba is
vezetik, valamint külön, a tisztítótelepet megkerülő
vezetéken keresztül jutnak a befogadó vízfolyásba.
Így azok nem kerülnek be a tisztító telepek területére
– következésképpen nem lesznek megtisztítva.
Hasonló rendszerek működnek például az európai
nagyvárosokban és még Japánban is – a legutóbbi
időben ott is nagy elöntéseket és tisztítatlan vízleve-
zetéseket okoztak a felhőszakadások. Dél-Pesten a
csatornahálózatból érkező vizek tisztítására napi 360
ezer m3 előmechanikai és 80 ezer m3 biológiai tisztító
kapacitás áll rendelkezésre. Csapadékos időben lehe-
tőség van kb. 20 000 m3/nap esővízzel hígított
szennyvíz biológiai tisztítására, és az első, legszeny-
nyezettebb csapadékhullámból 3600m3 víz tározá-
sára a kiépült záporvíztározóban. Ha ennél több víz
érkezik, azt közvetlenül le kell vezetni a Dunába,
különben az elöntené a környező területeket. 
Tény, hogy a korszerű szennyvíztisztítási technológia
révén a dél-pesti telep folyamatosan az előírt határ-
értékek alatti, jó minőségű, tisztított vizet bocsát a
kis Dunába. Tény az is, hogy üzemeltetési hiányos-
ságból eredően nem kellett bírságot fizetnie a
telepnek, pedig a dél-pesti telepre előírt követelmé-
nyek jóval szigorúbbak, mint számos, más tisztító
telepekre szabottak, tekintettel a Ráckevei-Soroksári

Duna-ág (RSD) érzékenységére, vízminőségének
fokozott védelmére.
A dél-pesti telepről elfolyó tisztított szennyvíz minő-
ségét az FCSM – a hatóságok által elfogadott módon
– rendszeres önkontroll vizsgálatokkal ellenőrzi.
Ezeket az eredményeket folyamatosan frissítve közzé
is teszi a www.fcsm.hu honlapon keresztül
(http://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/szennyviztiszt-
itas/delpesti_szennyviztisztito_telep/) – ezt ott bárki
ellenőrizheti.
Azok, a külső helyszíneken (nem a tisztító telepről
kiengedett pontoknál) történt mérési eredmények,

amelyek napvilágot láttak a médiában, nem a dél-
pesti telep biológiailag tisztított vizét minősítik. 2009
óta Budapest csapadékmentes időben elvezetett
szennyvizeinek 100%-a biológiai tisztítást követően
kerül az élővízbe. A beruházásoknak köszönhetően
az elmúlt években jelentősen javult a Duna vízminő-
sége, beleértve az RSD tápvizének minőségét is.
A Nagy-Dunába bevezetett fővárosi szennyvizek
fertőtlenítését a közegészségügyi hatóság nem tartja
indokoltnak. A Ráckevei-Soroksári Duna-ágba a dél-
pesti tisztítótelepről bevezetett tisztított szennyvíz
időszakos fertőtlenítését a hatóság a nyári időszakra
írta elő. Csapadékos időben a többszörös mennyi-
ségű esővízzel erősen hígított szennyvíz fertőtlení-
tése szinte megoldhatatlan feladat, erre nem is köte-
lezték a telepet. összességében a Népjóléti árkon
keresztül a Ráckevei Duna-ágba vezetett záporvizek
mennyisége töredéke a csapadékmentes időszakban
bevezetett, nyári hónapokban fertőtlenített, biológia-
ilag tisztított szennyvizek mennyiségének. A környe-
zet-egészségügyi hatóság rendszeresen vizsgálja az
RSD vizét, az ő tájékoztatásuk szerint a kijelölt terü-
leteken fürdőzésre alkalmas a víz, és a kifogott halak
minőségére sincsen hatással. 
A még nagyobb biztonság érdekében a jövőbeli
dél-pesti fejlesztési tervek között szerepelnek
olyan, korábban előkészített beruházások,
amelyek segíteni tudnak majd az özönvízszerű
esőzések, a csatornában keletkező „villámárvi-
zek” okozta lokális helyzeten. Ilyen például a
záporvíztározó kapacitásának megduplázása
(7200 m3-re) és a Népjóléti árokba építendő külön
mechanikai szűrést szolgáló műtárgy építése.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a következő
lakossági nyílt napján szívesen látja a környezetvé-
delem iránt érdeklődők és aggódók látogatását.
Tekintve, hogy folyamatosan működő üzemi terület-
ről van szó, ezért a telep egy évben csak egyszer
tudja megnyitni kapuit nagyobb csoportok számára.
Ilyen lehetőségre leghamarabb március végén nyílik
lehetőségünk. 
A pontos időpontról és a jelentkezés módjáról a
www.fcsm.hu honlapon keresztül adunk majd tájé-
koztatást.

Fővárosi Csatornázási Művek

A Fővárosi Csatornázási Művek aggodalommal állapítja meg, hogy az utóbbi időben
számos téves információ látott napvilágot a társaság Dél-pesti Szennyvíztisztító
Telepéről. A lakosság és a Ráckevei Duna-ág környékén élők nyugalma érdekében
fontosnak tartjuk, hogy a közvélemény megismerkedjék az igazsággal, a tényekkel.

Vízminőségi adatok
Mintavétel napja: 2017.09.17.– 09.18.  •  Mintavétel helye: a tisztított vízből a Népjóléti ároknál

* állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros
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KRESZ-vetélkedő a Négyszínvirág Óvodában

Elismerés a Széchenyinek

Óvodások és iskolások is részt vettek a
gyermekek hagyományos közlekedési
vetélkedőjén szeptember 26-27-én. Első

nap az iskolás csapatok, másnap az óvodások
mérték össze tudásukat és ügyességüket kilenc
állomáson keresztül, forgószínpad-szerűen
váltogatva a játékok helyszíneit. 
Gyermekeink igen felkészültek voltak, ismerték
a főbb táblák megnevezéseit, és azok jelentés-
tartalmát is. Ügyesen teljesítették biciklivel,
rollerrel a KRESZ-pálya útvonalát, betartva az
ott található összes közlekedési szabályt. Szük-
ség volt ügyes kezekre a kirakó darabkáinak
gyors összeillesztésénél és a tapintásos játéknál
is. A szabályismeret fontos szerephez jutott a
kvíz 10 és igaz-hamis játékokban is, mert egyes
kérdések igencsak rafináltan voltak megfogal-
mazva. De a gyermekeken nem tudtunk kifogni.
Az egyik leginkább csapatmunkát igénylő állo-
másunk a hibás szituáció felismerése volt egy
közlekedési maketten. Nagyok és kicsik rendkí-
vül jól ismerték fel és javították ki a hibás szitu-

ációkat az asztali maketten.
Persze a játékok során szóba
került az ő közlekedésük is,
hisz ez a verseny elsősorban
arról szól, hogy felhívja a
figyelmüket arra: a közlekedé-
sünkért elsősorban mi vagyunk
a felelősek. Fontos hát a felké-
szülés, a türelmes gyakorlás,
mert ezzel tapasztalatokhoz,
gyakorlati rutinhoz jutunk, és
kellő figyelemmel balesetmen-
tesen tudunk közlekedni,
mellyel többi társunk biztonsá-
gához is hozzá tudunk járulni. 

A KRESZ-parkban még egy extra meglepetés is
várta a gyerekeket: a szigethalmi polgárőrök is
eljöttek hozzánk, s a gyerekeknek lehetőségük
volt kipróbálni az autójukat. A legna-
gyobb érdeklődés természetesen a
sofőrülés iránt mutatkozott, nem
beszélve a kormányról és a dudáról. 
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-
ságról is eljöttek a vetélkedőre a rend-
őrök - időt szakítva bevetés és akciók
között a gyermekekre. Ők nagyon
hitelesen képviselték a közlekedési
szabályok ismeretének és betartásá-
nak fontosságát. A rendőrök nagyon
elégedettek voltak a gyermekek felké-
szültségével, s különdíjban részesítet-
ték Zambelisz Fruzsinát, a Széchenyi
István Általános Iskola 1. osztályos tanulóját a
KRESZ-pályán nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyéért.
A versennyel egy időben tartottuk a „Közlekedj
helyesen!” rajzpályázat műveinek kiállítását és

díjazását is. Az iskolai és óvodai kategóriában
is megszületett a sorrend, így a díjátadáskor a
rajzpályázat nyertesei is átvehették okleveleiket
és nyereményüket. 
A kipirult és élményekkel gazdagodott csapatok
a játék végén finom, meleg teát kaptak, mely
jól esett a megfáradt versenyzőknek és kísérő-
iknek egyaránt. 
A játék legvégén minden csapat emléklappal
térhetett haza, hisz ebben a versenyben a
játék, a részvétel volt a fontos. Persze az ered-
mény is az, így a díjátadáson az első három
helyen végzett csapatok oklevelet és ajándé-
kot kaptak. 
Gratulálunk a versenyző csapatoknak! Köszöne-
tet mondunk a felkészült, lelkes gyermekcsapa-
toknak és pedagógusoknak, a segítséget nyújtó
szülőknek, valamint a támogató szervezetek-

nek: a Szigethalmi Polgárőr Egyesületnek, a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságnak és a
BéBéTé Kft-nek. 

Soósné B. Judit
óvodapedagógus, a rendezvény főszervezője

Boldog Iskola címet kapott a Szigethalmi
gróf Széchenyi István Általános Iskola. Az

elismerést azok az intézmények kaphatják meg,
amelyek a – Jobb Veled a Világ Alapítvány
által működtetett Boldogság Intézet pályáza-
tának megfelelően – legalább egy tanulócso-
port bevonásával igazoltan tartottak legalább
egy Boldogságórát, és a program fenntartását
a következő tanévben is vállalják. 
A 2014-ben indított program célját annak
fővédnöke, prof. dr. Bagdy Emőke úgy fogal-
mazta meg: „Arra törekszünk, hogy a Boldog-
ságórák derűs és élménygazdag feladatai,
játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra
kibontakoztassák a derűt és életszeretetet.
Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran
járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd
boldogságra képes emberré válhatnak.”

Sz. I.
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Felnőttként is őrzi a gyermekkor szellemiségét

Kollégánk, Héder Mária Gabriella festőmű-
vész kiállítása nyílt meg október 5-én, a
Hegedüs Géza Városi Könyvtárban. A

rangos eseményt iskolánk 2.a osztályos tanuló-
inak műsora, majd Fáki László polgármester úr
köszöntő szavai nyitották meg. 
Marika több évtizede a Fővárosi Festő Stúdió
tagja, rendszeresen vannak kiállításai országos
tárlatokon is. Szeret új technikákat kipróbálni,
pl. a selyemfestést, linómetszést, rézkarcot.
Kedveli a tűzzománc, tiffany technikát, és az

agyagozás sem áll tőle távol.
Minden nyáron alkotótábor-
ban vesz részt, 2013 óta
szervezőként is. Kiállításá-
nak célja volt többek között,
hogy felkeltse tanítványai
érdeklődését a művészetek
iránt, valamint bemutatkozni
a szigethalmi művészetked-
velőknek. 
Pedagógusként fontosnak
tartja az egyéni példamuta-
tást.
„Hitelesebb lehetek, ha ta -
nítványaim látják a képei-
met, részt vesznek a kiállításaimon, és büszkék
lehetnek a tanárukra. A tanításba igyekszem azt
a sokszínűséget belevinni, amit saját művésze-
temben kipróbáltam, és tanítványaim alkotó
kedvét a saját fejlődésükre és boldogulásukra
fordítani.

Fontosnak tartom megőrizni a gyermekkor szel-
lemiségét felnőttkorunkban is.” Gratulálunk
Héder Marikának a kiállítás megrendezéséhez,
mun kásságához további sikereket kívánunk!
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 

vezetősége és nevelőtestülete

Szigethalmi Híradó

Élet, jókedv, tudás

Ez a három szó jut eszembe 2017. október
10-ről. A Szent István Általános Iskola 19
csemetéjével meglátogattuk városunk

Helytörténeti Gyűjteményét.
A gyűjtemény vezetőjének, Icunak szíves invi-
tálása mindig úgy hat rám, mint kürtszó az öreg
huszárlóra. Felkapom a fejem, és indulok. Eddig
számtalan nívós programot szervezett diákjaink
százainak, adott életre szóló élményeket,
könnyed nevetésű, vidám órákat.
Ez alkalommal a Gere Pékséggel koprodukció-

ban megrendezték a „Kenyérnapokat”. Egy kis
dagasztásra, sütögetésre és kötetlen, de tartal-
mas információmorzsa csipegetésre csábított a
program. A gabona, a kenyér, mint nagybetűs
élet, nagy-, déd-, és ükapáink életében szent

volt. Napjainkban – mint oly sok minden – érté-
két vesztette. Itt az ideje – gondoltam –, hogy
helyére tegyük az élet dolgait.
odaérkezésünkkor komoly fogadóbizottság várt
ránk. Icán kívül a Gere Pékség képviseletében
Kolozsvári Péter és Szabánné Zsuzsika volt
jelen. Nagy örömmel vettem észre a „nagy
csapatban” bakancsos társaimat, Cseke Istvánt
és Margitkát.
A 6. a osztály a rövid bemutatkozás után rögtön
kettéosztódott, mint egy kötelességtudó
amőba. Egyik fele egy kiállítást tekintett meg,
itta az információkat, mint mohapárna az esővi-
zet. A másik fele nekiállt cipót készíteni, kis
„gyurmáikat” nyúzták, húzták, ráncigálták. Lisz-
tes mosolygó arcok, csivitelés…. Ezután a két

csoport helyet cserélt. Az elkészült cipócskák be
a kemencébe, ahol már pogácsák és kakaós
csigák ármádiája sült.
Amíg várakoztunk, a lurkók kipróbálhatták a
cséphadarót. Mondhatom, a komoly harcok
eredménye egyenlő volt a nullával. A kalász
nem, de a föld el lett verve.
A csemeték még szüreteltek, kalászdíszt készí-
tettek. Mire véget ért a kaláka, addigra megsül-
tek a „péksegédek” cipócskái, a péksütemények
serege. Tea, nassolás és a produktumok birtok-
bavétele következett.
Közel 3 órát töltöttünk a Helytörténeti Gyűjte-
ményben jókedvűen és gyarapítva tudásunkat.
Tetszett a gyerekeknek? Bencét, az egyik
„gézengúzt” elkérték a szülei, fél háromkor
mehetett volna. Bence jött, kérlelt, hadd marad-
jon végig! Na, erre varrj gombot, kedves olvasó!
Egy tanuló, aki maradni akar…

Nád Béla, egy elégedett pedagógus
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Novemberi programok
1-én, szerdán a könyvtár zárva.

2-án, csütörtökön 16.15-kor: sakk

3-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár baba-
mama foglalkozás

4-én, szombaton 9. 30 órakor: Kids Club

4-én, szombaton 10 órakor: Mesekuckó

4-én, szombaton: Olvasóink alkották kiál-
lítás leadási határideje

8-án, szerdán délután: Kids Club

9-én, csütörtökön 17 órakor: Olvasóink
alkották kiállítás megnyitója
(A kiállítás megtekinthető 2017. december 31-
ig, nyitvatartási időben.)

10-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár baba-
mama foglalkozás

11-én, szombaton 9.30 órakor: Kids Club

11-én, szombaton 10 órakor: Kisbogár Zeneovi

14-én, kedden 17 órakor: Ezoklub

15-én, szerdán délután: Kids Club

17-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár baba-
mama foglalkozás

18-án, szombaton 9.30 órakor: Kids Club

18-án, szombaton 10 órakor: Zöldi Manó
gyerekfoglalkozás

22-én, szerdán délután: Kids Club

24-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár baba-
mama foglalkozás

25-én, szombaton 9.30 órakor: Kids Club

25-én, szombaton 10 órakor: Kisbogár Zene-
ovi

28-án, kedden 17 órakor: Ezoklub

29-én, szerdán délután: Kids Club

FELHÍVÁS
November-december hónapban „Olvasóink alkották” címmel 
kiállítást szeretnénk készíteni a Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

rendezvénytermében.

A valamely kézműves ágban alkotó olvasóinkat kérjük, hogy jelentkezzenek 
a könyvtárosoknál műveikkel!  

Személyenként, korhatár nélkül – terjedelemtől függően – 
1-3 db alkotást lehet leadni nyitvatartási időben a könyvtárban.

Leadási határidő: 2017. november 4.
Megnyitó: 2017. november 9. csütörtök 17:00

Kérjük, a művek mellett tüntessék fel a mű megnevezését, 
az alkotó nevét, címét és az elérhetőség(ek)et.

További információ: telefonon: 06-24/514-810, e-mailben: info@hgvk.hu, 
illetve személyesen a könyvtárban.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!  

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató 
és munkatársai

Lehetnek jelen soraim akár vitaindítók is. Előre
is kérem, bocsássák meg mindazok ezt az íráso-
mat, akik a szigethalmi lakosság nem érdekte-
len táborát gazdagítják!
Többedszerre találkozom a jelenséggel, hogy
gazdag kulturális kínálatot utasítanak el vagy
csak figyelmen kívül hagynak a településen
élők. Én most csak a könyvtárral kapcsolatban
írhatok, hogy ne legyek fogadatlan prókátora a
kulturális társintézménynek. Pedig ők is tudná-
nak mesélni…
olyan érzésem van – és persze tévedhetek! –,
hogy a településen élők jó része nincsen tisztá-
ban vele, milyen értéket mondhat magáénak a
könyvtárral. Más hasonló kaliberű települések
több évtized múltán tudhatnának létrehozni
közvetlen közelükben egy ennyire szervezett
információs bázist. A kultúrabarát, támogató
fenntartó jóvoltából gazdag, széles merítésű
gyűjteményből szemelgethetnének – helyben,
megspórolva a budapesti utazásokat, mindössze
egy mai átlagos könyv árának feléből, mert ugye
ennyi a tagsági díj, ami 12 hónapra szól.
Ehhez társul még a sok könyvtári program,
melyeket túlnyomórészt ingyenesen nyújtunk.
Így volt ez október 7-én, szombaton is, amikor
azt gondoltuk, hogy sok szülőnek lesz segítsé-
gére egy ajánló beszélgetés Csapody Kingával,
a Manó Könyvek főszerkesztőjével (és kortárs
gyermekíróval) arról, hogy milyen friss, kortárs
irodalmakat érdemes keresni a különböző gyer-

mekkorosztályok számára. Mivel ez ráadásul a
Könyvtári Hét programja is volt, ingyenesen,
ajándékként kínáltuk!
És most jön a csattanó! Egy hajdanvolt gyer-
mekkönyvtáros kollégán kívül egy árva lélek
sem jött el!
Miközben látjuk, hogy ott tipródnak szülők, hogy
mit is adjanak a gyermek kezébe? Tiszta forrás-
ból, első kézből kapnának információt, segítsé-
get és közben játéklehetőséget a gyermeknek
és nem, nem tartják fontosnak, hogy eljöjjenek!
Azt kérem a most megszólítottaktól, hogy
mondják el: miért? Mit kellene másképpen
csinálnunk?
Hitünk szerint nagy energiákat fektetünk minden
program szervezésébe. Pont azért, mert fontos-
nak tartjuk a szellemi kenyeret is! Ez a „táplálék”
tölt fel és emel mindenkit a napi nyűgök fölé.
Csapody Kinga ugyan megértően reagált erre a
helyzetre, és még a Vadasparkot is megláto-
gatta rendkívül aranyos, okos kisfiával és kedves
párjával, de nyilván nem könyvelte el sikerszto-
riként azt a napot.
35 000Ft – ennyit dobott ki konkrétan az abla-
kon mindenki, aki semmibe vette ezt a progra-
mot. És tovább megyek: ennek a többszörösét,
mert ha ez a hír terjed el a településről, hogy a
lakói képtelenek összefogni és megragadni
kínálkozó lehetőségeket, akkor ennyi jut nekik…

Luttenberger Katalin
könyvtárigazgató

Hangosan gondolkodás – Szigethalomért

Palatető javítása,
élettartam növelése.

06 30 989 41 55



14 2017. 11. szám

Szigethalmi Híradó
PRoGRAMoK

Kedves Gyerekek!

A Gyermekbarát Baráti Kör szeretettel vár minden érdeklődőt
december 2-án, szombaton, 15 órától 18 óráig tartandó 

MIKuLÁS PARTIJÁRA.
Belépők ára: Gyermek: 1 000 Ft (csomaggal), felnőtt 200 Ft.

A jegyek korlátozott számban igényelhetők a következő
telefonszámon: Markó Marika néni 06-70-337-1862, 

vagy e-mailben: (kérem feltüntetni a gyermek nevét és életkorát!).
Jelentkezési határidő: november 30-ig.

PROGRAM
· Zenés műsor  ·  Mikulás érkezése az ajándékokkal
·  Vendéglátás (finom kakaó és kalács, üdítő) 

INGYENES kiegészítő programok:
·  Csillámtetoválás   · Mikulás váltóverseny
· Ugrálóvár  · Kicsik játszósarka

Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, Thököly u. 37.



152017. 11. szám

Szigethalmi Híradó
PRoGRAMoK

 

 

AdvAAdAdventi készAdveAdvenAdventAdventiAdventi Adventi kAdventi kéAdventi késAdventi készülődésAdventi készüAdventi készülAdventi készülőAdventi készülődAdventi készülődéAdventi készülődés 
a Haa a Helytörténea Hea Hela Helya Helyta Helytöa Helytöra Helytörta Helytörtéa Helytörténa Helytörténeti Gyűjta Helytörténeta Helytörténetia Helytörténeti a Helytörténeti Ga Helytörténeti Gya Helytörténeti Gyűa Helytörténeti Gyűja Helytörténeti Gyűjteménybena Helytörténeti Gyűjtea Helytörténeti Gyűjtema Helytörténeti Gyűjteméa Helytörténeti Gyűjteména Helytörténeti Gyűjteménya Helytörténeti Gyűjteményba Helytörténeti Gyűjteménybea Helytörténeti Gyűjteményben 

 
KKészKéKésKészüljünkKészüKészülKészüljKészüljüKészüljünKészüljünk együttKészüljünk Készüljünk eKészüljünk egKészüljünk egyKészüljünk együKészüljünk együtKészüljünk együtt az Készüljünk együtt Készüljünk együtt aKészüljünk együtt azKészüljünk együtt az ünKészüljünk együtt az üKészüljünk együtt az ünnepreKészüljünk együtt az ünnKészüljünk együtt az ünneKészüljünk együtt az ünnepKészüljünk együtt az ünneprKészüljünk együtt az ünnepre!Készüljünk együtt az ünnepre! 

AdAAdventiAdvAdveAdvenAdventAdventi proAdventi Adventi pAdventi prAdventi progrAdventi progAdventi programaamok péamoamokamok amok pamok péntek damok pénamok péntamok pénteamok péntekamok péntek amok péntek délutáamok péntek déamok péntek délamok péntek déluamok péntek délutamok péntek délutánonamok péntek délutánamok péntek délutánoamok péntek délutánonkamok péntek délutánonként 14amok péntek délutánonkéamok péntek délutánonkénamok péntek délutánonkéntamok péntek délutánonként amok péntek délutánonként 1amok péntek délutánonként 14 ésamok péntek délutánonként 14 amok péntek délutánonként 14 éamok péntek délutánonként 14 és 18amok péntek délutánonként 14 és amok péntek délutánonként 14 és 1amok péntek délutánonként 14 és 18 óra amok péntek délutánonként 14 és 18 amok péntek délutánonként 14 és 18 óamok péntek délutánonként 14 és 18 óramok péntek délutánonként 14 és 18 óraamok péntek délutánonként 14 és 18 óra közkköközötközöközött.közöttközött. 
 

HeHHelyszHelHelyHelysHelyszín:HelyszíHelyszínHelyszín: HeHHelytöHelHelyHelytHelytörtHelytörHelytörténeHelytörtéHelytörténHelytörténetiHelytörténetHelytörténeti GHelytörténeti Helytörténeti GyűHelytörténeti GyHelytörténeti GyűjteményHelytörténeti GyűjHelytörténeti GyűjtHelytörténeti GyűjteHelytörténeti GyűjtemHelytörténeti GyűjteméHelytörténeti GyűjteménHelytörténeti Gyűjtemény 
SzigethalomSSzSziSzigSzigeSzigetSzigethSzigethaSzigethalSzigethaloSzigethalom,Szigethalom, Fiumei u.Szigethalom, Szigethalom, FSzigethalom, FiSzigethalom, FiuSzigethalom, FiumSzigethalom, FiumeSzigethalom, FiumeiSzigethalom, Fiumei Szigethalom, Fiumei uSzigethalom, Fiumei u. 48.44848. 

IIdőpIdIdőIdőpontok:IdőpoIdőponIdőpontIdőpontoIdőpontokIdőpontok: 
 
NNoveNoNovNovemberNovemNovembNovembeNovember 2November November 244.. AdAAdventiAdvAdveAdvenAdventAdventi koszAdventi Adventi kAdventi koAdventi kosAdventi koszorúAdventi koszoAdventi koszorAdventi koszorú és aszAdventi koszorú Adventi koszorú éAdventi koszorú ésAdventi koszorú és Adventi koszorú és aAdventi koszorú és asAdventi koszorú és asztaAdventi koszorú és asztAdventi koszorú és asztaldlldíldíszssz késkkékészíkészkészítéskészítkészítékészítésekészítése 
                      BelBBeBelépő: 1BeléBelépBelépőBelépő:Belépő: Belépő: 1 000000 Ft/f000000 000 F000 Ft000 Ft/000 Ft/fő000 Ft/fő 
 
DDecDeDecember 1DeceDecemDecembDecembeDecemberDecember December 1. .. GyGGyapGyaGyapjGyapjú,GyapjúGyapjú, textiGyapjú, Gyapjú, tGyapjú, teGyapjú, texGyapjú, textGyapjú, textil Gyapjú, textilGyapjú, textil betlehbbebetbetlbetlebetlehem késbetlehebetlehembetlehem betlehem kbetlehem kébetlehem készíbetlehem készbetlehem készítésbetlehem készítbetlehem készítébetlehem készítésebetlehem készítése 
                    17117:17:0017:017:00  17:00 17:00  MikMMiMikulás érkMikuMikulMikuláMikulásMikulás Mikulás éMikulás érMikulás érkezéseMikulás érkeMikulás érkezMikulás érkezéMikulás érkezésMikulás érkezése 
                    BelépBBeBelBeléBelépő: 50BelépőBelépő:Belépő: Belépő: 5Belépő: 500 Ft/fBelépő: 500Belépő: 500 Belépő: 500 FBelépő: 500 FtBelépő: 500 Ft/Belépő: 500 Ft/főBelépő: 500 Ft/fő 
 
DDecDeDecemberDeceDecemDecembDecembeDecember 8.88. GyGGyertGyeGyerGyertyaGyertyGyertyakéskkékészíkészkészítéskészítkészítékészítés, ,, LuLLuca bLucLucaLuca Luca búzaLuca búLuca búzLuca búzavetvvevetés, vetévetésvetés,vetés,  
                    MézMMéMézeMézesksskalácsskaskalskaláskalácskalácssütskalácssskalácssüskalácssütésskalácssütéskalácssütés,skalácssütés, skalácssütés, díddíszdísdíszítésdíszídíszítdíszítédíszítés 
                    BelépBBeBelBeléBelépő: 50BelépőBelépő:Belépő: Belépő: 5Belépő: 500 Ft/fBelépő: 500Belépő: 500 Belépő: 500 FBelépő: 500 FtBelépő: 500 Ft/Belépő: 500 Ft/főBelépő: 500 Ft/fő 
 
DDecDeDecember DeceDecemDecembDecembeDecemberDecember 17117.. HHelHeHelyszHelyHelysHelyszín: DíszHelyszíHelyszínHelyszín:Helyszín: Helyszín: DHelyszín: DíHelyszín: DísHelyszín: Dísz térHelyszín: Dísz Helyszín: Dísz tHelyszín: Dísz téHelyszín: Dísz tér Helyszín: Dísz tér –– BBETLBEBETBETLEHBETLEBETLEHEMBETLEHEBETLEHEMI BETLEHEMIBETLEHEMI ESBETLEHEMI EBETLEHEMI ESTBETLEHEMI ESTÉKBETLEHEMI ESTÉBETLEHEMI ESTÉK 

 KaráKKaKarKarácsoKarácKarácsKarácsonyiKarácsonKarácsonyKarácsonyi apró díKarácsonyi Karácsonyi aKarácsonyi apKarácsonyi aprKarácsonyi apróKarácsonyi apró Karácsonyi apró dKarácsonyi apró díszKarácsonyi apró dísKarácsonyi apró díszek késKarácsonyi apró díszeKarácsonyi apró díszekKarácsonyi apró díszek Karácsonyi apró díszek kKarácsonyi apró díszek kéKarácsonyi apró díszek készíKarácsonyi apró díszek készKarácsonyi apró díszek készítéKarácsonyi apró díszek készítKarácsonyi apró díszek készítéseKarácsonyi apró díszek készítésKarácsonyi apró díszek készítése -- iinginingyenesingyingyeingyeningyeneingyenes 
 

A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, a vendéglátást,  
a Gyűjtemény megtekintését és támogatását. 

A AA prA pA programA proA progA progrA prograA programraA programrA programra jA programra A programra jeleA programra jeA programra jelA programra jelentA programra jelenA programra jelentkezA programra jelentkA programra jelentkeA programra jelentkezni lehet a 7A programra jelentkeznA programra jelentkezniA programra jelentkezni A programra jelentkezni lA programra jelentkezni leA programra jelentkezni lehA programra jelentkezni leheA programra jelentkezni lehetA programra jelentkezni lehet A programra jelentkezni lehet aA programra jelentkezni lehet a A programra jelentkezni lehet a 70/A programra jelentkezni lehet a 70A programra jelentkezni lehet a 70/38A programra jelentkezni lehet a 70/3A programra jelentkezni lehet a 70/380A programra jelentkezni lehet a 70/380--77681 t7676876817681 7681 telefonsz7681 te7681 tel7681 tele7681 telef7681 telefo7681 telefon7681 telefons7681 telefonszámo7681 telefonszá7681 telefonszám7681 telefonszámon7681 telefonszámon.. 
 

 

 

Abudapesti pesterzsébeti állo-
másról az egész Csepel szige-

tet Ráckevéig átszelő HÉV járat
immáron 130 éve köti össze hagyo-
mányos villany szerelvényeivel a
főváros környéki településeket.
A kistérségi együttműködés
kapcsán a Szigeti TDM már több
alkalommal is szervezett olyan
turisztikai akciókat, melyek a tele-
pülések többnyire magyar kirán-
dulóinak szép élményeket biztosí-
tottak: szigetkerülő, ebéddel
összekötött hajójáratok, budapesti
városnézés a Dunáról, buszos
kirándulások a Csepel-szigeten.
A legutóbbi program is vonzó volt:
szeptember 30-án és október
elsején napi több alkalommal
indult a Pesterzsébet állomásról
Ráckevére és vissza egy 204-es
típusú, gőzmozdony vontatású
nosztalgiaszerelvény, mely egy
„párnás” (első osztályú) és két
„fapados” (másodosztályú) kocsi-
jával idézi fel a HÉV vontatás
korábbi évtizedeit és hagyomá-

nyait. Az eredeti vonatot termé-
szetesen korhű ruhákba öltözött
személyzet irányította, bár amint
a szervezés során a TDM igazgató
elmondta, a legnagyobb nehézsé-
get nem a felszerelés, hanem a
gőzmozdonyt vezetni tudó masi-
niszták toborzása jelentette. A
fiatalabb nemzedék már nem
dolgozik ilyen gépeken, és az
idősebbek közül kellett válogatni
önként jelentkező mozdonyveze-
tőt, segéd mozdonyvezetőt és
fűtőt is. A mozdony és a kocsik
technikai előkészítését a vasútba-
rátok szövetség segítségével
oldották meg, míg a fűtéshez
szükséges szenet egy magát meg
nem nevezni akaró vasútbarát
biztosította.
A Kistérségi TDM vezetése
számol azzal, hogy a nosztalgia-
vonatot nagyobb ünnepek alkal-
mával vagy akár családi esemé-
nyekre, esküvőkre, összejövete-
lekre is bérbe adják.

Veér Jenő

Nosztalgia HÉV
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(folytatás az 1. oldalról)
A kertet – még így őszidőn is látszik – gondos
kézzel tartja karban: a rendezett pázsitot néhol
virágok színesítik.
A bejárat mellett furcsa tábla az épület falán,
az utcán talált apró tárgyak díszítik, amelyeket
Barcs úr gyűjt össze. 
A lakásba lépve aztán rögtön kiderül tulajdo-
nosának érdeklődési köre: az előszobából
dolgozószobává avanzsált helyiségben, a falak
mentén könyvekkel zsúfolásig tömött polcok
állnak, a szabad foltokon pedig fotók és Barcs
János oklevelei, elismerései. 
Amiből jut bőven még a hálószobába is, hiszen
vendéglátóm Petőfi-díjas, Váci Mihály díjas,
SZoT-díjas és hétszeres nívó díjas író, költő. 
János tízgyermekes család első csemetéjeként
látta meg a napvilágot Barcson, 1927 augusz-
tusában. Édesapja, Kampf János a Magyar-
Amerikai olajipari Rt-nél, a MAoRT-nál dolgo-
zott, 87 évig élt. Édesanyja, Wolf Katalin – mint
nevetve meséli – szigorú asszony volt, pofon-
jaitól sokáig csengett a füle.
Első, publikált művét kilenc évesen írta, ráadá-
sul akkora sikerrel, hogy a tiszteletdíjból Bocskai
öltönyt vásároltak neki szülei, s még egy üveg
bort is édesapjának. 
A mű iskolai dolgozatnak készült eredetileg, de
olyan híre lett, hogy még a tanfelügyelő is felke-
reste a kis Jánost az oktatási intézményben.
Meglátva a padban riadtan gubbasztó gyer-
meket, aki azt hitte, rossz fát tett a tűzre, azért
e látogatás, egy barackot nyomott a fejére, majd
megkérdezte: tudod te, mit írtál? A kissé ijedt
hümmögés hallatán aztán csak annyit mondott:
egy novellát. 
Jánosunk azonban, kissé még járatlan lévén az
irodalmi műfajokban, ettől még nem nyugodott
meg. Tudta is ő, hogy mi az a novella! Azonban
a szót nem felejtve, még mindig bizonytalanul,
vajon rossz fát tett-e a tűzre, otthon, műfordí-
tásban is járatos nagyapjának vallotta meg a

történteket, aki végre tisztába tette a rejtélyt
számára: hiszen az irodalmi alkotás!
Innentől kezdve aztán a kocka el volt vetve. 
Géplakatos tanulóként szabadult, kezdetben a

Ganz Mávagban dolgozott. A cég üzemi lapjá-
nak is írt verset, amelyet visszadobott a szer-
kesztő. Mérgében másnap, szabadságot kivéve,
egy irodalmi újságnak vitte el, amelyik aztán
közölte.
Hamar felfigyeltek rá: irodalmi keresztapja Vészi
Endre lett, ő javasolta, hogy vegye fel szülőfaluja
nevét. Mint meséli, Illyés Gyulával is találkozott,
aki egyik nagyívű versét értékelte pozitívan.
Azóta, persze, sok idő eltelt: Barcs János éppen
– Manzárdos ház címmel – 24. kötetének
megjelenésére vár. Irodalmi ismerősei, barátai
közül is sokan elmentek már, így Fodor András
költő, Bella István költő, Czine Mihály irodalom-
történész, aki otthonában is látogatta. 
Külön érdekesség, versek és novellák, majd
kötetek úgy követték egymást nyomtatásban,
hogy alkotója – néhány kivételtől eltekintve –

még csak szer-
kesztőségekbe
sem járt. Postán
küldte ide, oda
a műveit, ame -
lyek szinte min -
den magyar
nyelvű újságban
megjelentek. 
Mindezt úgy,
hogy alkotója
közben kétkezi
munkából, kő -
művesként tar -

totta el csa ládját. Nappal téglából házakat,
esténként, éj sza ka szavakból katedrálist épített.
És nem volt elég a fizikai munka, közben
versenyszerűen bokszolt: 109 meccset vívott,

csak kétszer ütötték ki. Még ma is nevetve idézi
fel az egyik esetet, amin 93 esztendős barátjá-
val – aki maga is ott volt azon a mérkőzésen
hajdanán, s beszélgetéseik során sokszor
öcsémnek szólítja a három esztendővel fiata-
labb Jánost – szintén jókat szoktak élcelődni. 
– Küzdésre születtem – mondja. 
Három gyermeket, lányokat nevelt feleségével,
Bakos Máriával, akit pár esztendeje vesztett el
végleg. Költőtársa, a debreceni Szabó Tünde jelent
neki vigaszt, aki a beszélgetésünkben is részt vesz.
– Napokat töltök itt, aztán megyek Debrecenbe,
ahol el kell látnom a növényeimet, halaimat –
veszi át a szót. – Azt szoktuk mondani, itt
itthon vagyunk, ott otthon.
Barcs János termékeny alkotó: versei sokszor
magánéleti kiállást hordoznak egy ellenséges
világgal folytatott küzdelemben.
– Sosem köteleztem el magamat a múltban,
nem írtam alá semmilyen vállalhatatlant, annyit
írok és úgy, ahogy tehetségem engedi.
Bátorságát bizonyítandó egy versét is elsza-
valja, amelyet az 1956-os forradalmat követően
írt: közlését követően a szerkesztő vesztette el
állását.
Néhány verséből magyar nóta lett, akik éneklik,
talán nem is sejtik, hogy ki is írójuk. 
90. születésnapján öt leánytestvére vett részt.
A város nevében Fáki László polgármester
köszöntötte, s két kis óvodás táncolt neki: mint
mondja, meg is könnyezte.

vereckei

Küzdésre születtem
Már 9 évesen pénzt kapott első írásáért – Kőművesként és költőként építette a rendet

PoRTRÉ
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A Spartathlon a világ egyik leghíresebb ultra-
maratoni futóversenye. 1983 óta minden évben
megismétlik Pheidippidész athéni futár törté-
nelmi futását, aki Hérodotosz elbeszélése alap-
ján az indulását követő napon érkezett Spár-
tába. Ennek megfelelően a versenyzők is az
Athén és Spárta közötti 246 km-nek vágnak
neki, amit 1200 méteres szintemelkedéssel
megspékelve, legfeljebb 36 óra alatt teljesíte-

niük kell. Erre a versenyre meghívással, illetve
sorsolásos alapon lehet kijutni, az aktuális
évben több ultra távú futóverseny teljesítésével
és önköltségesen. Szufla Egyesületünknél már
több éve hagyomány, hogy meghívjuk azokat a
tagjainkat, akik ezen a versenyen részt vesznek,
hogy elmeséljék egyéni élményeiket, tapaszta-
lataikat, örömeiket, fáradalmaikat. Ez a távolság
testileg és lelkileg is óriási próbára teszi a futó-

kat. Azt, hogy hő -
sökként ünnepeljük
őket, szinte mind -
egyikőjük vissza-
utasítja, de nekünk
ők akkor is azok.
Fantasztikus em -
berek!
Köszönjük, hogy
elfogadta meghívá-
sunkat Fáki László,
Szigethalom polgár-
mestere és a város
nevében gratulált ő
is a versenyzőknek.
Az estét a Szufla
elnöke, Sztrapkó
Norbert nyitotta
meg, köszöntötte

ultrafutó vendégeinket: Maráz Zsuzsannát,
Blaskó Mihályt, valamint két tagunkat, Török-
Ilyés Lászlót és Lőw Andrást. A rendezvényre
közel 70 érdeklődő érkezett a Szigethalmi
Városi Szabadidő Központba. 
Vendégeinkről egy-egy mondatban: Maráz
Zsuzsi az Esztergomi Futóművek ultrafutója, a
2017-es Spartathlon női 2. helyezettje, és
egyben a leggyorsabb magyar futó is lett a
mostani 246 kilométeres ultrafutóversenyen.
Blaskó Mihály élete első Spartathlonján vett
részt, amelyet sikeresen teljesített. Török-Ilyés
Lászlónak az idei volt a 3. versenye, Lőw Andris
pedig most ünnepelte a 20. sikeres spartathloni
részvételét.
Vendégeink nagyszerűek voltak, rengeteg
élményt, sztorit hallhattunk tőlük ezen az estén.
Mi pedig ámulattal és nagy tisztelettel hallgat-
tuk, amit ők nemes egyszerűséggel és óriási
alázattal meséltek. Igazán emlékezetes estét
varázsoltak nekünk, melyről videófelvétel is
készült, amelyet Pantocsik Ferencnek köszö-
nünk! 
A 2018-as spartathloni versenyről természete-
sen megint megrendezi a Szufla csapata majd
ezt az élménybeszámolót, így akik most nem
tudtak eljönni, jövőre megtehetik majd.

A Szufla csapata

Spartathloni hősök ismét Szigethalmon

Nagy megtiszteltetés érte a szigethalmi
ultrafutókat, hiszen idén is meghívást
kaptunk az ÁTI Sziget Futásra, melyen

természetesen minden évben Szigethalom
polgármestere, Fáki László is részt vesz. 
Remek futócsapatok gyűltek újra össze az októ-
ber 1-i versenyre, ahol nagyon nehéz dolgunk
volt. Két körön át élvezhettük az elsők közötti

helyet, köszönet érte gyorsabb futóinknak,
Sztrapkó Norbertnek és Judik Richárdnak. Azért
a végeredmény sem lett olyan rossz, 9. helyezett
lett Szigethalom önkormányzata a 23 csapatból.
Csapattagok: Fáki László, Barnucz Richárdné

Kenessey Szilvia, Judik Richárd, Varró Vivien,
Sztrapkó Norbert és Veresné Csernák Mónika
Köszönjük a meghívást, reméljük 2018-ban
megint itt lehetünk! 

A Szufla csapata

ÁTI Sziget Futás 

SPoRT
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Fantasztikus érzés volt, hogy milyen sokan elfo-
gadták a meghívásunkat és részt vettek a
rendezvényünkön. Ezen az estén került sor arra
a megtisztelő és hálás feladatra, hogy a verse-
nyen részt vevő futók által felajánlott összeget
átadhattuk a Szigethalmi Fogyatékosok Napközi
otthonának. Nagyon szépen köszönjük a Szufla
verseny minden futójának, aki a chipes időmé-
rőre elkért letéti díjat felajánlotta! 
Meghívott vendégeinknek finom vacsorával
kedveskedtünk. Az előkészületekben a segítséget
és a főzést köszönjük szépen a Bernáth és a
Fényes családnak. A rendezvényen készült fotókat
pedig Sziklavári Sándornak és Dudás Lajosnak!
Vacsora közben apró meglepetéssel, az általunk
készített oklevelekkel köszöntük meg segítőink,
szponzoraink támogatását. 

Sztrapkó Norbert, a Szufla elnöke köszöntötte
a megjelenteket.
– 11 éve kezdődött, amikor Piriék kiváltak a
Szigethalmi Te-ből. A Szufla Egyesület megala-
pítása után szinte azonnal megrendezték az
első, akkor még Halál 50 névre keresztelt futó-
versenyt. Tették ezt abból a célból, hogy az
ultrásoknak legyen versenyzési lehetősége.
Aztán hat éve felfrissítettük, jobban meghirdet-
tük, átneveztük, és az évek alatt egyre stabilabb,
színvonalasabb verseny lett belőle. Ma már az
ország szinte összes településéről eljönnek

hozzánk, és a világ nyolcadik csodájának is
nevezték futókörökben.
Nagy félelmem volt, mi lesz, ha megnő a
létszám, és elveszti a verseny a családias hangu-
latát. Hála nektek, ez nem történt meg, sőt
megerősödött, ahogy a visszajelzésekből is
látszik. Szigethalmi segítőink nélkül ez nem sike-
rült volna.
Itt kell megemlítenem azokat a – településünk
határain kívül tevékenykedő –cégeket és vállal-
kozókat is, akik anyagilag vagy kifejezetten a
futóknak szánt termékekkel segítenek. Ebben
az évben több olyan eset is volt, hogy szá -
munkra ismeretlen cégek maguktól jelentkez-
tek, s ajánlották fel támogatásukat.

Kimondhatjuk: Szigethalom
most már végérvényesen rajta
van a futótérképen, és erre
egész város büszke lehet.
Szigethalom városának ez a
nagyszerű, kemény magja
nagyon sokat tett, hogy ez így
legyen. Köszönjük! – mondta
az egyesület elnöke, aki vége-
zetül a jövő évi Szufla Futó-
fesztivál időpontjának bejelen-
tésével zárta beszédét. 
A versenyre 2018. augusztus
4-én kerül sor. 

Sz. N.

Mi is az a floorball? Ez a viszonylag fiatal
sport 1989 óta van jelen Magyarorszá-
gon, és 1998 óta már diákolimpiai

sportág lett belőle. 

A floorball, más néven palánklabdaa jégkorong-
hoz hasonlít. Két csapat játssza, amelyek öt-öt
mezőnyjátékosból és egy-egy kapusból állnak.
Két nemzet is a saját találmányának tartja a

játékot, az Egyesült Államok és Svédország.
Érdekesség, hogy a Wkipédia szerint egy
magyar, Citrom András is volt a kigondolók
között. A sportág megalkotói arra törekedtek,
hogy a hoki agresszivitásától tartózkodóknak
egy legalább ugyanolyan élvezetes, ám sokkal
tisztább játékot hozzanak létre, ami tornaterem-
ben játszható.
A környező városokban már évek óta elérhető
a sportág, és mindenhol nagyon szeretik a
gyerekek. Ezen felbuzdulva 2017 tavaszán elkez-
dett működni a Seizan Floorball Team Susánszki
András edző vezetésével a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskolában. A tavalyi tanév-
ben heti két edzés volt, nyáron a Sportnapközi-
ben gyakorolhattak a gyerekek, az idei tanév-
ben pedig már heti három alkalommal
floorballoznak a lelkes iskolások. A tagok jórészt
az első öt évfolyamból kerülnek ki, de minden
érdeklődőt szeretettel látnak. Ez a mozgás-
forma segíti a szem és a kéz együttes, össze-
hangolt munkáját, erősebbé, kitartóbbá tesz,
mindezt jó hangulatú csapat tagjaként. Így

játszva fejlődnek a gyerekek képességei, melye-
ket a mindennapi élet során is hasznosítani
tudnak akár a tanulásban, akár az életük egyéb
területein. A csapat tervei között szerepel, hogy
a környező iskolák floorball csapataival felve-
gyék a kapcsolatot, és baráti mérkőzéseket
vívjanak egymással, melyekhez ezúton is sok
sikert kívánunk.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Edzésidőpontok: hétfő, szerda, péntek: 15:00-
16:00

Körmendy Zsófia 
Seizan KSE

Szufla Támogatói Est 

Tanévkezdés a Seizan Floorball Teamnél

SPoRT

A Szufla verseny szponzorai, segítői vettek részt a szeptember végi Szufla Támogatói
Esten, ahol egyesületünk átadta idei támogatását a Szigethalmi Fogyatékosok
Napközi Otthonának. 
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Eseménydús nyáron vagyunk túl, hat tábor,
öt új feketeöves tanítvány és rengeteg
élmény után szeptemberben újrakezdtük

a rendszeres gyerek és felnőtt edzéseket Sziget-
halmon, a Széchenyi István Általános Iskola
nagytornatermében.
Ennek kapcsán beszélgettem Haas Zoltánnal, ez
egyesült vezetőjével az elmúlt időszakról, a
jelenről és a jövőbeli tervekről.
– Gratulálok a sikerekhez! Milyen érzés – ha
megfogalmazható egyáltalán –, mikor az ember
tanítványai készülnek karatés életük egyik
fordulópontjához, a fekete öves vizsgához?
– Ez különleges dolog mindannyiunk életében.
Szerencsésnek érzem magam, hogy már több-
ször volt alkalmam fekete öves vizsgára felké-
szíteni tanítványokat, de ez az első olyan alka-
lom, amikor olyan tanítványaim vizsgáznak,
akik mellettem kezdtek karatézni, és azóta is
együtt haladunk ezen az úton. A vizsgán
nagyon jól szerepelt a csapat, ezt a mesterünk
ki is emelte, ami külön jó érzés volt. Ő olyan
tanár, aki – a legtöbb japánhoz hasonlóan –
nem szokott üres dicséreteket osztogatni, így
ez tőle különösen sokat jelent. És a kézzel
fogható eredmények: Halmai Barbara, Kiss
Gábor, Kovács Balázs, Nagy Márton Péter és
Suhai Tamás Álmos 1., Sebestény László 2., míg
Körmendy Zsófia 3. danfokozatot szerzett.
– Miért volt olyan különleges ez a szeminárium?
– Tanárunk, a 10. danos Takeji ogawa shihan
évek óta nem járt Magyarországon. Ez idő alatt
rangidős tanítványaimmal rendszeresen edzet-
tünk vele külföldön, de nagyon vártuk, hogy
hazai körülmények közt is dolgozhassunk vele,
és bemutathassuk őt a „kisebb” tanítványaink-
nak is. A vizsgázóknak pedig óriási dolog, hogy
Magyarországon adhattak számot tudásukról.
– Hányan vettek részt az edzéseken?
– Valamivel több, mint 40 felnőtt és huszonegy-
néhány gyermek. Vendégeink voltak ukrán,
horvát és szlovák karatés barátaink, illetve más
stílusok képviselői is. A gyerekek a helyi csopor-
ton kívül Budapestről és Taksonyból jöttek. A
szeminárium meghívásos volt, olyan hasonló
gondolkodású egyesületeket hívtunk meg,
amelyek életében a karate hasonló értékeket
képvisel, mint a mienkben.
– Milyen szerepe van a karaténak a civil életé-
ben?
– A karate tölti ki az életem, a családom mellett
a legmeghatározóbb tényező. A tudatos és
tervezett életem nagy részét karatésként éltem
le. Gyakoroltam az iskolás évek alatt, munka
mellett, majd amikor újból beültem a padba,
akkor is. Edzettem „szingliként”, majd később
családosként is. Szerencsés vagyok, mert az
egész családom edz, nélkülük biztosan sokkal

nehezebb lenne. Mindig biztos pont volt az élet-
emben, kapaszkodó, amiből nagyon sokat
meríthettem. Persze ez nem ajándék volt. Meg
kellett érte küzdenem, de ez természetes. Így
legalább minden kis sikert jobban értékeltem.
Ha nincs ez a sport és nincsenek olyan tanáraim,
akik a múltban, a jelenben és remélem a jövő-
ben is hatással lesznek rám, biztos nem ilyen
emberré válok. A karate a folyamatos tanulásra
nevel, és én szeretek tanulni. 40 évesen ismét
visszaültem az iskolapadba, és elvégeztem a
Testnevelési Egyetemen a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szakot.
– Milyen céljai vannak az egyesületnek?
– Az egyesület életében a karate elsősorban
szabadidős tevékenységként szerepel, vagy
mondjuk inkább életmódnak. Ez annyit takar,
hogy nemcsak egyszerű versenyzési lehetőség-
nek tartjuk ezt a mozgásformát. Persze tudjuk,
hogy főleg a fiatalabb korosztálynál fontos a
versenyzés, hiszen ez ad nekik célt, és ez
egyben visszajelzés a teljesítményükről, viszont
azt is tudjuk, hogy ez azért nem mindenkire
igaz, sőt, vannak gyerekek, akiket visszahúz az,
ha csak a versenyeredmények vagy úgy általá-
ban a versenyzés számít. Mi fontosnak tartjuk
az egyéb teljesítmények értékelését is, például
a jó tanulmányi eredményt, és a kitartó, szol-
galmas edzéslátogatást. Az egyesület vezetése
a kezdetektől azt tartotta a legfontosabbnak,
hogy ez a mozgásforma mindenki számára elér-
hető legyen, és segítse a tagokat abban, hogy
a rendszeres és szervezett mozgás által sikere-
sebbek legyenek az életük minden területén,
legyen az munka, tanulás vagy akár magánélet.
Ez a legnehezebb ebben a sikerorientált, telje-
sítményközpontú, rohanó társadalom. Mindenki
gyorsabban, többet, drágábbat akar. Akkor vagy
jó, ha nyersz! Mi ezzel nem szeretnénk azono-
sulni. A karate mindenkié. A legnagyobb elisme-
rés, mikor valaki, aki régen edzett, később
hozzánk hozza a gyermekét, kistestvérét, de
ugyanolyan jó, mikor mosolyogva érkeznek az
osztálytársak, szomszédok vagy munkatársak
is. Az utóbbi években sok minden változott az
egyesület életében, bár az alapértékek megma-

radtak: a hangsúlyt a versenyeztetésről újra a
csapatépítésre, az edzések és táborok hangulati
elemeire helyezzük.
– Milyen edzésen kívüli rendezvényeken vehet-
nek részt a tagok?
– Minden évszakban rendezünk táborokat
(vegyesen ott alvós és bejárós rendszerben,
hogy minden korosztályt elérhessünk), ezek
között van olyan is, amelyik nyílt, mint például
az egyesületi farsang vagy a kirándulásaink,
illetve a nyári táboraink is, és vannak kifejezet-
ten karatés programok, mint a külön edzések,
szemináriumok, versenyek. Ezen felül rendszeres
résztvevői vagyunk a városi programoknak (Fitt-
Lesz Halom, Majális, Városnapok, Hajmeresztő
Halmi Hajsza) is.
– Milyen versenyeket látogatnak elsősorban?
– A gyerekek többségét országos utánpótlás-
versenyekre visszük, ahol rutint szerezhetnek,
de nem kell versenyközpontú egyesületek spor-
tolóival összemérniük a tudásukat. Leginkább
olyan rendezvényekre megyünk, ahol a szerve-
zőkkel jó kapcsolatban vagyunk, így a jó hangu-
lat adott, és ez számunkra az egyik legfonto-
sabb dolog. A saját rendezésű Halom Kupát is
igyekszünk így felépíteni, hogy baráti klubok
versenyzőit hívjuk meg, így mindenki jó hangu-
latban versenyezhet.
– Ha jól tudom, különleges színfoltja volt a
versenynek az inkluzív karatésok jelenléte.
– Mint említettem, mi a karate mindenkié elvet
követjük. Az idei volt a XVII. Halom Kupa, és
egyben a második alkalom, hogy vendégül
láttunk fogyatékkal élő versenyzőket. Elmond-
hatom, hogy ismét nagy hatást tettek minden
jelenlevőre. A versenyen 28 klub 570 verseny-
zője vett részt az ország minden területéről, és
erre nagyon büszkék vagyunk.
– Hogyan zajlik a munka az egyesület edzésein?
– Az edzéseken csoportbontásban dolgozunk:
a gyerekeknél kezdő és haladó csoportok
működnek párhuzamosan, míg a „felnőttek” (14
éves kortól) szintén külön csoportban gyakorol-
nak. Van egy „extra” csoportunk is, ahol a
versenyzőinkkel külön foglalkozunk. Minden
korosztállyal szakképzett edzők dolgoznak. Idén
sok új kisgyermek érkezett, így új kezdő csopor-
tot is nyitottunk, ahol minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!
Edzésidőpontok:
Kezdő gyerek: hétfő, szerda, péntek: 17:15-18:30
Haladó gyerek: hétfő, szerda, péntek: 17:15-
18:45
Kezdő és haladó felnőtt: hétfő, szerda, péntek:
18:45-20:15
További információ: www.seizan.hu vagy
seizankse@gmail.com.

K. Zs.

Folyamatos tanulásra nevel a karate

SPoRT
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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 változzon.)
Következő lapzárta: november 17.  Megjelenés: december eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

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

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

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

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési
időben hívható

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

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

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

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

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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

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

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

DPMV Zrt.: 06/29-340-010 (0-24 órában hívható)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

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

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

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, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Közérdekű telefonszámok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére, a Közép-
Kelet Európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázaton
5 millió forint összeget nyert a Tököli országos
Büntetés-végrehajtási Intézet büszkeségpont
kialakítására.
A kiállítás keretében 28 tabló vázolja fel az ’56-
os forradalom országos és tököli történetét.
Bemutatattunk egy 5 perces animációs filmet,
mely feldolgozza a helyi történelmi vonatkozá-
sokat, emellett egy nyomdai brossúra is
megörökíti a forradalom jeles fordulópontjait.

Az elnyert támogatási összegből fejlesztettük a
könyvtárat, új bútorzattal láttuk el, és a filmve-
títéshez szükséges technikai eszközöket is
beszereztük. A megnyitón tiszteletét tette a ma
89 éves Holienka Józsefné, Marika néni, aki több
évtizedes áldozatos nevelőmunkával segítette a
fogvatartottak visszailleszkedését a társada-
lomba és jó útra térítésüket. Bank Barbara törté-
nész beszámolt a tököli börtön és a reptér törté-
netéről. A kutatómunkában hatékony szakmai
segítséget nyújtott – kutatómunkája révén – az
intézetnek dr. Lőrincz József ny. bv. ddtk.

Cs. L. E.

Büszkeségpont nyílt Tökölön


