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Tisztelt Szigethalmi Polgárok!
Ismét közeledik az év vége. Úgy érezhetjük, hogy

nemrég volt még január, de a napok gyorsan
peregnek egymás után. Hamarosan itt a kará-
csony és az újév új feladatokkal és lehetőségekkel.
Ilyenkor mindannyian készülünk, hogy szerette-
inket elhalmozzuk minden jóval. Még ha nem is
világos mindenki számára egyértelműen kará-
csony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt
érzés, a szeretet árad belőle. A mindennapos
megélhetési gondok – amelyek napjainkban
különösen előtérbe kerültek – elhalványulnak,
ha kigyúlnak az ünnepi fények. A karácsony a
kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
amelyben Jézus születésére emlékezünk. Az ő
eljövetelét ünnepeljük ezen a napon, és az
advent négy hete arra szolgál, hogy kellőkép-
pen felkészülhessünk lélekben erre. Az advent
a karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony
pedig egymáshoz vezet bennünket. Ebben az
időszakban kicsit megpihenünk a mindennapok
mozgalmassága után, és értékeljük az életünket
és a mögöttünk lévő évet. Tervezzük a jövőt.

Ez nem csak az emberek és a családok esetében
van így, hanem városunk életében is. Sok olyan
jó és rossz történt velünk, amit ilyenkor
mérlegre tehetünk. Idén elkészült a gyalogát-
kelő a Volánbusz pályaudvarnál. Befejeztük a
Szabadkai utca utolsó ütemét. Felújítottuk a
József Attila, Mátyás, Határ utcák problémás
útszakaszait. Elkészült a Közösségi stég és a
Dunaparti infópont.
Természetesen mindig maradnak megoldandó
problémák és keletkeznek is újak, de úgy
gondolom, hogy Szigethalom eredményes évet
zárt. Sőt, már látjuk a jövő évre előttünk álló
feladatokat is. A műfüves focipályák építése, az
iskola konyhafelújítása, a közvilágítás megújí-
tása, amelyek szintén minőségi változást
hoznak majd életünkbe.
Ennek szellemében kívánok mindenkinek békés,
boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
boldog újévet.
Szigethalom Város Képviselő-testülete nevében

Fáki László polgármester

Digitalizáció a Szent Istvánban
ASzigethalmi Szent István Általános Iskola is

haszonélvezője lesz a Digitális környezet a
köznevelésért című projektnek három másik
intézmény mellett – derült ki a Szigetszentmik-

lósi Tankerületi Központ november végi sajtó-
tájékoztatóján, amelyet már lapzártánk után
tartottak. Pálos Annamária, a tankerület veze-
tője arra is felhívta a figyelmet: az intézmény

illetékességi területén található oktatási intéz-
ményekben mind a gyermek-, mind a pedagó-
guslétszám növekedő tendenciát mutat. A rész-
letekről januári számunkban olvashatnak.

Fogadóórát tart Bóna Zoltán
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadó -
órája a szigethalmi Polgármesteri Hivatalban:
december 13-án, szerdán 15 órától. Bejelentke-
zés és időpont-egyeztetés a 06 70 3765 956-os
telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

Meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendő t kívánunk kedves olvasóinknak!

A település legidősebb emberét, Konta
Gábornét köszöntötte 100. születésnapja
alkalmából az önkormányzat. (17. oldal)
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Vadmentő központ lesz Szigethalmon

Az előzetesen tervezett napirendek mellé
az óvodafelújítási pályázat benyújtásá-
nak tárgyalása kapcsán – sürgősségi

előterjesztés felvételéről is – született döntés,
így a képviselő-testület összesen 11 napirendi
pontot tárgyalt október 24-i rendes ülésén. 
Az első napirendi pontban a képviselő-testület
Vadmentő Központ kialakításához járult hozzá
Szigethalmon, melyhez a 052/1 hrsz.-ú ingatla-
non – az Emese park által nem használt – kb.
12-13 hektáros területrészt az ERVÉP Erdészeti,
Vadgazdálkodási és Építőipari Kft. részére 30
évre bérbe adja. 
Ezt követően egy új – III. – fogászati körzet
kialakítása volt napirenden, melyhez módosí-
tani kellett az egészségügyi alapellátás körzet-
határainak megállapításáról szóló 32/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendeletet. A képviselők
felhatalmazták a polgármestert a jelenleg hatá-
lyos fogorvosi feladat-ellátási szerződések
módosítására a területi ellátottság vonatkozá-
sában, és a Dr. Toldi Dental Bt-vel, valamint az
alapellátást végző fogorvosként dr. Raab Berna-
dettel történő szerződés előkészítésére és
aláírására.

A továbbiakban kormányzati funkciók törzskönyvi
nyilvántartásba vételéről, valamint önkormányzati
előirányzat módosításáról született határozat.
Szigethalom város hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkálatainak elvégzésére 2017.
december 1-től 2018. március 1-je közötti
időszakra a Szigetsped Fuvarozó Fuvarszervező
és Általános Szolgáltató Kft. vállalkozási aján-
latát fogadták el a képviselők.
A képviselő-testület megszavazta a Szigetha-
lom Város Önkormányzatának a településképi
rendelet és az arculat elfogadására és módosí-
tására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló rendeletét.
A képviselők szintén elfogadták, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkor-
mányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest megyé-
ben” tárgyban meghirdetett pályázati kiírásra,
a Négyszínvirág Óvoda Szabadkai út 101-103. sz.
(Hrsz.: 1189) alatti Sárga tagóvodájának legsür-
getőbb felújítási feladatai megoldása érdekében
pályázatot nyújtsanak be. A képviselő-testület
a pályázathoz a szükséges 5%-os önrészt, azaz
5.6 millió Ft-ot a 2018. évi költségvetésében

elkülönítetten biztosítja, valamint a tervezési
feladatok ellátására a Dekon Tervező és Fővál-
lalkozó Kft-t kéri fel.
Az ülés végén a képviselő-testület elfogadta a
két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)

* * *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

december 12-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

december 14-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

december 19-e 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Milyen legyen Szigethalom arculata?

A Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK) elsősorban nem szakembereknek
készül: a lakosság, az építkezni, a környeze-
tüket szépíteni szándékozók tájékoztatását
segítő, szemléletformáló képes kiadvány.
Feltárja és bemutatja a településen belül jól
elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit. A jogszabályok útvesz-
tője helyett röviden, lényegre törően, ábrák
segítségével és mindenki számára érthető
módon mutatja be a városi közösség környe-
zetalakítással kapcsolatos elvárásait. Javas-
latot tesz a településképhez illeszkedő építé-
szeti elemek és tájhasználat alkalmazására.
A településképi rendelet megalapozását
szolgálja. 
A településképi rendeletről érdemes tudni,
hogy az alábbi, korábban önálló önkormányzati
rendeletek előírásai egy rendeletbe, a telepü-
léskép védelméről szóló önkormányzati rende-
letbe kerülnek:
− helyi értékvédelem;
− reklámok elhelyezésével összefüggő szabályok;

− településképi bejelentés;
− településképi véleményezés;
− településképi kötelezés, valamint
− a helyi építési szabályzat településkép-vé del -

mi előírásai.
Munkánk elvégzését megkönnyítené, ha kitöl-
tenék az általunk készített kérdőívet. A kérdő-
ívet és a készülő kézikönyvvel, rendeletterve-
zettel kapcsolatos előzetes írásos javaslataikat,
észrevételeiket 2017. december 15-ig fogadjuk
postai úton a Szigethalom Város Önkormány-
zata (2315 Szigethalom Kossuth L. u. 10.) vagy
a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címre meg -
küldve, vagy személyesen leadva a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán.
A kérdőív megtalálható az újságban és az
önkormányzat honlapján. www.szigethalom.hu/
dokumentumok.
Az elkészült tervezetet várhatóan a jövő év
elején tesszük közzé, valamint egy újabb lakos-
sági fórum keretében is bemutatjuk majd.
Köszönettel,

Krakler Judit főépítész

Tájékoztató parkolási
rend megváltozásáról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a szigethalmi piac körüli parkolási
rendről szóló 29/2015.(X.27.) rendelet módo-
sításával a parkolási rend automatizálásának
kialakítása érdekében parkolóórák telepítésé-
ről döntött, mely várhatóan 2018. január 1-től
felváltja a jelenleg működő rendszert. A Piac
utcán, Honvéd utcán, Iskola utcán, Gábor
Áron utcán, Jókai utcán, Csokonai utcán lesz
parkolóóra. A kialakítás munkálatai folynak.
Az új rendszerrel a csütörtöki piaci napokon is
fizetni kell a parkolásért, azonban a korábbi
két zóna helyett egy zóna lesz, megszűnik a
korábbi 400 Ft/óra parkolási díj, és egysége-
sen 200 Ft/óra parkolási díjat kell fizetni. Lehe-
tőség nyílik majd mobiltelefonos díjfizetésre
is. Továbbra is fennmarad a zöld zónában
történő díjmentes parkolás lehetősége is. Az
aktuális változásokról honlapunkon, szóróla-
pokon, és a Szigethalmi Híradóban tájékoztat-
juk a lakosságot. PGH 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szigethalom Város Önkormányzata
megkezdte a város Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rende-
let-tervezetének elkészítését. Ennek keretében 2017. november 7-én lakossági fóru-

mot tartottunk. A lakossági fórumról készült videofelvétel meg tekinthető az onkor-
manyzati.tv honlapon.
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A 77 181 022 Ft összköltségű projekt során
a város három, nagy forgalmat bonyolító
gyűjtőútja, a Határ út, József Attila utca
Mátyás út kapott új burkolatot, valamint
részben vízelvezető árkokat. Mindhárom út
eddig gyászos képet mutatott, némelyiket
minta srapnel szaggatta volna végig. A
kátyúkkal teli, esőzések alkalmával pangó-
víz borított felületek jelentősen akadályoz-
ták a közlekedést.
A kivitelezést végző cég a burkolat-felújítások
alkalmával a meglévő árkok profilozását és a
padkarendezést is elvégezte. Az útpályaszer-
kezetek kopórétege AC-11 melegen hengerelt
aszfalt, melyhez aszfalterősítő rácsot is beépí-
tett, amely nagyobb teherbírást, hosszabb
élettartamot biztosít a korábbi AB12 aszfalt-
réteggel szemben.
A József Attila utcában 4 buszmegálló peront
is felújítottunk. A polgármesteri hivatal előtti

buszmegállóhoz peron és járda hozzávezetés
épült. A Kossuth Lajos utcai szakaszhatáron
kerékpártárolót alakítottunk ki az alternatív
közlekedésmódok támogatására. Az útnak az
ellátó intézmények igénybevétele mellett (a
P+R parkoló, valamint a közvetlen budapesti
csatlakozást biztosító HÉV miatt) kiemelt
szerepe van a településen belüli és a környező
településeket, Budapestet összekötő útháló-
zat tehermentesítésében. 
A felsorolt munkálatok elvégzésével a lakos-
ság munkába jutási, illetve egyéb közlekedési
feltételei jelentősen javulnak. A vízelvezető
árkok rendbetételével, építésével az ott lakók
számára számos problémaforrás megszűnt
(pincék beázása, pangó vizek stb.), valamint
a munkálatok közvetetten az átmenő forga-
lomban résztvevők komfortérzetét is javítják. 
A felújítás azonban nem csupán közleke-
dési szempontból jelent előrelépést. Az

újabb kedvező lakáshitelek hatására ismét
egyre többen keresnek a fővároshoz közeli
településeken lakásokat. A rendezett útsza-
kasz, a településkép javulása hozzájárul a
település népességmegtartó, sőt népesség-
növelő hatásához, s a jól járható úthálózat,
kulturált településkép megléte a vállalkozá-
sok „becsalogatásának” és a turizmus
fellendítésének is elengedhetetlen feltéte-
lei. A városban működő Emese park, vadas-
park, a most tervezés alatt álló Duna-parti
korzó a város további turisztikai fellendülé-
sét hivatott szolgálni, melyhez számos
kapcsolódó üzletág társul.
A projekt során környezetfejlesztési szempon-
tokat is érvényesítettünk: 20 fa ültetésével
járultunk hozzá gyermekeink jövőjéhez.
A PM_oNKoRMUT_2016/154 számú projekt
támogatási forrása a Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei
fejlesztések előirányzatból. 

Befejeződött a KEHoP-
5 .2 .9 - 16 -2016 -00106
kódszámú „Szigethalmi
Széchenyi István Általános
Iskola épületenergetikai
korszerűsítése” című
Európai Uniós projekt,
amelynek köszönhetően a
32 éve épült iskola felzár-
kózhatott korunk hőtech-
nikai elvárásaihoz. 
A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület valamennyi homlokzatának
és a lapostetejének a hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje. A projekt a
fűtési szezonban hozzájárul az energiafelhasználás hatékonyságának javítá-
sához, amely nagymértékű energia- és költségmegtakarítást jelent. A haté-
konyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéssel keletkező széndioxid
kibocsátása, ezért a projekt környezetünk védelmére is pozitív hatással van. 
A modern kor igényeinek megfelelően egy 50 kW összteljesítményű napele-
mes rendszer telepítése is megvalósult. A megújuló energiát termelő háztar-
tási méretű kiserőmű hozzájárul az iskola gazdaságos energiaellátásához. A
napenergia hasznosítása tovább csökkenti a fosszilis energia felhasználását,
és így kevesebb széndioxid kibocsátást eredményez. 
A kivitelezés során 359 ablakot és ajtót cseréltek ki, 1847 négyzetméternyi
homlokzatot és 2560 négyzetméternyi födémet szigeteltek. 
További információ: 
A projektről bővebb információt a www.szigethalom.hu oldalon olvashatnak. 

Útkorszerűsítés pályázati pénzből
A Nemzetgazdasági Minisztérium 73 321 971 forint támogatásával 1,5 kilomé-
ter út újult meg Szigethalmon az elmúlt hetekben. Az „Önkormányzati tulaj-
donú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye terü-
letén” című, 95%-os intenzitású pályázat kedvezményezettje Szigethalom
Város Önkormányzata. Az idén márciusban kezdett projekt teljes zárása
december 30-án esedékes.

Megújult az iskola
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A hónap emberei: játszótereink őrzői

Farkasok jártak Szigethalmon

A Duna parti
játszótér sok
évvel ezelőtt
valósult meg az
akkori előírások-
nak megfelelő
korszerű játékok-
kal. A játszótér
népszerűsége
miatti látogatott-
ság és az eltelt
idő miatt már

felújításra szorult. Az egy jótékonysági rendez-
vényen összejött összeget az önkormányzat
egészítette ki, és így több új játék kerülhetett ki.
Ősszel adományként kapott fűmaggal szórtuk
meg, amelynek nyomán már most is szépen
zöldül a terület. A játszótér állagmegóvása szük-
ségesség tette annak bekerítését és zárását. 
Az első perctől kezdve őrzi, vigyázza a játszó-
teret Kirilov Györgyné, Margitka, a szomszé-
dos vegyesbolt tulajdonosa. A reggeli nyitástól
az esti zárásig ügyel, hogy ne legyen rendbon-
tás, rongálás a téren. Elmondása szerint sok
dolga nem akad, hiszen a látogatók általában
kisgyerekek szüleikkel együtt. Néha viszont
nagyobb gyerekek is érkeznek, akikre időnként
rá kell szólni a játékok nem rendeltetésszerű
használata vagy szemetelés miatt. De komo-
lyabb incidens az elmúlt tíz év alatt nem fordult
elő. Köszönhető ez Margitka empátiájának,
közvetlen, kedves modorának.
A Jókai téren a 2015. évi városi bál bevételének
szintén önkormányzati kiegészítésével korszerű,
minden igényt kielégítő játszótér épült. Az első

dolog itt is a körbekerítés és zárva tartás megol-
dása volt. 
A téren a polgármesteri hivatal két nyugdíjasa,
Miklós István és Wágner Ferenc látja el a
nyitás, zárás feladatát.
Miklós István 2008-ban ment nyugdíjba a
karbantartóktól. Aktív korában volt gépkocsi-
vezető, a karbantartók vezetője. Ügyes keze
munkáját még most is sok épület, bútorzat őrzi.
Bármit kellett megjavítani vagy elkészíteni, az
igényesen történt. (Múlt havi számunkban
megírtuk, hogy a gyermekintézmények környé-
kén elhelyezett figyelemfelhívó bábuk is az ő
keze munkáját dicsérték annak idején.) Nyug-
díjba vonulása után sem szakadt el teljesen az
önkormányzattól. Azóta is számíthatunk rá
bármikor. Így történt ez akkor is, amikor a
játszótér nyitásához kerestünk önkéntes segí-
tőt. Tudtuk Pistáról, hogy legendásan korán kelő
ember, és közel is lakik a Jókai térhez. Nem volt
kérdés, hogy kire számíthatunk a tér reggeli
nyitásánál.
Az esti zárás feladatát Wágner Ferenc, másik
nyugdíjasunk látja el. Életéről álljanak itt saját
gondolatai.
- Szigethalmon gyökereztem le 1978-ban csalá-
dommal. A Csepel Autógyár szanálása után az
önkormányzat adott lehetőséget, hogy ismét
munkahelyem legyen, a tízfős közhasznú csoport
vezetését bízták rám. Munkámat, érzésem szerint,
becsületesen végeztem. Az önkormányzattól
mentem nyugdíjba, de a mai napig, 74 évesen is
a város szolgálatában állok. Polgármester úr kért
arra, hogy a mára már szépen felépített játszóte-
ret esténként zárjam. Ezt meg is teszem minden-

féle térítés nélkül. Hogy színesebb legyen az
életem, a polgárőrség munkájában is részt veszek.
Miért is mondom el az embereknek mindezt?
Azért, mert szeretem az embereket és a közmon-
dás is úgy tartja: a jó példa ragadós.. Hát ragadjuk
meg, és tegyük a dolgunkat becsületesen a mi kis
lakóhelyünkért, hiszen ez a mi érdekünk!
Feri bácsi egyébként csaknem minden este
megküzd a zárással, mert sokan vannak, akik
nem hajlandók tudomásul venni a játszótér
működési rendjét. És ez nem elég, sajnos a tisz-
taság is számos kívánnivalót hagy maga után:
cigarettacsikkek, sörös dobozok, összefirkált
bútorok jelzik az oda nem való látogatókat. A
két férfi kijavítja a kisebb hibákat, összeszedi a
szemetet minden nap, de jó lenne, ha ezzel
kellene foglalkozniuk!

Kirilov Györgyné, Miklós István, Wágner Ferenc.
Három elhivatott, jóért dolgozó önkéntes
ember. Csak a tisztelet és a köszönet hangján
lehet szólni munkájukról. Tiszteljük meg mind
hármukat és mindenki mást (magunkat is) azzal,
hogy betartjuk a játszóterek rendjét, vigyázva
a rendre, a tisztaságra, a játékokra.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Interaktív történelmi játékkal a testvérvá-
rosi kapcsolatok erősítéséért címmel sike-
res pályázati projektet zár Szigethalom

városa. A Testvér-települési programok
és együttműködések keretében elnyert
1 218 530 forint támogatás segítségével 15
füleki vendég töltött el három napot a tele-
pülésen, s vett részt közös rendezvényen a
helyi hagyományőrzőkkel az Emese parkban.
Szigethalom önkormányzata a város régi adós-
ságát törlesztette, amikor határon túli magyar
településsel vette fel a testvérvárosi kapcsolatot
2017. januárban. Lépésével nemcsak a Kárpát-
medencében élő magyar entitás szellemi örök-
ségét kívánta szolgálni, hanem új kulturális,
turisztikai perspektívát nyitni a település életé-

ben.  A lengyel Jaworzno,
a szlovák Fülek a magyar
Szigethalommal azonban
a települések életében
döntő gazdasági nyitást
is jelenthet, hiszen ezzel a visegrádi pályázati
lehetőségek sora nyílik meg mindhárom telepü-
lés előtt. Ez a bevételi gondokkal küzdő, a kitö-
rést a turisztikában is látó város számára
hosszútávon kulcsfontosságú momentum lehet.
Szigethalom kiemelt célja ugyanis a kulturális,
szabadidős pihenést, üdülést és a rekreációt
biztosító vízparti terület fejlesztése. 
Jelen pályázattal a város a Fülekkel kötött test-
vérvárosi kapcsolat erősítését, egymás törté-
nelmi múltjának megismerését célozta meg. Az

interaktív történelmi rendezvény keretében
Szigethalom Fülek város vezetőit, valamint a
Füleki Farkasok íjászcsoportot fogadta az idei
„Árpád kori forgatagban”, amelynek helyszíne
az Emese park volt. 
A kortörténeti találkozón a füleki íjászokat és a
vezetőket a helyi hagyományőrző csoport tagja-
ival ismertettük meg, illetve az ő vezetésükkel
vettek részt a vendégek a különböző történelmi
játékokban. 

V. Z.

Városunk területén – egyelőre – két jól felszerelt játszótér van. Mindkettő különle-
gessége, hogy lakossági összefogás indította el felújításukat, javításukat. További
különlegességük, hogy őrzői is önkéntesek, akik városunk megbecsült polgárai.
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Változhat a házszáma!

Városunkban jelenleg is folyik az ingatlanok
házszámrendezése. Ezzel kapcsolatban
szeretnénk egy kicsit részletesebb tájékoz-

tatót nyújtani. 
Nyilván önök is tapasztalták már, hogy települé-
sünk utcáinak házszámrendezése esetenként
pontatlan. Sajnos ebben szerepet játszanak a be
nem jegyzett telekalakítási- és építési eljárások,
amelyek ugyan látszólag csak egy-egy ingatlant
érintenek, de annak rendezése sok esetben az
egész utca vagy egy utcaszakasz teljes házszámel-
tolódását okozza. Ehhez hozzájárul az is, hogy
eddig a házszám- és lakcímnyilvántartás teljesen
külön adatbázisra épült.
A központi címregiszterről és címkezelésről
szóló 345/2014 (XII.23.) kormányrendelet
kötelezi az ország minden önkormányzatát a
házszámok jogszabály szerinti rendezésére. Így
a házszámozás, és a címmegállapítási eljárás nem
szabadon választott feladata az önkormányzatok-
nak. Ez a jogszabály a kötelezettségen túl most
lehetőséget teremt a város teljes házszámrendezé-
sére, melynek eredményeként egy egységes, átlát-
ható nyilvántartó rendszer fog létrejönni, megköny-
nyítve a lakosság számára is minden ügyintézést.
Sokan keresik fel ügyfélszolgálatunkat lakcímigazo-
lási kérelemmel, illetve amiatt, hogy lakcímük nem
szerepel a tulajdoni lapon. Az új informatikai rend-
szer minderre megoldást jelent. Az abban rögzített
– már helyes – házszámok automatikusan átveze-
tődnek az ingatlanok tulajdoni lapjaira is.

A fenti folyamat hosszú és összetett. A helyszíni
szemle után sok a kapcsolódó adminisztrációs
feladat, melynek végén a házszámok rögzítésre
kerülnek az új rendszerben. Ezekhez ingatlan-
nyilvántartási azonosító kód és címkoordináták
szükségesek, melyeket a Földhivatal generál.
Önök ezt követően kapnak értesítést a lakcímük
megváltozásáról. Az értesítéssel együtt kapják
meg az ún. hatósági igazolások több példányát
az új lakcímről, amivel az önök feladata befá-
radni a kormányablakhoz az elkészült lakcímkár-
tya átvétele céljából.
Sokan úgy gondolják, hogy nem foglalkoznak
ezzel, egyszerűen az értesítést követően nem
tesznek semmit. Kérjük, ne tegyék!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az új lakcím
rendszerünkben történő rögzítése után az
önök lakcímkártyája már nem a valós adato-
kat tartalmazza, vagyis problémát fog okozni
a mindennapi ügyintézéseik során (közmű-
számlák, orvosi ellátás, óvodai, iskolai beiratkozás,
támogatások igénylése, nyugdíjak, levelek kézbe-
sítése, országgyűlési választások stb.).
Az okmányirodákban egy nagykorú személy az
egész család ügyében eljárhat. ott helyben
intézhető a gépkocsik forgalmi engedélyében is
a címek átírása. Mint az a kiadott hatósági
igazolásokon is szerepel, az ügyintézés – mivel
hivatalból indult eljárás – illetékmentes.
A különböző szolgáltatóknak (Nyugdíjfolyósító,
majd a helyébe lépő Magyar Államkincstár,

Főgáz, DPMV, Elmű, telefontársaságok stb.)
elegendő postán megküldeni egy példányt a
kiküldött hatósági igazolásból pár soros levél
kíséretében, hogy a lakcímük megváltozott. 
A visszaélések elkerülése miatt tájékoztatjuk
önöket, hogy kollégáink, akik személyesen hely-
színi szemlét folytatnak le, minden esetben
fényképes igazolvánnyal vagy megbízóle-
véllel rendelkeznek. Az ingatlanokat csak és
kizárólag a közterületről, vagyis az utcáról tekin-
tik meg, a kapun belülre nem mennek, hiszen
ez nem indokolt. Soha, semmilyen formában
nem kérnek pénzt! (Sem házszámtáblára, sem
egyéb ügyintézési vagy bármely más díjként.)
Alkalmanként becsengetnek, kérve az önök
segítségét, az ingatlan tulajdonosának azonosí-
tásában.
Kérjük önöket, hogy a városunkban történő jobb
tájékozódás érdekében rakjanak ki házszámot
jelző táblát! A postaládákra vagy kapukra a
postai küldemények miatt pedig célszerű lenne
legalább az ott élők vezetéknevét kiírni.
Amennyiben a házszámrendezéssel kapcsolat-
ban bármilyen kérdésük adódna, készséggel
állunk rendelkezésükre személyesen a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve telefo-
non (06-24-403-656) vagy elektronikus úton a
titkarsag@szigethalom.hu címen. 
Kérjük és köszönjük mindenkinek a megértését,
türelmét és együttműködését! 

Polgármesteri Hivatal

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 tevékenységi
körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és
hatáskör gyakorlása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók.

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

sok), 
• 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 szervezőképesség,

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, bizonyítványok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy
annak megkéréséről szóló igazolás, valamint
nyilatkozat 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 elbírálását
követően 2018. február 1. napján betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
január 4. (csütörtök) 16 óráig beérkezően

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a pelle.beatrix@szigethalom.hu
e-mail címre.
Postai úton. A pályázatot a Szigethalmi Polgármes-
teri Hivatal címére kell küldeni (2315 Szigethalom,
Kossuth Lajos utca 10.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését: közterület-
felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
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 hóna-
pos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról
a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve
érvénytelenül pályázók részére a pályázati 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 igazgatási irodavezető
nyújt a + 36 24 403 658/ 141 mellék telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.
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Felkészülés a télre

Közeledik a tél, és így időszerűvé vált ismét
felhívni a figyelmet a megváltozott időjá-
rási körülményekkel kapcsolatos informá-

ciókra és teendőkre.
Szigethalmon az önkormányzattal kötött szer-
ződés alapján a hóeltakarítási és síkosságmen-
tesítési munkálatokat 2017-2018. évben is a
Szigetsped Fuvarozó Fuvarszervező és Általános
Szolgáltató Kft. (2315 Szigethalom, Mű u. 258.)
végzi. A hó és síkosságmentesítési feladatok
során elsődlegességet élvez a tömegközleke-
dési és belterületi főközlekedési útvonalak,
buszközlekedéssel érintett utcák, valamint piaci
napokon, a piac környékén lévő utcák járhatóvá
tétele, így az I. ütemben ezeket a feladatokat
kell elvégezni, majd ezt követi a többi utca taka-
rítása.
Az előző évek tapasztalatai alapján sok esetben
gondot okozott, hogy az úton parkoló autók
miatt a hókotró gépek több esetben nem
tudtak egyes utcákba bejutni – így például a
Dunasoron is – így a hó nem volt eltakarítható.
Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen
időjárási körülmények között a parkolást
lehetőség szerint az ingatlanon belül
oldják meg, és ne akadályozzák a munká-
latok elvégzését. 

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy ellenőrizzék
gépjárműveik állapotát, kiemelten a gumik téli
úthasználatra való alkalmasságát. 
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal közterület-
felügyeleti csoportja felhívással fordul továbbá
a lakossághoz, intézményekhez, vállalkozások-
hoz, az üzletek tulajdonosaihoz, bérlőihez, hasz-
nálóihoz, és kéri, hogy tegyenek eleget a hó- és
síkosságmentesítés során rájuk háruló kötele-
zettségeknek, gondoskodjanak az ingatlan
előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter
széles területsáv hó- és jégmentesítéséről. A
szórakozó, vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek
előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a
tulajdonos, használó vagy a bérlő köteles tisz-
tán tartani. A hó- és síkosságmentesítés elmu-
lasztásából eredő elcsúszásos gyalogos balese-
tekből eredő károkért a takarítást elmulasztó
tartozik kártérítési felelősséggel. 
A fás szárú növények védelméről szóló

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében
belterületi közterületen – a közúti forgalom
számára igénybe vett terület (úttest) kivételével
– a síkosság mentesítésére olyan anyag hasz-
nálható, amely a közterületen vagy annak
közvetlen környezetében lévő fás zárú növény
egészségét nem veszélyezteti. Kérjük a lakossá-
got, hogy környezetünk védelme érdekében
síkosságmentesítésre, érdesítésre elsősorban pl.
homokot, hamut, fűrészport, zeolitot, calcium-
kloridot, esetleg műtrágyát alkalmazzon.
Köszönjük együttműködésüket! 

* * *
Ütemterv a hóeltakarításra és síkosság-
mentesítésre Szigethalom Város területén:
I. ütem
3-5 cm hóvastagságig, szükség szerint
síkosságmentesítéssel észleléstől számítva 0,5
óra. A hóesés megszűnése után – 15-20 cm
leesett hómennyiség esetén – a hóeltávolítást
6 órán belül javasolt elvégezni: Aradi utca, Béke
utca, Duna sor utca, Fiumei utca, Határi út,
Homok utca, Horváth utca, Ifjúság utca, József
Attila utca (Kossuth Lajos utca – Petőfi Sándor
utca között), Kolozsvári utca, Kossuth Lajos
utca, Mátyás utca (Szabadkai utca – Erdő utca),
Nagyváradi utca, Nefelejcs utca, Nyár utca,
Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Sport
utca, Sugár utca, Szabadkai utca, Szabadság
utca, Széchenyi utca, Szigeti kijáró, Thököly
utca.
Vasárnap időjárástól függően: Piac utca
(Eszterházy utca és Thököly utca között),
Honvéd utca (Gábor Áron utca és Piac utca
között), Gábor Áron utca (Honvéd utca és
Thököly utca között)
II. ütem
5-10 cm hóvastagságig, kereszteződésekben
síkosságmentesítéssel (őrölt salak) észleléstől
számolva 1,5-2,0 óra. A hóesés megszűnése
után – 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén
– a hó eltávolítást 6 órán belül javasolt elvé-
gezni: Csokonai utca, Dobó Katica utca, Erdő
utca (Béke utca – Petőfi Sándor utca között),
Fenyő utca, Gábor Áron utca, Táncsics Mihály
utca
III. ütem
10 cm hóvastagságtól, ha a lehullott hóréteg
15-20 cm, a hóeltávolítást a hóesés megszűnése
után 24 órán belül indokolt elvégezni az összes,
listán nem jelzett utcán.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmen-
tesítési munkák során a gyalogutak, a gyalog-
járdák és a várakozóhelyek mentén lévő
növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. 
A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni: töre-
kedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a
20 g/m2-t ne haladja meg. 

Álláshirdetés
Szigethalom Város Önkormányzata a sziget-
halmi piac környékére, piaci napokra 2018.
január 4. napjától parkolóellenőrt keres
megbízási jogviszony keretében. Az erkölcsi
bizonyítvány az alkalmazás feltétele. A jelent-
kezés 2017. december 15. napjáig benyújtható
elektronikus úton a galambos.zoltan@sziget-
halom.hu e-mail címre, vagy postai úton a
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315
Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) címre
történő megküldésével. Kérjük a borítékon
feltüntetni: parkolóellenőr. Az álláshirdetéssel
kapcsolatosan további információt Galambos
Zoltán nyújt, a + 36 24 403 658/212 mellék
telefonszámon.

Hivatali nyitvatartás
Értesítjük önöket, hogy december 27.
(szerda) és december 29. (péntek) között
a polgármesteri hivatal igazgatási szünet
miatt zárva tart.
Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy 2017.
évben az utolsó ügyfélfogadási nap
december 22-e (péntek), a pénteki ügyfél-
fogadási rend szerint, 2018. évben pedig az
első ügyfélfogadási nap 2018. január 3.
(szerda) a szerdai ügyfélfogadási rend szerint.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Szemétszállítási
időpontok

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális Egysége 2017. év
végén az ünnepnapra vonatkozó hulla-
dékszállítási munkálatok elvégzését mely
napra ütemezi át.
12.25. (hétfő) munkaszüneti nap, így a hulla-
dékszállítás a hétfőn esedékes területekről
12.23-án, szombaton történik.
12.26-án (kedd) rendes hulladékelszállítás van
a keddi munkarend szerint.
2018. 01.01. (hétfő) munkaszüneti nap, így a
hulladékelszállítás a hétfőn esedékes terüle-
tekről 2017. 12. 30-án, szombaton történik.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

49. hét, dec.r 4-8.; 51. hét, dec. 18-22.
52. hét, dec. 30.; 1. hét, 2018. jan. 2-5.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása:

50. hét, dec. 11-15.; 2. hét, 2018. jan. 8-12.

Polgármesteri Hivatal
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Kigyulladt a villany
December 3-án 65 éve, hogy Szigethalmon
„kigyulladt a villany”. Vágola Károly nagy-
apám egy kis cédulára fontosnak tartotta
nekünk ezt lejegyezni 1952-ben. Hála neki!
A történet, amiről itt írok, ma talán megle-
pően hangzik, és nem is igen átélhető, mit
jelentett ez akkor a falu életében. Valóban
kigyulladt a fény, és aznap este már nem
kellett a petróleumlámpát meggyújtani. Erre
talán még sokan emlékeznek. Ami ma
természetes, hogy sötétedéskor felkapcsol-
juk a villanyt, elektromos készülékeket hasz-
nálunk, az akkor
történelmi jelen-
tőségű volt a
település életé-
ben.
A második világ-
háború utáni
években rendszeresen nyaraltunk testvérem-
mel nagyszüleinknél a Vágola házban, a
Fiumei úton. Így vannak közvetlen emlékeim
az akkori élet szokásairól és lehetőségeiről.
Sötétedés előtt igyekeznünk kellett a napi
teendőket befejezni, állatok etetése, elzárása,
eszközök, szerszámok elrakása – nálunk
fontos volt, ez jelentette a nap végét. Söté-
tedéskor nagyapám meggyújtotta a petróle-
umlámpát – mint egyetlen fényforrást – ami

pislákolva imbolygott néha furcsa árnyakkal
a falon. Közvilágítás felénk az utcában nem
volt. Egy elemlámpa volt végszükségre – de
az elemmel takarékoskodni kellett. Esti olva-
sás vagy más tevékenység csak rövid ideig
volt engedélyezve nekünk, gyerekeknek.
Korai lefekvés, korai kelés, ezt szoktuk meg
nyáron.
Amikor először gyulladtak meg az égők 1952.
december 3-a estéjét követően, életvitel-
változást is jelentett: meghosszabbodtak a
napok. A mindennapi teendők ritmusát már

nem csak a
napszakok hatá-
rozták meg. Ezek-
ben az években
vásárolta nagy-
apám a kis néprá-
diót – a világ

híreivel – ami igen nagy jelentőségű volt: még
szomszédok is hallgatták. Ma ez a készülék a
Helytörténeti Gyűjtemény kiállításán – hall-
gatózik. Nekem kedves emlék.
Visszagondolva az 50-es évek szigethalmi
nyaraira – a petróleumlámpára is emlékezve
– gyerekkorunk szép időszaka volt megélt
változásaival együtt, amire ma ez a kis cédula
emlékeztetett.

Száva Kamilla

Decemberi fogadóórák
Fáki László polgármester. December 11. (hétfő) 14-
18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-
kezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkar-
sag@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@szigetha-
lom.hu. December 11-én (hétfő) 13-15 óra között. Hely-
színe: 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. December 12-én (kedd) 16:30 és 17:30 között. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 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 Egyesü-
let) 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
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Tele-
fon: +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
Egyesület) 6. választókerület képviselője. Telefon:
+36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigetha-
lom.hu. De cember 18-án (hétfő) 18-19 óra között. Hely-
színe: Akácos Marika étterem
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 Egyesü-
let) 8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-
934-0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés 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 időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

Köszönetnyilvánítás
Szigethalom Város Önkormányzata nevé-

ben a IX. Jótékonysági Városi bál támo-
gatását köszönjük az alábbi cégeknek,
intézményeknek, szervezeteknek és ma -
gánszemélyeknek, illetve a felsoroltakon
kívül mindazoknak, akik anyagiakkal vagy
természetben hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.

1000 Aprócikk - Faragó Ágnes, AG-Foods
Kft., ApróPolisz - a világ első Playmobil
játszóháza, Baba-mama Klub, Bodrogi
István - Bodrogi Hús Kft., Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő, Csigaház - Somodi
Márta, Domonkos István és családja, dr.
Schuller Gáborné alpolgármester, Édes-
anyák Klubja, Elite Állateledel-Sziget, Elohim
Kft., Fáki László polgármester, Fit Dance
Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület,
Gere pékség, Gyermekbarát Baráti Kör,
Gyulai Péter, Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár, Helytörténeti Gyűjtemény – Szigetha-
lom, Holczhauser Zsuzsanna, Hölgye Attila
önkormányzati képviselő, Iker és Társa Kft.,
Insel 93 Bt., IRKA - Lászki Erzsébet, Is-Is.Hu
Kft., Kakusei SE, Kecskés Erika, Kids Club
Nyelviskola, Kohut és Fia Tűz- és Munkavé-
delmi Kft., Kürti Zoltán, Lang Mónika -
AVoN koordinátor, Milkó-Hús Kft., Négy-
színvirág Óvoda, Nobilis Humán Szolgáltató
Bölcsőde, Nobilis Humán Szolgáltató Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Nyug-
díjasok Baráti Köre, oligo 2000 Kft., Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület, Pasta&
Pasta Kft., Pometkó család, Pribofood Kft.,
Seizan Karate-Do SE, Stefanik Zsolt, Halász-
telek alpolgármestere, Suhai-Réfi Tímea
önkormányzati képviselő, Szabán György
keramikus művész, Szabó Viktor - Allianz,
Szabóné orosz Adrienn – otthon centrum,
Széchenyi István Általános Iskola, SZENI -
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény,
Szent István Általános Iskola, Szép ABC,
Sziget Néptánc Egyesület, Sziget-Szer  Kft.,
Szilágyi István és Ibolya, Szín-Ház Festék és
Gazdabolt, SZIPKA Színes Paletta
Közhasznú Alapítvány, SZUFLA - Sziget-
halmi Ultrafutók Egyesülete, Tandem Plussz
Kft., Till Györgyi, Tipegő Bölcsőde Pillangó
és Süni csoport, Török Csaba - Csaba zöld-
séges, Városi Szabadidőközpont, Szigetha-
lom, Vasas SC karate szakosztály, Véd-Gát
Kft., Veres Zoltán és Mónika, Vidám Nyug-
díjasok, Volpark Kft., V75 Galamb-és Kisál-
lattenyésztők Egyesülete
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Kérlek szépen......
Kérlek, ami már lyukas, selejt vagy kivehe-
tetlen folt van benne, azt ne add tovább!
Amit pedig tovább adsz, azt próbáld meg
tisztán átadni!
Kérlek, olyan ruhát adj tovább, amit még
más fel tud venni, tudod, senki nem
szeretne koszos, szétszakadt holmit kapni.
Kérlek, mikor használati tárgyakat adsz át
adomány gyanánt, gondold át azok való-
ban használhatóak-e még.
Kérlek, a zsákba, melybe adományozni
kívánt ruháidat teszed, ne tegyél olyan
dolgokat, melyek sértik az emberi méltósá-
got! Ne tegyél bele fekáliával szennyezett
ruhaneműt, penészes, dohos ingeket, vér-
rel szennyezett alsóneműt, ürülékkel teli
pelenkát, használt felmosófejet, olyan ruhá-
kat, melyek elfeslettek, kiszakadtak, hasz-
nálhatatlanok.
Kérlek, gondold át, hogy mit adományozol!
Gondolj arra, hogy a fenti példákban
szereplő ruhaneműket, tárgyakat szolgála-
tunk munkatársai válogatják vagy helyezik
el klienseiknek! olyan emberek, akik mások
segítésére tettek esküt, olyanokéra, akiket

megviselt az élet, akik sok esetben önhibá-
jukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy
a te általad használt és már szükségtelen
ruhákat hordják.
Kérlek, ne felejtsd el, hogy te is lehetnél az
ő helyzetükben! Neked milyen érzés lenne,
ha ürülékkel teli ruhát kapnál adomány-
ként? Kérlek, szolgálatunkra ne szemétle-
rakatként, hanem olyan helyre gondolj,
ahol segítséget kaphatnak bajba jutott
embertársaink!
Kérlek szépen, gondolj mindezekre, mielőtt
adományozol! Ne alázd meg embertár -
saidat!
„A szegények ládájából kerültek ki akkori
ruháim. Ezek olyan viseltes ruhák voltak,
melyeket a jómódú lányok adományoztak
az iskolának. El sem képzelheted, mennyire
féltem ezekben a ruhákban az iskolában
megjelenni. Meg voltam róla győződve,
hogy éppen a mellé a lány mellé kerülök,
aki előttem a ruhát viselte, és most
suttogva újságolja a többieknek, akik titok-
ban csúfolódnak rajtam.“ 

(Jean Webster: Nyakigláb Apó)

A ládákról újra
Ma reggel csípős, hideg időjárásra ébredtünk,
ami eszünkbe juttatta, hogy immár visszavon-
hatatlanul itt a tél. Korán sötétedik, ezért az
emberek korán bevackolódnak a meleg
lakásba, és mikor eljön az este, elfogyasztják
vacsorájukat. Azonban nem mindenki ilyen
szerencsés. Van, aki üres gyomorral fekszik le,
és másnap is üres gyomorral kezdi a napot.

Sokféleképpen tudunk segíteni a nehéz hely-
zetben élőknek. Az egyik lehetőség a telepü-
lésen kihelyezett élelmiszeradomány-ládák,
melybe tartós élelmiszereket kihelyezve
enyhíthetünk embertársaink gondjain. 
A ládák a Nobilis Humán Szolgáltató Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatánál, József A. u. 49. és
a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
hátsó bejáratánál állnak rendelkezésére minden
segíteni szándékozó lakosnak! Köszönjük, ha
adományával támogatja klienseinket!
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Tisztelgés a hősöknek
Az I. és II. világháborúban elesett magyar
katonahősök emlékére tartott hagyományte-
remtő megemlékezését november 1-jén a
Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi
Szervezete.
Kápku Adrienn köszöntötte a megjelenteket,
majd Tóth József KDNP elnök gondolatait
osztotta meg. 
A megemlékező beszédet Deák Csaba görög-
katolikus parókus mondta.

A rendezvényen közreműködött csodálatos
énekével Semes-Bogya Eszter dalénekes,
faszobrász és népgyógyász, illetve Barcs
János író, költő, aki saját és egy kortárs
költőnő versét szavalta el.
A koszorúzás a vitéz Mikecz Kálmán
Huszár- és Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület felvezetésével zajlott, ahol a megje-
lent egyházi elöljárók, pártok, civil szerve-
zetek és Szigethalom Város Önkormányza-

tának képviselői rótták le tiszteletüket az
emlékmű előtt.
A megemlékezésen részt vett és koszorú-
zott Bóna Zoltán Fidesz-frakcióvezető
helyettes, országgyűlési képviselő és Fáki
László, Szigethalom város polgármestere is.
Jövőre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!

KDNP szigethalmi szervezetének 
vezetősége

A remény hal meg utoljára…
A szigethalmi közlekedés-fejlesztési fórum margójára

A közlekedés Csepel-szigeti fejlesztésével
kapcsolatban szervezett lakossági fórumot a
Demokratikus Koalíció október 26-án. 
A korábbi jelentős internetes érdeklődés után
szervezett találkozón Szabó Attila  – a rendez-
vény szervezője – mellett jelen volt Stefanik
Zsolt, Halásztelek MSZP-s alpolgármestere,
Fáki László, Szigethalom polgármestere, sőt
Lupa János is a Jobbik képviseletében. 
Izgalmas és tanulságos előadást hallgathat-
tunk meg Bakó Gábortól, aki a helyi mérnökök
által – viszonylag rövid idő alatt – elkészített
átfogó, költségkímélő és a szigeti lakosság
egészét érintő közlekedésfejlesztési elképze-
lést mutatott be. Ebben szerepelnek rövid-,
közép- és hosszú távú megoldások, amelyek
egységben kezelendők, mert enélkül nem
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. A
tervek már a szakma előtt vannak, Homolya
Róbert személyében államtitkár koordinálja a
fejlesztést. (A tervek egy ideje már interneten
is megtekinthetőek.) 
Ma már nem az a dolgunk, hogy ezeket jónak
vagy rossznak tartsuk, véleményezzük, eset-
leg értekezzünk róla különböző oldalakon! Az
érintett települések tisztségviselői segíthetik

azok elfogadását, ám az este legfőbb „ered-
ménye”, hogy kristálytisztán kiderült: lobbizni,
támogatni, keresztülvinni kell a tervet, s ez
utóbbit sem a tervezők, sem a települési
vezetők, sem a pártok nem képesek nélkü-
lünk, a lakosság támogatása nélkül megtenni.
Támogatnunk kell – akár évekig kitartóan –
mert az idő sajnos ellenünk dolgozik. Széles-
körű lakossági összefogásra van szükség (a
megjelent vezetők személye is megerősíti,
hogy ebben az ügyben teljes az egyetértés
pártállástól függetlenül.)
A régi, „jól bevált”
beidegződéseket el
kell felejteni („Úgyse
lesz ebből semmi..,
„20 éve erről beszé-
lünk”…stb.)! A kákán
is csomót keresni
lehet, de akkor
sehová sem jutunk.
Maga a folyamat
egyébként is
„cammogós”: évekig
tart egy-egy engedé-
lyezési eljárás, pályáz-

tatás, egyeztetés, időnként ellenérdekelt felek
közti megegyezés, és így tovább.
Ne várjunk tehát csodát, de ugyanakkor ne
higgyük, hogy majd valaki eléri, kiharcolja,
megküzd érte helyettünk!
Ehhez hívunk partnernek mindenkit Tököltől
Halásztelekig, Kiskunlacházától Dunaharasz-
tiig! A Csepel-sziget déli része és az agglo-
meráció megfelelő közlekedési kapcsolata a
ma problémája és a jövő életbevágó létkér-
dése.

Lajtai ottó
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A töklámpás parti története

Az egész a Facebookról indult, ott is a Sziget-
halmiak Közössége csoportból október 17-én.
Az egyik tag, Bolya Éva felvetette, hogy Buda-
pesten van egy fesztivál, ahol töklámpásokat
helyeznek ki a Hősök terén, és közben adomá-
nyokat gyűjtenek, de nehézkes bejutni, majd
hazajönni. Egyszóval nem sok kedve volt az

u t a z g a -

táshoz, viszont a tökfaragáshoz annál több,
plusz miért idegen városban adakozzunk,
amikor itt is jól jön a segítség?
Elindult az ötletelés, egyre több csoporttag
bekapcsolódott a beszélgetésbe, milyen jó
lenne, ha valahol a közelben is lenne hasonló,
és a kezdeti utcabál ötlettől hirtelen eljutottunk
egy nagyobb rendezvény gondolatáig. Ekkor

kicsit felelőtlen módon
bejelentettem, hogy
gondolkozzunk nagy-
ban, legyen városi a
buli, és béreljük ki az
egész Dísz teret a
postánál! Mondanom
sem kell, mindenkinek
tetszett az ötlet, és csak
azt vettem észre, hogy
elvállaltam a szervezés
lebonyolítását Évával. 
Másnapra elkészült a

töklámpás parti pla kátja és szórólapja, megje-
lentünk vele a Facebooon, és elkezdtük hirdetni
a mi kis rendezvényünket. Igazából azt hittük,
nem sokan leszünk, csak a szűk keménymag a
csoportból, és ahogy szoktunk, összejövünk,
bohóckodunk kicsit, jól érezzük magunkat,
összeadunk két rekesz tartós élelmiszert a
családsegítő részére. Nagyot tévedtünk, de erről
majd később…
Szóval ott tartottam a történetben, hogy elké-
szültek a promóciós anyagok. Nem sokkal
később elmentünk a polgármesteri hivatalba a
közterületesekhez, hogy bejelentsük, szükségünk
van a Dísz térre! Elsőre nem sikerült egy hullám-
hosszra kerülnünk, mert nem állt össze a kép
nekik, hogy magánemberként egy egész parkot
családi/városi rendezvény céljából szeretnénk
lefoglalni este két óra hosszára. Ilyen opció nem
volt az igénylőlapon. Mi nem pártrendezvényt
akartunk vagy céges bulit, nem akartunk árulni
semmit, sőt kocsit sem akartunk huzamosabb
ideig közterületen tárolni. A gordiuszi csomót egy
tollal rajzolt kocka oldotta meg, amit az ügyin-
téző készített külön nekünk, hogy oda írjuk be a
rendezvényünk fajtáját. Szerencsénkre az önkor-
mányzat a segítségünkre volt, mert ingyen
megkaptuk a teret, nem kellett súlyos ezreket
fizetni a területért. A rendőrségi bejelentés is

Civil kezdeményezésre, a rendezvény szelleméhez illőn a késő esti órákban
tartottuk október végén az I. Szigethalmi Töklámpás Partyt. Remélhetőleg
mintául fog szolgálni mindenkinek, aki a város életének színesítése érdeké-
ben kicsit áldozni tud a szabadidejéből. Persze senki ne gondoljon nagy áldo-
zatokra.



112017. 12. szám

Szigethalmi Híradó
CIVILEK

megtörtént. ott is tettek fel kérdéseket, mint
például: mennyien leszünk? Erre azt válaszoltuk,
hogy a biztos az a 20-30 fő, a többi majd kialakul,
de lehet, több százan leszünk, mivel a Facebook
eseményen ekkorra már megközelítőleg 120
ember jelezte, hogy részt vesz rajta.
Majd következett a szponzorkeresés, miközben
raktuk ki a plakátokat, szórólapokat a boltok-
ban és egyéb helyeken, s mindenhol elmondtuk,
mit szeretnénk, és hogy számíthatunk-e bármi-
lyen támogatásra. 
És eljött a nagy nap. November 28-án délelőtt a
csoporttagok egy része összejött egy nagy
közös tökfaragásra, ahol vidáman nevetgélve
készültünk az estére, és örömmel láttuk a Face-
book esemény oldalán, nem vagyunk egyedül,
mert egyre csak töltötték fel a képeket a többiek
is, ahogy készülnek a saját tökműalkotások
családi körben.
Majd este csoda történt! 19 órától elkezdtek

szállingózni az

emberek az erős szél ellenére, hozták a töklám-
pásukat, kirakták a Dísz térre, majd az adomá-
nyukat is leadták, és csak jöttek és jöttek az
emberek, egyre több csoporttagnak kellett
becsatlakoznia az élelmiszerek összerakásába,
miközben azon izgultunk, hogy a majdnem 200
szelet csoki, amit a gyerekeknek adtunk, el ne
fogyjon! Kaptunk házi sütit is több helyről, és
boldogan néztünk körbe, ahogy kezdett
megtelni a Dísz tér a maskarába beöltözött
emberekkel, vidáman hintázó, mászókázó,
kergetőző gyerekekkel. A parti végére 14 rekesz
tartós élelmiszert gyűjtöttünk, és szerény
számítások szerint 300 ember biztos megfor-
dult a rendezvényünkön!
Összefoglalva a történetemet, alig több mint 10
nap alatt szerveztük a bulit, voltak hiányossá-
gok, mint például nem volt forralt bor és meleg
tea, amit többen viccesen megjegyeztek. De
egy valamit ígérhetek mind a magam és a
Szigethalmiak Közössége Facebook-csoport

nevében: jövőre újra találkozunk,
mert hagyo-

mányt szeretnénk teremteni, és akkor pótoljuk,
ami most kimaradt! A partinak készül a webol-
dala is, amit a www.halmitokparty.hu címen
lehet elérni majd!
Az utolsó pár szó viszont szóljon a támogatóink-
ról, akiknek köszönetet mondunk a segítségü-
kért, és pár embert kiemelve a csoportból, akik
pluszban kivették a lebonyolításban a részüket:
Kohut és Fia Tűz és Munkavédelmi Kft,
Gyümölcshalom, Molnár Gábor E. V., Sarokház
cukrászda, Csigaház, Szigethalmi Vadaspark,
polgárőrség.
Köszönjük a házi sütiket csoporttagjainknak,
Icának és Szilvinek! Köszönöm Bogi, hogy álltad
a gyerekek csokirohamát talpig boszorkányként!
Köszönöm Ági, hogy hoztatok plusz rekeszeket,
amikor kiderült, már nincs hova rakni az adomá-
nyokat! Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és jól
érezte magát, és köszönöm a sok adományt is,
amit a családsegítőhöz eljuttattunk!
Jövőre újra találkozunk!

Fejes János

Köszönetnyilvánítás
A Nobilis Humán Szolgáltató Család-és Gyer-
mekjóléti Szolgálat minden munkatársa és
kliense nevében köszönjük szépen az  I.
Szigethalmi Töklámpás Party kitalálóinak,
szervezőinek és minden résztvevőjének, hogy
a parti nem csak a szó szoros értelmében

sikeres Halloween parti volt, hanem nemes
célt is szolgált. Az összegyűlt adományok
mennyisége – talán elmondható –, hogy
várakozáson felüli volt, melynek köszönhe-
tően 10 családnak tudtunk segítséget nyúj-
tani. Még egyszer nagyon köszönjük ezt a

hagyományteremtő kezdeményezést, és mi
magunk is bízunk abban, hogy a következő
esztendőkben megsokszorozódik a rendez-
vényre kilátogatók száma, melyhez sok sikert
kívánunk!

F. K.
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Díjkiosztó gála

AZöldháló Egyesület 2017. október 30-án
tartotta a XIII. Szép Kertek, Rendezett Porták
fotópályázatának díjátadó gáláját. A hagyo-

mányokhoz hűen most is színvonalas műsorral
vártuk a régi és új jelentkezőket, valamint minden
szépet és virágot szerető embert.
A Városi Szabadidőközpont színházterme ismét
zsúfolásig megtelt. A látvány lenyűgöző volt, hisz
Riegler Erika csodálatos virágai díszítették a szín-
padot, amelyet nagyon köszönök. Örömmel köszön-
töttem Fáki László polgármestert, dr. Schuller
Gáborné alpolgármester asszonyt, Kunczené Fellegi
Katalint, aki a Zöld Háló Egyesület tiszteletbeli
fővédnöke, Bakosné Till Györgyit, egyesületünk
fővédnökét és támogatóját, egyesületünk és a zsűri
tagjait, valamint a vendégeket.
A műsor első előadói Csóka Gabriella fuvolamű-
vésznő és Horváth Kornél zongoraművész volt, akik
produkciójukkal ámulatba ejtették a közönséget.

Őket a Kék Óvoda táncos lábú csemetéi követték
Török Ica és Dóri vezetésével. A Danceland TSE
táncos lányai latin amerikai táncokból összeállított
mixszel kápráztattak el bennünket Illés Andrea veze-
tésével, betanító tanáruk Krausz Judit volt. 
Ezt követően pihentetésként rövid beszámolót
tartottam az idei fotópályázatról, majd felkértem
Fáki Lászlót, hogy nyissa meg a gálát, és egyben
értékelje az eddigi tevékenységet. Polgármester úr
beszédében hangsúlyozta, hogy a településen egyre
többen kapcsolódnak a tevékenységbe, hisz eddig
összesen 191 lakos vett részt benne, és mintegy
540-en kaptak díjat és ajándékot. Idén 74 jelentkező
volt, közülük sok az állandó résztvevő, de az újak
csatlakozása is folyamatos. Az adatok azt mutatják,
hogy egyre többen érzik át a környezet szépségé-
nek jelentőségét. Az önkormányzat öt éve támogat
minden jelentkezőt és díjazottat 3000Ft értékű
virágvásárlási utalvánnyal. Egyesületünk 5000Ft

értékű kiegészítő utalványokkal, oklevelekkel, utca-
és háztáblákkal, illetve Riegler Erikától kapott virág-
okkal motiválja az embereket. A mozgalom is bizo-
nyítja, hogy érdemes összefogni e nemes cél érde-
kében, a szebb Szigethalomért.
A beszéd után ismét előadó következett: Szilágyiné
Erzsike fülbemászó virágénekeket adott elő, amit a
várva várt díjátadás követett. A 74 díjazottból 60
fő jelent meg a rendezvényen. A díjátadásban
polgármester úr, dr. Schuller Erzsike, Csapó Lajos és
Hati Mariann volt a segítőm, amelyet külön köszö-
nök.  Köszönet Jakab Juditnak, a Városi Szabadidő-
központ szervező koordinátorának, Kleineizel
Icának, Jusztinak, akik a vendéglátásban segítettek,
Kürti Aninak, aki az egészet megörökítette, és a
fotókat Domonkos Istvánnak.
Sok szeretettel gratulálok minden díjazottnak,
további nagyon jó munkát, erőt, egészséget kívánok!

Regényi Tiborné, az egyesület elnöke

Településünk büszkeségei:

Családi ház kategória
I.Perlaki Jenő és Domin Dóra
II. Rendek Imréné
II. Miller Viktória
III. Heltler Franciska
III. Bencsze Gyuláné

Különdíj:
Tipegő bölcsőde

Intézmények:
I.Karám Vendéglő
II. Helytörténeti Múzeum
II. Narancssárga Óvoda

II. Foni
III. Kék tagóvoda
III. Piros tagóvoda

Utcafront:
I.Varga Andrásné
II. Grád Árpád
II. Gábora István
III. Farkas Mária
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A pillanat szívmelengető csodája
Széchenyisek a Nemzetiben – Kedvezményesen jutnak kultúrához

ASzigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola vezetősége és pedagógus
közössége rendkívül fontosnak tartja

a magyar kultúra és a kulturális örökség
ápolását és megismertetését a diákokkal.
Hagyományőrző rendezvények, kiállítások,
múzeumok, gyakori színházlátogatások alkal-
mával igyekszünk lehetőséget teremteni a
diákoknak a kulturális értékek megismeré-
sére, megszeretésére.
A múlt tanév óta több alkalommal, több
évfolyamnak is szervezett színházlátogatást
Nyutali Marianna kolléganőnk, akinek szer-
vezői munkája eredményeképp rendkívül
kedvezményes áron, sőt ingyenesen juttat-
hattuk el gyermekeinket a Nemzeti Színház
csodás előadásaira. Nagyon szépen köszön-
jük áldozatos és rendkívül kitartó munkáját,
melyből nagyon sok gyermekünk profitálha-
tott! 
Ebben az esztendőben az alsó és a felső
évfolyamosok is eljuthattak olyan előadá-
sokra, melyek a magyar irodalom klassziku-
saiból születtek. Ilyenek voltak az idén Petőfi
Sándor János Vitéze, és Vörösmarty Csongor
és Tündéje, melyeket csodálatos rendezésben
és fantasztikus élményt nyújtó színpadképek-
ben nézhettünk meg az ország első számú
színházának színpadán. 
Természetesen külön köszönet illeti a színház
vezérigazgatóját, Vidnyánszky Attilát, aki a
repertoár összeállításánál figyel és ügyel arra,
hogy legyenek olyan igényes, gyönyörű
előadások, ahol gyermekekkel telhet meg a
nézőtér. Emellett gondoskodik arról is, hogy
ne a szülők anyagi helyzete határozza meg
azt, hogy melyik gyermek juthat el színházba,
melynek eredményeképp a mi iskolánkból is

több mint 150 gyermek látogathatta és láto-
gathatja a jövőben is a Nemzeti Színház
felemelő és varázslatos előadásait! Köszönjük
az iskola vezetőségének is a támogatást és a
bátorítást!
A színház csoda, mely a pillanatnak szól.
Minden előadás egyszeri és megismételhetet-
len. Egy színházi darabnak atmoszférája van,
az élő játék hihetetlen, magával ragadó erejét
a kisgyermek teljes valójával éli át, tapasz-
talja meg. Össze sem hasonlítható egy mozi-
élménnyel.

Fantasztikus látni, mennyire elvarázsolja őket
ez a csoda, mennyire magával ragadja, és
átjárja lényüket! A gyermek hisz a varázslatban
és a csodában. Átéli, élvezi, valóban benne él.
Mindezt látni és érezni mind tanárként, mind
szülőként felemelő és szívmelengető érzés! 
A gyermekeim minden előadás után ezt
mondják:
„Ez volt életem leggyönyörűbb színházi élmé-
nye!” És ez mindig csak az első mondat… 
Azt hiszem, ez mindent elmond! 

Gyovai Margit

Üdvözlünk minden mozgást és ter mé -
szetet szerető szigethalmi polgárt!
Egyesületünkkel, a Szigethalmi TE-

vel idén, 2017-ben is megrendezzük az
immár hagyományos fenyőfutást és gya -
loglást. 
December 26-án 9 órától várunk benne-
teket a Szigethalom Rákóczi u. 147 szám
alatt (Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény). A rajt 10 órakor lesz.
Mit hozzatok magatokkal? Jó kedvet, némi
karácsonyról maradt nassot, egy jó pofa
„nektárt”. Ami nem kell: pénz! Rendezvé-
nyünkön nincs nevezési díj! Helyette mosoly-

gós arcok, baráti társaság az erdő csendes,
kies szépsége vár rátok!
Nosza! Elő a futócipőt vagy éppen a túra-
bakancsot! Számoljunk le a karácsonyi
„lazításban”felhalmozottfelesleges de kák -
kal, horribile dictu-kilókkal.
10 órától közösen nekivágunk a fehérbe
öltözött (ezt reméljük!) nevetéstől, cseve-
géstől (ezt tudjuk!) hangos erdőnknek.
Zárásként pedig eszem-iszommal, kvater-
kázással töltjük majd az időt. Gyere! Ne
hagyd ki! Vár az erdő! Vár az SZTE!

Nád Béla, 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Köszönet 
a polgárőrségnek

Ezúton mondunk köszönetet a Szigethalmi
Polgárőrségnek áldozatos tevékenységü-
kért, kitartásukért és kiemelkedő figyelmü-
kért, amellyel minden reggel óvják és védik
gyermekeinket az iskolánk közelében, az
úton való átkelésekkor! 
Figyelnek, vigyáznak, óvnak és védenek
esőben, szélben, hóban és fagyban. Vala-
mennyiünk legféltettebb, legdrágább
kincsét óvják, a gyermekeinket!
Köszönjük! Mindannyiunk nevében:

a Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola vezetősége

Hív az erdő, hív az SZTE
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Szigethalom: a mi ’56-unk

Különleges koncerttel ünnepeljük a kultúrát

És van itt egy könyvtár, ami a hazai könyvtárak
éppen csak vegetáló helyzetétől eltérően folya-
matosan gyarapodik, szépül. Azt vettem észre
magamon, hogy akármilyen borús hangulatban
is érkezem ide, mindig mosolyogva távozom.
Luttenberger Katalin vezető asszony és lelkes
csapata a hétköznapi könyvtárlátogatást is
örömteli élménnyé varázsolják. 
László és Katalin közös terve nyomán idén egy
rendhagyó ’56-os megemlékezés zajlott a Hege-
dűs Géza Könyvtár rendezvénytermében. A cél
az volt, hogy az éneklős-szavalós ünnep helyett
szemtanúk meséljenek az emlékeikről. A műsor
vendége volt Magyar Alfréd fotóművész, aki a
Csepel Autógyár Fényszóró című lapjának
fotósa volt hosszú időn keresztül. Alfréd az
autógyári események mellett a forradalom
budapesti mozzanatait is lencsevégre kapta, ám
az ’56-os fotók és negatívok a megtorlás idején
elvesztek, vélhetően megsemmisültek.
Hufnágl Aladár zenepedagógus Alfrédhoz
hasonlóan a húszas évei közepén járó fiatal-
ember volt a forradalom idején. Amikor érte-
sült arról, hogy mi történt Pesten, egyből a
belvárosban lakó kedveséhez sietett, hogy
meggyőződjön róla, minden rendben van-e
vele. Később a tömeggel sodródott a rádió
épületéhez, majd kalandos úton a Szent István
Kórház szolgálatába szegődött: sebesülteket
szállított és ápolt az elkövetkező hetekben. 
Seibriger Erzsébet még igen fiatal kislány volt 1956-
ban, mégis az egész életére hatása volt a forrada-
lomnak. Édesapja, Seibriger András ugyanis az

évtizedekig államtitokként kezelt Sziklakórház
orvosa volt Budapest ostromakor és ’56-ban is. A
hadi állapotok, a többszörös túlterheltség mellett
is válogatás nélkül minden sebesültet elláttak, és
több száz életet mentettek meg. Seibriger Andrást
ennek ellenére meghurcolták a megtorlás éveiben.
Erzsébet történetét részletesen megírtam A mi ’56-
unk című riportkönyvemben, melynek kapcsán én is
meghívott vendége voltam a rendezvénynek. Őszin-
tén bevallom, én nem szeretek az ehhez hasonló
alkalmakon szerepelni, sokkal inkább biztatom a
közönséget arra, hogy meséljenek saját vagy családi
történeteikről. Nagy örömömre szolgált, hogy a
megjelentek megosztották a gondolataikat velünk!
Bánótzy István egyetemi hallgatóként jelen volt a
műegyetemi pontok születésénél. Hozott is magával
egy eredeti példányt mutatóba. Somogyi Mária
nyugdíjas tanárnő egyike volt Szigethalom első lakó-
inak, mikor még csak néhány ház állt a központban.
Ő mesélt az autógyárban történtekről. De szó esett
a MÚK-ról, kádári politikáról, emigrációról is. 
Azt hiszem, ez a rendhagyó megemlékezés
közelebb hozta a történelmet hozzánk, és köze-
lebb hozott minket egymáshoz. Külön öröm volt
számomra, hogy nem csak az idősebb, érintett
generáció, de középiskolások is eljöttek emlé-
keket hallgatni, beszélgetni. Egy kicsit úgy érez-
tem magam ezen a délutánon, mintha testet
öltött volna a könyvemben meghatározott
célom: beszéljünk a személyes történelmünkről
és hallgassuk meg másokét!
Köszönet a szervezésért!

Naszvadi Judith írónő

Ötödik alkalom-
mal ünnepeljük a
Magyar Kultúra
Napját a Városi
Szabadidőköz-
pont falai között
2018. január 22-
én. Öt évvel
ezelőtt hagyo-
m á ny t e re m t ő

szándékkal hívtuk életre ezt a gálaestet, hogy
méltó módon emlékezzünk meg arról a
sokszínű, értékteremtő tevékenységről, ami a
helyi kultúra szerves része. Ünnepelni hívunk
tehát mindenkit, aki szívesen töltene el egy
estét a helyi művészek alkotásaival díszített
Színház teremben, Balázs Gergely loop-hegedű-
művész különleges muzsikáját hallgatva.

Gergely – aki több évig szigethalmi lakos volt –
nem először áll majd színpadra nálunk, egy
városnapi fellépés mellett egész estés koncertet
is adott már a „hazai” közönségnek. Legutóbb
fél évet töltött a Mein Schiff 4 óceánjárón, ahol
nemcsak a vonósnégyessel játszott, hanem
szóló loop-hegedűkoncerteket is adott, saját,
meditálós zenéivel kiegészítve a műsort. A
koncepció sikerét mi sem jelzi jobban, minthogy
Balázs Gergelyt Crew Award díjjal jutalmazták
Innovation Spirit kategóriában. A Magyar
Kultúra Napjára speciális összeállítással készül,
mi pedig nagy izgalommal várjuk.
Magyar Kultúra Napja – 2018. január 22.
hétfő 19:00 – Városi Szabadidőközpont
(Szigethalom, Sport u. 4.)
A részvétel ingyenes!

- vszk - 

Ajándékozzon könyvtári tagságot
kedvezményes áron!

Az akció időtartama:
2017. 12. 01. – 2017. 12. 23.

Az ajándékozott tagság  egységesen
1000Ft

(Az 1400 és 1600Ft helyett!)

Beváltható: 2018. március 31-ig.

Könyvtári rendezvények
1., péntek 10 óra: Kisbogár

2., szombat 9.30 – 11.30: Kids Klub

2., szombat 10 óra, Zöldi Manó: Télapó (A
gyerekeknek szóló ajándékok miatt a rendez-
vény regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
személyesen, telefonon, e-mailben vagy Fb-
üzenetben lehet.)

5., kedd, 16.45: AA Klub

6., szerda 17-19: Kids Klub

8., péntek 10 óra: Kisbogár

9., szombat 9 óra: Csengettyű Bábcsoport
Kippkopp és Tipptopp c. előadása és bábkiál-
lítás megnyitója (A bábelőadáson való részvé-
tel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a terem
befogadóképessége miatt. Regisztrálni szemé-
lyesen, telefonon, e-mailben vagy Fb-üzenet-
ben lehet.) A bábkiállítás megtekinthető: 2018.
január 31-ig (a könyvtár nyitvatartási idejében).

9., szombat 9.30 – 11.30: Kids Klub

12., kedd 16.45: AA Klub

12., kedd 17 óra: Ezo Klub

13., szerda 17-19: Kids Klub

15., péntek 10 óra: Kisbogár

16., szombat 10 óra: Kisbogár Zeneovi

16., szombat 15 órától keressék a könyvtári pavilont
a Betlehemi Napon

19., kedd 16.45: AA Klub

20., szerda 14 óra: Aranyszamár Színház Erdők
könyve c. előadása

A könyvtár december 24-től 2018. január 1-ig
zárva lesz. Nyitás: 2018. január 2-án, kedden
12 órakor.

(Decemberben minden olvasó dupla mennyiségű
könyvet kölcsönözhet ki.)

Ajándékozzon könyvtári tagságot akció! Decem-
berben 1000 Ft-ért könyvtári tagság ajándék kupon
vásárolható a könyvtárban, illetve december 16-án
a Betlehemi Napon. 

Minden kedves olvasónknak boldog, békés kará-
csonyt és örömteli új esztendőt kívánnak a könyv-
tárosok!

Szigethalom, bár alig néhány évtizedes múltra tekinthet vissza, mégis van benne valami
varázslatos. Akit egyszer hosszabb-rövidebb időre ideköt az élet, az szívében örökké
kötődni fog hozzá. Így van ezzel Mészáros László is, aki az általános iskola tanára volt
1972-88 között, és aki mind a mai napig aktív szereplője Szigethalom kulturális életének.
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Szegregált pokol
Új kisregényekkel jelentkezett Novák Andor

Apa, mit olvassak?

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy megjelenik-
e a „Szegregált Pokol” címre keresztelt kötetem.
Tudni kell róla, hogy két kisregényt tartalmaz. Az
első megtörtént esetet dolgoz fel, a második
pedig egy szürreális szerelmi történet, ami pár
nappal az 1945-ös budapesti ostrom után játszó-
dik, szóval a miliőt tekintve az is valós esemé-

nyeken alapul. Ez utóbbit írtam meg előbb, úgy
egy éve, majd félretettem, hogy egyéb munká-
imra koncentrálhassak, de már a tesztolvasások
során nyilvánvaló volt számomra: helye lenne az
irodalomban. Mivel kisregény, szükségszerűnek
éreztem kiegészíteni vagy írni egy másik törté-
netet, és azzal együtt jelentetni meg. Végül e
mellett döntöttem, így született meg a „Szegre-
gált Pokol - Zsákutcák”.
Hogy miről szól ez a két kisregény? Szűk érte-
lemben vége az eltékozolt lehetőségekről,
elkárhozásról és a szerelem kereséséről/megta-
lálásáról. Stílusomat tekintve persze mindkét
írás igen sötét hangulatú, nem gyerekeknek
szóló mesék. Leginkább azoknak fog tetszeni,
akik szeretik a komoly lélektani drámákat, és
nem riadnak meg a bonyolult, elgondolkodtató,
gondolkodásra késztető szövegtől. Igyekeztem
eddigi történeteimnél jóval katartikusabb hang-
vételt választani. Úgy hiszem, sikerült, nagyon
büszke vagyok az új regényemre, persze az igazi
próba csak most jön, hiszen az olvasók fognak
ítélkezni felette.
Annál is inkább érzem magaménak ezt a köte-
tet, mert én alkottam meg a külalakját, a benne
lévő két illusztrációval együtt. Az év folyamán

többek között Nemere Istvánnak, Jean-Pierre
Montcassennek (Cselenyák Imre), Gáspár
Ferencnek is terveztem borítót, illetve a Törté-
nelmiregény-írók Társasága jövő év elején
megjelenő antológiájának grafikai kivitelezését
is én látom el. Rendkívül élvezem azt a folyama-
tot, amikor elkészül egy terv, ami elnyeri a kiadó
vagy a szerző tetszését, aztán nyomdába kerül,
pár hét múlva pedig az egész fizikai valósággá
születik. Az írás mellett ez az a tevékenység,
amiben igazán megtalálom önmagam. A „Szeg-
regált Pokolra” ez hatványozottan igaz.
Bemutatók terén turnékban gondolkodunk.
Még csak pár konkrét terv van. Szervezés
kérdése, de nincs kizárva, hogy Szigethalmon is
tartunk bemutatót vagy dedikálást a helyi Lírá-
ban (Tököl - Tesco). A Facebook oldalamon
(Novák Andor hivatalos oldala) mindig napra-
kész információval szolgálok, ott kapcsolatba
lehet lépni velem, de a Historycum Kiadó
honlapján is lehet rendelni a kötetből. Akit érde-
kel a regé-
nyem vagy
kíváncsi arra,
mikor merre
járunk íróba-
rátaimmal, az
iratkozzon fel
az oldalamra,
vagy időnként
nézzen rá.

SZ. H.

Végül is ezért csináljuk. Ezért nézegetjük a
kiadványokat, kérdezgetjük ismerősein-
ket, olvasgatjuk a blogokat, ez mozgat.

Keressük az igazit.
Az igazi könyvélményt. Amelyik nem ereszt,
aminek a végét nem egy ásítás zárja le, hogy
végre befejeztem. Amelyik után csak bámulom
a plafont, és kétszer is szólni kell, hogy kész a
kaja, ki fog hűlni, miért nem jössz már? Amelyik
még hónapok múlva is kísért, visszajár, beköl-
tözik munkahelyi szituációinkba, családi helyze-
tekbe. Képei valószínűtlen pillanatokban villan-
nak be, hangulatai váratlanul törnek elő.
Részünkké vált, a részévé váltunk.
És ezt szeretnénk továbbadni, legyen másoké
is, ismerjék meg. 
Egy amerikai egyetemi tanár eseménytelen,
tipikusan unalmas élete egy vaskos regényben
nem az a slágertéma, amire tömegek rohamoz-
nák meg a könyvespultokat a nagyvilágban.

Nem volt ez másképp saját hazájában sem,
hiszen a regény évtizedekkel korábbi első
kiadása totális érdektelenségbe fulladt, hogy
aztán, egészen a közelmúltban, felfoghatatlan
és csodálatos változás következzen be a tarta-
lom művészi megítélésében. A kritika és az
olvasók hirtelen felfedezték az önéletrajzi
elemekből építkező regény példázatszerűségét,
és az újraértékelt művet a kihantolását köve-
tően pajzsra emelték. A sikerpályára állt könyv
dicséretét annak szerzője egészen jellemző
módon már nem élte meg. 
Nem közhely, annál sokkal több, hogy egy telje-
sen hétköznapi ember sorsában annak elbéná-
zott életével, megtorpant karrierjével, elrontott
házasságával és az összes szerencsétlenkedé-
sével együtt a saját sorsával is szembesül az
olvasó. És tényleg, vajon hányan lehetnek, akik
félredobják majd a könyvet, mert ahhoz semmi
közük? Tippem szerint kevesen.

Aki belefog, nehezen fogja letenni, mert az elbe-
szélt történet azonnal beszippant, ráhangol, elke-
rülve a más esetekben rendre felmerülő könyv-
választási dilemmát, hogy érdekel-e ez egyáltalán,
enyém-e, rólam szól-e. Érdekel. Tiéd. Rólad szól.
Egy nagy történésektől mentes, küszködő és
hétköznapi küzdelmeit rendszerint elvesztő
átlagember remekül megírt életregénye végre
visszahozta a régóta vágyott katarzist. Azt,
amit ha átéltünk egyszer is, mindig vágyni
fogjuk. Most itt van, és mindenki számára elér-
hető közelségben.
Ha a fiam egyszer azt mondja majd nekem,
hogy apa, unatkozom, mit olvassak, akkor csak
felmutatok a polcra, arra a vastag, fekete köny-
vre, aminek a borítóján az a komor profil van,
na, azt olvasd el.
Egy John Williams nevű író írta, és az a címe,
hogy Stoner.

Horváth Attila

Izgalmasan zárja a 2017-es évet Novák Andor, szigethalmi szerző. Önálló
kötete mellett ugyanis több neves író könyvének ő tervezte a borítóját, amel-
lett a Történelmiregény-írók Társaságának új novelláskötetében is jelentkezik
novellával. A fiatal szerző alább – többek között – új írásairól számol be a
Szigethalmi Híradó olvasóinak.
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Márton nap a Helytörténetiben
„Libaságokkal” és lámpás felvonulással kedveske-
dett a Helytörténeti Gyűjtemény november 17-én a
szigethalmi gyerekeknek és szülőknek Márton
napon. 
Libabábot készítettünk papírból és üvegből lámpá-
sokat, a kisállat-simogatóban sok kis kedves jószág
várta a gyerekeket, családokat. 
A tököli huszár hagyományőrző bandérium két
tagja is ellátogatott hozzánk, és ügyességi játékkal
várta a gyereket, valamint lovas kocsikázni is lehe-
tett. 
A késő délutáni órákban sajnos az eső kicsit
megijesztett bennünket, de nem tántorította el a
lelkes csapatot, így a lámpásainkkal felszerelkezve
elindultunk a menettel. Vidám kis társaságunk alig
fél óra séta után megérkezett a Gere pékséghez,
ahol finom meleg teával, és frissen sült pogácsával
vártak bennünket.
Megköszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal,
munkájukkal segítették a Márton napi délutánun-
kat, így közel 150 látogatónknak tudtunk kellemes
programot nyújtani.
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Mariska néninek, szeretettel

Nem mindennapi ünnepségen vett rész Fáki
László polgármester, Csurcsiáné Török Ilona
tagóvoda-vezető és két kis óvodás novem-
ber 1-jén. Településünk legidősebb emberét,
Konta Gábornét, azaz mamát, ahogyan
manapság a legtöbben szólítják, köszöntöt-
ték 100. születésnapja alkalmából.

Átgondolni sem könnyű ennyi időt, ezt a zava-
ros és sokszor embertelen három emberöltőt,
amit Konta Gáborné, született Németh Mária
átélt ennyi idő alatt. Emlékeket – szerencsére –
az I. világháborúról, amikor meglátta a napvilá-
got, nyilván nem őriz emlékezetében, de annál
többet viszont a következőről, amelyet már
huszonéves lányként kellett elszenvednie.
Mariska néni szemtanúja volt a félfeudális, kapi-
talista Horthy-rendszernek, aztán Magyarország
hadba lépésének a II. világháborúban, majd az
ország német, aztán szovjet megszállásának,
átélte a kommunista Rákosi-érát, a forradalmi
1956-ot, a rendszerváltást az 1990-es években,
végezetül pedig egy új államrend kialakulását,
s napjaink politikai küzdelmeit. 
Mariska a Vas megyei Pecölön, hétgyermekes
család hatodik csemetéjeként született. Szülei,
Kenedli Rozália és Németh József gazdálkodók
voltak. Az iskola elvégzése után, már fiatal lány
korában elszegődött Budapestre egy jó módú
családhoz cselédnek – akkoriban vidéken ez
volt a „divat” –, és gyerekekre is vigyázott,
történetesen az egyik bátyja gyermekére.
Amikor eljött az idő, sőt talán egy kicsit később
is – mert akkoriban nem ez dívott – 1946-ban
házasságot kötött Konta Gáborral, akit korán
elvesztett, és azóta lakik itt Szigethalmon.

Először a mostani Nefelejcs utcában, utána
pedig a Szabadkai úton.
A férje mentősofőr, később buszsofőr volt. Két
fiúgyermekük született 1947-ben és 1958-ban. 
Sokáig a Konta család is gazdálkodott Sziget-
halmon, szőlő- és gyümölcs termelésével fogla-
latoskodtak. Nyugdíjas éveit sem töltötte tétle-

nül, keresztlánya kisven-
déglőjében volt kézilány
szintén „kis falunkban”.
Nagyon finoman főztek
mind a ketten. Igazán
szerethető asszony, most
már nénike, ezért is jár
neki a mama megszólítás
még nem rokonoktól is.
Három unokája és egy
dédunokája született. 
Idősebbik fiát, sajnos, négy
évvel ezelőtt eltemette,
fiatalabbik fiával és család-
jával él most is. Nagy
szeretettel látják el őt.

A 100. születésnapját nagy izgalommal várta.
Tartott is egy hétig. Ennél kerekebb évforduló
nincs is egy ember életében.
Aki elment valaha is a házuk előtt, gyakran
láthatta őt, amint szorgos kézzel gyomlál, taka-
rítja az udvart és az utcát is, hiszen egy tisztes-
séges háziasszony nem csak a szűk lakóterét,
hanem annak környékét is rendben tartja. S bár
a régebbi időkből szemtanúk már nem marad-
tak, de ez így volt 80 éve és még manapság is:
százévesen is tesz-vesz, az apróbb munkákat
ellátja maga körül. Reggelente önként vállalt
feladata, hogy nyitja a kertkaput a munkába
induló családtagoknak, s feltakarítja az udvart. 
A ház előtt elhaladó ismerősöknek is mindig
futja egy-két kedves szóra. Mariska néniből
még ma is ugyan úgy árad a szeretet, mint
hajdanán. 
Jóságát a tragédiák sem törték meg. Személyi-
sége a mai napig áthatja környezetét. Ma, 100
évesen is ugyanolyan kedvességgel simogatja
meg az arcomat, mint, ötven éve. Gáborral,
kisebbik fiával és menyével él, akiről ugyanolyan
szeretettel beszél, mint saját gyerekeiről. Ha
valahol a városban szóba kerül Mariska néni és
a családja, kihúzom magam: „igen, ők közeli
rokonok”.

vásárhelyi

„Az arca aggastyáné volt, de tiszta, mint a hegyi levegő, a szeme nefelejcskék, mint a sárga
mögött incselkedő ég, az aranyszínűre cserzett bőr ráncaiban pedig megült a hajnal hervad-
hatatlan mosolygása. Vajon hány pirkadat palettájából festette az idő ilyenné ezt a békés és
jóságos arcot? olyan örök volt a maga öregségében, hogy szinte világított a pergamenvékony
bőr alatt az újjászületés. Maga volt a hajnal, az örök fiatalság, az öregség időtállóságában
megőrizve.” (vnf)

Út a győzelemig

Jelentős sikerrel zárta a Fit Dance Se a
World Dance Championship Rómában
zajló világbajnokságát. Az egyesület

versenyzői 12 számból héten dobogós
helyen végeztek.

Az előzmények: a Fit Dance Sport- és Tánc-
klub Közhasznú Egyesület versenyzői 2017
májusában a Zágrábi Európa Bajnokságon –
akrobatikus tánc műfajban – kiemelkedő
eredménnyel biztosította részvételét a World
Dance Championship Rómában zajló világbaj-
nokságára. 
Az egyesület a világbajnokságon való részvétel
pénzügyi hátterének biztosítása érdekében a
közösségi finanszírozás lehetőségeire támasz-
kodva igyekezett megoldást találni. Egy olyan
támogatói gálaest megszervezésére vállalko-
zott, amelynek keretén belül az érdeklődők
megtekinthették a kiutazó csapat versenyszá-
mait. Az eseményt 2017. október 7-én, a Városi
Szabadidőközpontban rendeztük. A szülők,
szimpatizánsok, egyesületi tagok, gyerekek és
edzők mindent elkövettek annak érdekében,
hogy megmutassák, a Fit Dance maroknyi
csapata felkészült, magas színvonalú teljesít-
ményre képes, amelyet érdemes támogatni
céljaik elérésében. 
Egy igazán jó hangulatú, és minden tekintetben
eredményes estet zártunk. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani minden támogatónknak,
akik valamely formában hozzájárultak ahhoz,
hogy a Fit Dance SE képviselhesse Magyaror-
szágot és egyben Szigethalom Városát a Római
Világbajnokságon. 
Az eredmény nem maradt el, hiszen az egyesü-
let – Szigethalom, Csepel és Pesterzsébet össze-
tételű csapata – 12 versenyszámban 17 fővel
indult, s mérte össze tudását 8 nemzet - olasz-
ország, Magyarország, Bulgária, Bosznia Herce-
govina, Horvátország, Macedónia, Montenegró,
Szlovákia – küldötteivel. 
A világbajnokságon a Fit Dance SE 12 verseny-
számból héten dobogós helyen végzett. Joggal
lehetünk büszkék az eredményeinkre. Verseny-
zőink 2 arany, 2 ezüst és 3 bronzéremmel
tértek haza. 

A Fit Dance Se VB győztesei: 
Akrobatikus tánc kategóriában:
- Egyéni mini korosztályban: Csattos Vivien 1.

helyezett 
- Egyéni junior korosztályban: Gere Brigitta 1.

helyezett, Ahmad Alina 2. helyezett
- Junior trió alakulatban: Gere Brigitta, Sipos

Dorina, Béres-osztermann Nikoletta 3. helye-
zett

(Folytatás 18. oldalon)
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(Folytatás 17. oldalról)
- Junior 9 fős csapatban: Gere Brigitta, Sipos

Dorina, Béres-osztermann Nikoletta, Sándor
Krisztina, Szilágyi Bettina, Ahmad Alina,
Ahmad Medina, Csattos Vivien, Maróti Lili 2.
helyezett

open kategóriában:
- Junior duó alakulatban: Földeák Ninetta és

Tóth Alexandra 3. helyezett
- Junior 5 fős csapatban: Gere Brigitta, Sipos

Dorina, Béres-osztermann Nikoletta, Sándor
Krisztina, Szilágyi Bettina 3. helyezett

Ezek az eredmények nem születhettek volna meg
a felkészülésben kiváló munkát végző edzőink,
az egyesület szülői közössége és természetesen
a gyerekek áldozatos és kitartó munkája nélkül. 

Molnár Szilvia elnök
Fit Dance Se

Idén szeptemberben kezdte működésének
második évét a Vasas Sport Club Karate
Szakosztályának helyi csoportja.

A 45 olimpiai arannyal és több mint 2000 spor-
tolóval büszkélkedő sportegyesület sziget-
halmi tevékenységének célja az utánpótlás-
nevelés egy immáron olimpiai sportágban,
vagyis a karatéban.
Mindamellett, hogy a Szigethalmi Szent István
Általános Iskolában az első és második évfo-
lyamos diákok a testnevelés órák keretein
belül is tanulják a karatét, az iskola tornater-
mében délutánonként közel 80 gyermek spor-
tol négy csoportban, a Vasas Karate Szakosz-
tály edzésein.
Nagy örömünkre városunk nem csak utánpót-

lás korú vasasos sportolókkal büszkélkedhet,
hiszen szigethalmi lakos Szkotniczky Ákos, aki
2016-ban bronzérmet szerzett egy Premier
League versenyen, valamint Csicsay Gergely is,
aki számos nemzetközi dobogós hellyel büsz-
kélkedhet.
A Vasas Karate Szakosztály továbbra is várja
sportolni vágyó fiúk és lányok jelentkezését,
legyen a cél az egészségmegőrző testmoz-
gás, vagy akár az élsport egy friss olimpiai
sportágban.
Információ: Kisszékelyi Zsolt, 06 30 747-6922,
zsolti.kissz@gmail.com

Bemutatkoznak a civilek: Vasas Sport Club

SPoRT
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V. Szigethalmi Aerobik Verseny

Aerobikos dresszekbe öltözött kislányok-
tól volt hangos a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola november 18-án.

A Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub
által szervezett versenyen 7 település (Dunaúj-
város, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Szabad-

szállás, Vanyarc és Szigethalom)
115 versenyzője mutatta be
csapat-, illetve egyéni gyakorla-
tát, melyet szakmai zsűri értékelt.
A minősítő versenyen minden
fellépő kapott bronz, ezüst vagy
arany minősítést és érmet, a
kupákat pedig a települések
legjobbjai nyerték el.
Az aulában ugráló vár, különböző
játékok, csillámtetoválás és büfé
várta a gyerekeket.

Köszönjük az alábbi cégeknek, szervezeteknek
és személyeknek, hogy támogatásukkal hozzá-
járultak a rendezvény sikeréhez: 
Apropolisz, Balaton Edit, Fáki László polgár-
mester, Helytörténeti Gyűjtemény, I.D.C.
Hungária Zrt.-Moments, Jakab Judit, Kecskés
Erika, Kleineizel Ilona, KLIK Szigetszentmik-
lósi Tankerület, Lang Mónika Avon koordiná-
tor, Légvárhalom - Kasza Norbert, Minden-
sziget.hu, Sezan Karate-Do SE, Suhai-Réfi
Tímea, Szabó Viktor – Allianz, Szabó orosz
Adrienn - otthon Centrum, Szalai Zsolt
Károlyné, Szigethalom Város Önkormányzat,
Városi Szabadidőközpont

Bognár Györgyi 

Lóval taroltak

Szépen szerepeltek a Gyermek és Pónilova-
sok országos szövetsége novemberi
ügyességi versenyén a szigethalmi lovasok.

A Gyeposz döntő eredményei: 
Dalmady Réka – Kóci, kezdő kategória,
elődöntő 1. hely, döntő 3. hely. Tündér, viga-
szág 4. hely. 

Pintér Eszter - Zeusz, Kóci, hibátlan pálya.
Kóci, vigaszág 2. hely. 

Németh Anna - Zeusz, Kóci, elődöntő 4. hely.

Kardos Réka – Bonty, könnyű kategória,
elődöntő 2. hely. 

Bolega Réka – Bonty, nehéz kategória, döntő
5. hely. 

Both Petra – Zeusz, nehéz kategória,
elődöntő 1. hely, vigaszág 2. hely. 

60 cm elődöntő, Bonty, 1 hely, döntő 4. hely.

Gorzó Eszter 60 cm elődöntő, orfeusz, 4. hely,
döntő 3. hely. 

Csaba Janka 60 cm elődöntő, Bonty, 2. hely,
döntő 2. hely. Ági vigaszág 1. hely.

Sámuel Ramóna - Boborján, póni 80 cm
bajnoka és nyílt versenyszámban 4. hely. Janó
nyílt versenyszám 5. hely. 

Márczy Flóra – Kobra, nagyló 6. hely.

Both Petra ügyességi ranglista 2. hely. 

Sámuel Ramóna ugró ranglista 1. hely.

K. É.

Csaba Janka, Gorzó Eszter, Kardos Réka, Both Petra

Csaba Janka

Bolega Réka Dalmady Réka Pintér Eszter

Kardos Réka Gorzó Eszter Both Petra Márczy Flóra és Sámuel Ramóna
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A szigethalmi Pennybe keresünk diákokat

árufeltöltésre,
rugalmas beosztásban, 4-6-8 órában. Tapasztalat nem szükséges. 

Bér br. 750 Ft/óra.  Jelentkezés: 06 20 4932 696

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

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

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 

1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 

INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

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

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

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

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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

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: december ??.  Megjelenés: január eleje.

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


