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Kegyelettel emlékezzünk szeretteinkre halottak napján!

Jel a falon

„Tisztelt emlékezést tevő gyülekezet! Kr.u. 79.
október 23-án már rengett a föld Pompei
városa alatt. Az előjelek már mutatták: lenn a
mélyben elemi erejű változás készülődik. A
város polgárai nem értették a mély üzenetét, s
megelégedtek azzal, hogy a falakon mutatkozó
repedéseket javítgassák, s élték mindennapi
életüket. Aztán másnap a Vezúv 1710 évre maga
alá temette a várost.
A természet figyelmeztetett 1956-ban is.  Janu-
árban, Dunaharasztiban, a szó szoros értelmé-
ben megmozdult a föld. Szigethalmon is
belengtek a csillárok, házak repedtek meg.
Valami készült a mélyben. Márciusban minden
idők legnagyobb árvize pusztított a Duna
mentén, közvetlen lakóhelyünk közelében. „A
jeges árvíz különleges helyet foglal el a hazai
jeges ár történetben. Jégjárási és árvízi jellem-
zőit tekintve, magassága a legnagyobb, vízho-

zama pedig a legtöbb volt, amely minden
korábbi jeges árvízét meghaladta. A legna-
gyobb gátrongálódás és terület-elöntés ott
történt, ahol a jeges árvizek addig még soha-
sem múlták felül lényegesen a jégmentes árvi-
zek vízszintjét. Mindenki, így a hatalom is érez-
hette: a víz az úr, s a mélyben készül valami.
Ha hinnék a végzetben, azt mondanám: ott
van a jel a falon az akkor országot irányító
kommunista elit számára. Megszámláltattál,
híjával találtattál, darabokra szaggattattál.
Úgy lett!
Minden évforduló alkalmas arra, hogy számot
vessünk a történésekkel, hatásával a mára s
jövendőnkre!
A jogos népharagból órák alatt a forradalommá
és azonnal szabadságharccá váló események
szervesen illeszkednek nemzeti történelmünk
folyamába.

Az 1956-os események tiszteletére tartott megemlékezést Szigethalom Város Önkor-
mányzata a Városi Szabadidő Központban október 23-án.  A megjelenteket Fáki
László polgármester köszöntötte. Az ünnepi beszédet, amelyet teljes terjedelmében

közlünk, Molnár László, a ráckevei Ady Endre gimnázium igazgatója tartotta. A műsorban
közreműködtek a Szent István Általános Iskola 7. osztályos növendékei, betanító tanáraik,
Dzsabrailova Szevil és Szél László. Köszönjük a pedagógusoknak a felkészítést, a közre-
működést. Továbbá köszönjük Kerti Károly pedagógusnak a díszletek elkészítését.
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Egy lélekszámában kis nemzet számára a
köztes Európában csak az a választási lehető-
ség jut, hogy döntsön – már amikor –, melyik
nagyobb hatalomhoz kell alkalmazkodnia. A
XVIII. századtól kezdve a Habsburgok majd a
XX-ban a szovjetek voltak azok, akik történel-
mileg kialakult szabadságjogainkat, önrendel-
kezésünket teljes mértékben föl akarták
számolni. Tévesen függetlenségi harcnak hívják
sokan az ez ellen fegyveresen felkelő küzdel-
met. Kétségtelen, hogy az események során
eljutott olyan pontra a harc, hogy fölcsillant az
önálló állami lét, de ez sajnos soha nem volt
komoly alternatíva. A magyarság különleges-
sége, hogy tűri egy darabig a tőle idegen politi-
kai rendszer béklyóját, de aztán figyelmeztető-
leg emeli fel ujját: eddig és ne tovább. A közbe-
széd szabadságharcnak nevezi ezeket a
történéseket, s általában megnevez egy, az
eseményeket irányító vezetőt is. Megítélésem
szerint a felemelt ujj minden esetben arra figyel-
meztette a megszálló hatalmat, hogy minket,
magyarokat nem lehet az általa elgondolt
eszközökkel elnyomni – még ha be is vált
máshol. Nem lettünk örökös tartománnyá a
Habsburg Birodalomban. Sőt, bár komolyan
próbálkozott vele, a Szovjetunió sem volt képes
az általa elgondolt, őt szolgai módon kiszolgáló
politikai rendszert működtetni hosszú távon. Az
adott politikai keretek között kivívtuk a legtöb-

bet, szabadságban,
amit a hatalom még
elviselt (szándékosan
nem az eltűrt szót
használom). 
Hogyan jutottunk el a II.
világháború után addig,
hogy ismét választani
kényszerültünk a
minket megszálló
nagyhatalmak közül? A
győztes államok veze-
tői közül egyedül az
angol miniszterelnök-
nek voltak ismeretei az

európai viszonyokról. Az USA távol volt, s nem
voltak pontos információi. Sztálin szeme előtt
pedig egy nagyhatalommá válás víziója lebe-
gett. Churchill volt az, aki a jaltai konferencián
javaslatot tett Európa felosztására. Nekünk 50
%-os szovjet arány jutott, melyből 1948-ra
100% lett. Becsületére legyen mondva, hogy
ezt megelőzően min dent megtett az orosz
medve féken tartására. De a 2. front megnyi-
tása Európa nyugati felén eldöntötte: Közép-
Európát a Vörös Hadsereg szállja meg. A sztálini
rendszernek, melyet az ötvenes években megél-
tünk, semmilyen korábbi előzménye Magyaror-
szágon nem volt. A gyökértelen politikai rend-
szer fennmaradását kizárólagosan a szovjet
elnyomó rendszer szervezetének köszönhette
és a bábkormánynak és a pártnak. Az ötvenes
évek hangulatát mi sem jellemzi jobban, mint
Farkas Mihály, honvédelmi miniszter monda-
tai:”Az Államvédelmi Hatóság azért van, hogy
a rosszat lássa meg az állampolgárban. A jót
meglátni bennük nem az ő dolga.” S erre a
gondolatra épült az egész kommunista rendszer.
Csak egy dolog hiányzik belőle: az ember. Vagy
ahogy Sztálin tette: ha megölöd az embert,
nincs probléma.
A diktatúra örök jelenében a hatalom önmagu-
kat mindenhatónak gondoló birtokosai az idő
uraiként viselkedtek: ahogy Orwell híres regé-
nyében – az 1984-ben – kézben tartották a

jelent, igény szerint átírták a múltat, és így –
gondolták – megszerezték a jövőt is. Mindent
megengedtek maguknak, és könnyelműen nem
számoltak a következményekkel. Úgy a politikai
gyilkosságok, mint a Gulag poklának, az ÁVÓ
pincebörtöneinek, a padláslesöpréseknek a
következményeivel. 
Kétségtelen, hogy a diktátor halála után – 1953-
ban – fölcsillant a remény a változásra, de az
áhított fordulat inkább a visszarendeződés
irányába mutatott. Majd a lengyel események
1956-ban politikailag jelezték a már említett
természeti jelenségeken túl, hogy valami készül
a mélyben. A hatalom bizonytalanságát
mutatja, hogy a 23-a nyitányának tekinthető
egyetemista tüntetést hol engedélyezte, hol
nem. Mégis azt kell mondanunk, hogy nem látta
a jelet a falon, mert a kommunista vezetés Belg-
rádba utazott tárgyalni, s még az október 6-i
újratemetés (Rajk László és társai) után sem
gondolta volna, hogy politikai fordulat készülő-
dik. Tévedett. 
A forradalmak azok a pillanatok egy nemzet
életében, amikor nem a néppel történik valami,
hanem önmaga alakítja történelmét. Egy ma
már kevésbé népszerű, nevezzük így, politoló-
gus, Karl Marx a történelem mozdonyainak
nevezte a forradalmakat. Mind a két megfogal-
mazás igaz, de csak az első állítás vonatkozik
teljesen a magyar 56-ra.
A fogalom eredeti értelme szerinti politikai
elitváltásra nem volt lehetőség, pontosabban
szólva: idő. Az MDP-MSZMP váltást nem
tekintjük annak. Bár az utcán már jelen voltak
új politikai csoportok, pártok, de időhiány
miatt a rendszerváltás nem valósulhatott meg.
Márpedig 1848-at is beleértve, mind a két
forradalmunk, pontosabban fogalmazva a
belőle sarjadó szabadságharc elbukott. Ez azt
jelenti, hogy a magyar nép céljait csak kerülő
úton tudja elérni, nem kapta meg a jóleső
érzést a történelemtől, hogy nagyszerű csele-
kedetéért nagyszerű jutalmat kap. Nekünk
mind 1849-ben, mind 1956-62-ben először a
véres, kegyetlen, majd a szelídebb megtorlás
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jutott. Bár ma már kétségtelen: 1867 vagy
1989 nem lehetett volna, ha nincsenek forra-
dalmaink.
A nagyszerű két hét – október 23 és november
4-e között – vidéken is elindította az elitváltást,
ami a legtöbb helyen, a 48-as példát követve
vértelen volt. A résztvevők nem megszerezték
a hatalmat, hanem elvállalták településük
irányítását, és megvalósították a szabadság
rendjét városukban. Külön el lehetne mondani
a tüntető diákok és a hozzájuk csatlakozott nép
történetét, külön a fegyveres felkelőkét, akik a
világ számára megjelenítik a forradalmat. A
reformszocialisták szerepét, a kormányátalakí-

tásokat és külön Nagy Imre útját. A koalíciós
pártok újjászervezését. Váratlan és csodálatra
méltó volt a forradalmi bizottságok és különö-
sen a munkástanácsok szerepe, ahogy Buda-
pesten és vidéken is kezükbe vették az ország
működtetését, és hogy a munkástanácsok még
hónapokig képesek voltak párhuzamos hata-
lomként működni.
Érte halált, internálást, börtönt és meghurcol-
tatást kaptak. Nélkülük ma nem állnánk itt.
Morálisan 1956 nem forradalom volt. Hiányzott
belőle az intézményesített terror (nem úgy, mint
a nagynak mondott elődökben, a francia forra-
dalomtól a bolsevik hatalomátvételig), a pesti

forradalmárok pedig
nemhogy nem szakítottak a
civilizációval, a törvénnyel,
az erkölccsel, hanem éppen
ellenkezőleg: visszaállították
azt, a kommunista civilizá-
latlanság, törvénytelenség,
erkölcstelenség után.
Sokféle nézőpontból szem-
lélhetjük a mi ’56-unkat:
Amikor Dobi István 1956-
ban azt mondta Bibónak,
hogy „nagyon sokféle szem-
üvegen lehet nézni ezt a

magyar ügyet”, Bibó István válasza ez volt:
„sokféle szemüvegen lehet nézni, de ha az
ember leteszi a szemüveget, csak egyfélekép-
pen”. Minden forrás arról tanúskodik, hogy a
forradalom alapélménye a nemzeti egység volt
és a felszabadultság boldogsága. 1956. október
végén az az érzés, hogy együtt van a nemzet,
együtt van az ország, mindennél erősebb volt.
És mindenki felszabadult volt, mert végre,
hangosan és nyilvánosan, kimondták az igaz-
ságot.
Mindkét forradalmunk olyan nagyhatalmi
erőtérbe került, melyben nemzetünk hiába
mutatta meg legjobb tulajdonságait az össze-
fogás, az egységes akarat és bátorság tekinte-
tében, legyőzte a szavakban támogató, de
egyébként közönyös „civilizált világ”, tudomá-
sul véve Jalta realitását. Nekünk immár másod-
szor a brutális medve jutott.
1956 több volt, mint forradalom, mert nem a
mennyiség, hanem a minőség forradalma is
volt, nem felborította, hanem helyreállította a
rendet, nem kizökkentette az idő járását,
hanem éppen ellenkezőleg: visszazökkentette
az eredeti járásába.
’56 fiataljainak és idősebbjeinek áldozata nem
a gaz jogcíme: a jóra parancs!”

fotó: Fejes János
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Tíz napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város Képviselő-testülete október 16-i
ülésén.

Az első napirendi pontot Dunavarsány Város
önkormányzat polgármestere levele alapján
egy szociális tárgyú előterjesztés képezte. A
testület döntése értelmében a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 86.§ (2) bekezdésében szabályozott
idősek nappali ellátását – napi egyszeri étke-
zéssel – 2019. január 1. napjától határozatlan
időre, maximum 5 fő 16. életévét betöltött érin-
tett dunavarsányi lakos részére Dunavarsány
Város önkormányzatával kötendő feladat-ellá-
tási megállapodás keretében, az önkormányzat
által fenntartott Szigethalom Egyesített Népjó-
léti Intézmény útján biztosítja.
Az Elohim Kft. idén is benyújtotta éves beszá-
molóját, melyet a képviselők ezúttal is jóváhagy-
tak. A beszámolóhoz kapcsolódóan elhangzott,
hogy a közeljövőben a temető bővítésére lesz
szükség, amelyről a lakosságot a fenntartó
önkormányzat folyamatosan tájékoztatni fogja.
A beszámolót követően a képviselő-testület
módosította a városi temető fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009.
(X.26.) önkormányzati rendeletét, melynek
értelmében a temetkezési közszolgáltatási,
üzemeltető által biztosított szolgáltatási és léte-
sítmény igénybevételi díjak 2018. november 1-
től a táblázat szerint alakulnak.
A következőkben közművelődési tárgyú
előterjesztésekről döntöttek a képviselők.
Elsőként a Városi Szabadidőközpont alapító
okiratának módosítását fogadták el. Szintén
megszavazták a helyi közművelődési rendelet
módosítását, amelyet a jogszabályi környezet
változása indokolt.
A hatodik napirendi pontban jóváhagyták a
Nobilis Humán Szolgáltató előirányzat-módosí-
tási kérelmét.
A helyi adók tekintetében két új rendeletet
alkotott a testület, a jelenleg hatályban lévőket
pedig egyúttal hatályon kívül helyezte. Ennek
értelmében 2019. január 1. napjától válik hatá-
lyossá a talajterhelési díjról, illetve a helyi adók-
ról szóló rendelet. Mindkét önkormányzati
rendelet megjelenik a Szigethalmi Híradó követ-
kező számában.
A 2018-2019. évek vonatkozásában idén is
meghirdettük a hóeltakarítás és síkosságmen-
tesítés tárgyú pályázatot. A képviselők az
egyetlen érvényes ajánlatot tevő Noel Truck
Assistance Kft. jelentkezését fogadták el.
Az utolsó napirendi pontban a Szigethalom hrsz:
5340, természetben a Mű úton lévő ingatlan
értékesítését hagyta jóvá a testület.
A két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatójában Fáki László polgármester

beszámolt róla, hogy a MÁV-HÉV Zrt. képvise-
lőivel történt bejárást követően megállapodás
született arról, hogy a MÁV-HÉV Zrt. az illegális
hulladék összegyűjtéséről gondoskodik a cég
tulajdonát képező területeken, és ezt követően
is folyamatos lesz az együttműködés.
Az interpellációk, kérdések között Suhai-Réfi
Tímea képviselő asszony kérdésére reagálva,
polgármester úr a kutak bejelentési kötelezett-
ségét illetően azt a tájékoztatást adta, hogy a
bejelentő nyomtatvány elérhető a honlapon,
szakértő bevonását nem írja elő az önkormány-
zat, valamint a bejelentés elmulasztása a későb-
biekben szankcionálható.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

december 4-e 18 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

december 6-a 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

december 11-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.

Változnak a temetői díjak
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Mire is emlékezünk ezen a napon?
„Magyarország az 1848/49-es forradalmat és
szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a
feudalizmust felszámoló és a Habsburg Birodal-
mon belül nagy önállósággal bíró új ország
megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc
1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket
hozott, Ferenc József császár fő szövetségesé-
től, Oroszországtól kért segítséget, és elérte a
fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a
több mint egy éve folyó harcokban kivérzett
magyar seregeket.
1849. október 6-án, a majdnem egy éven át
tartó szabadságharc befejezését követően az

ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kisza-
básával akarta megüzenni a magyaroknak: biro-
dalmában nem tűri a lázadást. A császár tizen-
három magyar honvédtábornokot ítéltetett
halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégye-
nítő kivégzéssel sújtva.
Az említett napon Arad városában tizenhárom
bátor, hősies és megbecsült magyar hazafi
kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mind-
annyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar
szabadságért és a magyar haza megújulásáért.
Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széche-
nyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy
modern, új Magyarország alapjait tették le,
kivezetve a magyarságot a középkori feudális
viszonyok közül. A halálra ítélt katonai veze-
tők mindegyike kész volt életét áldozni
ezekért a célokért. A végsőkig küzdöttek,
mert tudták: a magyar nép régen kiérdemelte
már a jogot arra, hogy végre önmagát kormá-
nyozza. Harcukat törvényesnek tartották, hiszen
1848 tavaszán az osztrák császári udvar is elis-
merte a magyarországi reformok szükségszerű-
ségét. Az udvar meghátrálása azonban csak
1848 nyaráig tartott. Miután az európai uralko-

dók sorra, mindenütt leverték a forradalmakat,
Bécs a magyarok ellen fordult. A szabadságharc
kitört és sok ezer bátor magyar katona és tiszt
véráldozatát követelte.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
1849 júniusában érkezett a fordulópontjához.
Ferenc József császár parancsára ugyanis
ekkor támadt hazánkra a segítségül hívott
majdnem 200 ezres orosz haderő és a 66
ezer osztrák katonát számláló császári armada.
A több mint negyed millió támadó ellen
reménytelennek tűnt az ellenállás. A magyarok
csupán abban bízhattak, hogy képesek lesznek
annyira lelassítani az orosz-osztrák csapatok
előretörését, hogy Nyugat-Európa felfigyeljen
a küzdelemre. Kossuthék hittek abban, hogy ha
kitartanak, akkor Anglia és Franciaország nem
fogják szó nélkül hagyni az oroszok beavatko-
zását, és kikényszerítik az intervenció felfüg-
gesztését. Abban bíztak, hogy az európai erőe-
gyensúly felett őrködő nyugati országok nem
engedik az Orosz Birodalom térnyerését. A
magyar tábornoki kar így mindent megtett az
oroszok és a Haynau vezette osztrákok feltar-
tóztatásáért.”
1849 október 6 -án reggel fél hatkor a legyőzött
magyar hősökön súlyos bosszút állt a bécsi
udvar. Négy honvédtábornokot golyó, kilencet
pedig kötél-általi halálra ítéltek. A történelem
soha nem felejti emléküket.

Dr. Schuller Gáborné

Hősökre emlékeztünk

Minden évben maroknyi szigethalmi emlékezik meg október 6-áról. A műsort
hagyományosan a Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre szolgáltatja. Verset
mondanak, énekelnek, és mindig elhelyezik gyertyáikat, virágaikat a Dísz

téren, a Hősi Emlékműnél. Az ünnepség végén az önkormányzattal együtt helyezik
el az emlékező koszorút.

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elér-
hetőségei: Janzsó Zsu zsanna, kapcsolattartó.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, e-mail:
bona.zoltan@parlament.hu, janzso. zsuzsanna
@fidesz.hu.

• Fáki László polgármester. 19. (hétfő) 14-18
óra között, előzetes bejelentkezés alapján. Beje-
lentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigetha lom.hu lehet. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal.

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 1. választókerület
képviselője. Telefon: 06/70-459-1664. E-mail:
dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu. 12. (hétfő)
13-15 óra között.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvise-
lője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.
janosne @szigethalom.hu. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján. 

• 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 Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvise-
lője. 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 Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.
refi.timea@szigethalom.hu. 12-én (hétfő) 18-19
óra között. Helyszíne: Szép ABC presszója.

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület 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-egyeztetés alapján.

• Ferenczi Edit, Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-
459-1772. E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előze-
tes 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.

Novemberi fogadóórák
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Új időpontban a városi bál!
Januárban tizedik alkalommal rendezzük meg Szigethalmon a városi bált. Ahogy

eddig mindig, most is jótékonysági célra fordítják majd a bevételt. 
Eleinte a szigethalmi intézmények javára folyt a „mulatság”, így jutott támoga-
táshoz a Helytörténeti Gyűjtemény, a Hegedüs Géza Városi Könyvtár, a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézmény, a Széchenyi István Általános Iskola, a
Szivárvány Bölcsőde és a Négyszínvirág Óvoda – mindannyian fejlesztésre fordí-
tották az összeget. 
Pár év kimaradás után a bálozás 2015-től újraindult, és évről-évre nagyobb
létszámmal, illetve bevétellel büszkélkedhetnek a szervezők. Tudni kell, hogy a
bál szervezésében és lebonyolításában az összes szigethalmi intézmény részt
vállal, dolgozóik közösen gondoskodnak a vendégek önfeledt szórakozásáról. A
képviselő-testület tagjai szintén fontosnak tartják ezt a rendezvényt, munkájuk-
kal nagyban hozzájárulnak a bál sikeréhez.
2015-ben a szigethalmi játszóterekre gyűjtöttek, a bevételből a Jókai téri játszótér
egy része épült. 2016-ban a Duna-parti sétány felújítása volt a cél, ami részben
el is készült, hiszen a közösségi stég és a horgászos szelfipad már 2017 májusától
várja az ide látogatókat. A IX. városi bál teljes bevételét a nemrégiben átadott
Szent István tér környékére, a szép új parkolóra és a hozzávezető utakra fordí-
totta a városvezetés. 
A 2018-as bált novemberre tervezték, amit az év végi munka- és munkaszüneti
napok átrendezése miatt végül januárra kellett halasztani. 
A belépőjegyek árusítását már november közepén megkezdjük, a vacsorás jegy
4000 Ft-os, a látogatójegy pedig 2000 Ft-os áron lesz kapható. Ezen kívül bárki
hozzájárulhat a gyűjtéshez egy tetszés szerinti összegű támogatójegy vásárlá-
sával.

-VSZK-

Hulladékszállítás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2018 novemberében
a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint
ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz)
elszállítása:
45. hét, november 5-9.
47. hét, november 19-23.
49. hét, december 3-7.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
44. hét, október 29- november 2.
50. hét, december 10 -14.
Zöldhulladék begyűjtése:
November 30-án, pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u.
147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél
(egykori laktanya területén) kihelyezett konténerekben
vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyez-
hető. A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.
Az őszi zöldhulladék begyűjtésének időpontja:
november 12-tól november 16-ig, a hétköznapi – háztartási
hulladék begyűjtési ütemterv szerint – napokon. A levágott
fanyesedéket maximum 1 méteres darabokban kötegelve,
a lombot lezárt zsákokban lehet kitenni úgy, hogy mind a
kötegek, mind a zsákok kibírják a kézi rakodást.

Polgármesteri Hivatal
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November elejére – mire kezébe veszi a
kedves olvasó a Szigethalmi Híradó legú-
jabb számát – nagyszabású munka veszi

kezdetét a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
épületét körülvevő zöldfelületen.
Amikor csaknem tíz évvel ezelőtt elkészült az
intézet épülete, a kerítés mellé nagyon sok
örökzöld növényt ültettünk, melyek nagy része
kipusztult.
Tavaly merült fel, hogy a sivár kertet telepítsük
be újra növényekkel, hogy melegebb nyári napo-
kon is használhassák a lakók. A tervezésre szak-
embert kértünk fel, aki rövid időn belül szállí-
totta a terveket, amelyeknek megvalósítása
több millió forintot jelent.
Évek óta sikeres az együttműködés az intézet
és a Szufla csapata között. Az egyesület folya-

matosan rendez sportnapot, foglalkozást a
gondozottaknak, illetve másoknak: így pl.,
minden év augusztusának első szombatján
megrendezik a Szufla Futófesztivál, ahol a
versenyzők chippel mérik a teljesítményüket. A
chip ezer forintos letéti díját sokan nem kérik
vissza, hanem annak összegét felajánlják az
intézet számára. Így kaphatott a korábbiakban
rengeteg sportszert és klímát az intézmény.
A tavalyi évtől, a felajánlott letéti díjakat a kert
megvalósítására szánta az egyesület. A két
évben ez az összeg több százezer forintot tesz
ki, melyet kiegészít az önkormányzat.
A projekt megvalósítása több éven át történik.
Első ütemben idén fákat, bokrokat ültetetünk,
hogy jövőre már árnyékot adjanak. A következő
években megépül egy szaletli, hogy a nyári
napsütésben szabadtéri programok is megvaló-
síthatók legyenek, és tovább folytatódik a
virágok ültetése is.
A projekt megvalósításának folyamatát figyelem-
mel kísérjük, és többször beszámolunk a haladásról.
(További részletek a Köszönet a támogatóknak
című írásunkban 16. oldal. A képek a jelenlegi álla-
potokról készültek.)

Dr. Schuller Gáborné

Változás előtt a Foni kertje 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 28 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok
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Lakossági összefogással, önkormány-
zati segítséggel tisztították meg a
terepet a Szabadság utcában sziget-

halmi polgárok. A példamutató akcióra
október végén került sor. Az eseményről
Suhai-Réfi Tímea, a 6. számú választókerü-
let képviselőjének írását olvashatják.
A szeptemberi fogadóórámra meghívtam Fáki
László polgármester urat is.
A körzetemből eljött Niederkirchnerné Faragó
Tímea és Begyik Tibor lakos, akik azzal kéréssel
fordultak hozzánk, hogy a Szabadság utcában

nem lehet már közle-
kedni ezért szeretnék a
kilógó ágakat levágni
lakossági összefogással,
és ehhez az elszállítás-
ban tudunk-e segíteni.
Támogattuk a kezdemé-
nyezést. 
Október 20-ára volt
hirdettük meg a találko-
zót a Szabadság utcá-
ban. Lelkes kis vidám
csapat jött össze. Neki-
vágtunk a munkának, a
felnőttek és az erős
férfiak fűrészeltek, ágakat metszettek, a gyere-
kek az anyukákkal hordták egybe a levágott
ágakat. De közben csalódottan láttuk, hogy
nagyon sok szemét is el van dobálva, zsákokban
kidobva, így azt is összegyűjtöttük. A kicsik
szedték a nagyok által eldobált rengeteg sörös
dobozt és italos üveget is. 
Szomorú, hogy ennyire nem tisztelik egyes
emberek a természetet és a város tisztaságát. 
Nagyon örülök, hogy a körzetben egyre több
lakossági kezdeményezés mellé állhatok. Szeret-
nék köszönetet mondani mindenkinek, aki felál-

dozta a szombat délutánját egy ilyen példamu-
tató összefogásnak.
Külön köszönet Niederkirchnerné Faragó Tíme-
ának a szervezésért, és Sztrapkó Norbert képvi-
selő úrnak, hogy ő is mellénk állt.
Köszönet a lelkes csapatnak: Bartha Julianná-
nak, Begyik Eszternek, Begyik Tibornak,
Domonkos Istvánnak, Hozimek Petrának, Kecs-
kés Erikának, Minár Ágnesnek, Niederkirchner
Lászlónak, Niederkirchner Daninak, Novákné Kis
Viktóriának, Papp Melindának, Sztrapkó Balázs-
nak, Sztrapkó Barnának, Tamási Krisztinának.

Újabb lakossági összefogás



92018. 11. szám

Szigethalmi Híradó
öNKORMÁNyZAT

Az új évezred új kihívásokat hozott mind
a világ, mind Szigethalom számára. A
Föld egyre jobban a forrásai felélése és

a népességrobbanás felé robogott. A Szovjetu-
nió összeomlásával véget érő „kétpólusú világ”
helyét előbb az USA egyeduralma vette át, majd
óriási változások indultak be. Kína a 2008-as
pekingi olimpiával jelezte, felnőtt az USA mellé.
Számtalan ország vált világhatalmi tényezővé,
miközben a vén Európa a helyét kezdte keresni
a változó glóbuszon. 2001. szeptember 11-e,
majd a 2008-as gazdasági válság fenekestől
felforgatta azt a világot, amit a 20. század
hagyott maga után. Magyarország az ezredfor-
dulóra a térség második legjobban fejlődő
államá vá vált. A közös „európai házba”
azonban már egy hazai, majd egy nem -
zetközi gazdasági válság által megrop-
panva költözött be.
Szigethalom az új évezred elején szintén
a nagy döntések útjára lépett. A növekvő
lakosságszám és a bővülő funkciók a
várossá válás lehetőségét vetették fel a
település számára. Az 1998-as őszi
önkormányzati választásokon a telepü-
lésen az ellenzéki pártok szerezték a
legtöbb mandátumot, míg a kormány-
párti képviselők kisebbségben maradtak.
A polgármester választást nagy fölény-
nyel nyerte meg ismételten Fáki László.
A 2002-es, majd a 2006-os helyi válasz-
tásokon is megmaradt a baloldali-liberá-
lis képviselők erős többsége. És a polgár-
mesteri székben sem történt változás a
következő két ciklusban. Az évtized
három országgyűlési választása és az
országos tendenciák sem befolyásolták
túlzottan a helyi eredményeket. A tele-
pülésen előbb örmény, majd cigány
kisebbségi önkormányzat is alakult. Az
évtized legfőbb szigethalmi problémáit
az infrastruktúra fejlesztése, a Duna álla-
pota, a repülőtér, a megszűnő katonai és ipari
területek újrahasznosítása jelentették. 1998
végén, első lépésként megkezdődött a Gondo-
zási és Ápolási Központ kialakítása, akkor még
64 férőhellyel. 1999. június 10-én avatták fel a
létesítményt. 2002-ben a légvédelmi laktanya
az önkormányzathoz került. Közben a tököli
repülőtér ügye újra és újra felmerült, borzolva a
helyiek kedélyeit. Amikor ugyanis a katonai
felhasználás már idejét múlta, a polgári célú
átalakítás került napirendre. Hol a „teherszállí-
tási bázis”, hol a „fapados repülőtér” szelleme
járta be a környék települési sajtójának oldalait.
Ezekre újabb és újabb tiltakozási hullám, aláírás-
gyűjtés és tüntetésszervezés volt a válasz.

Közben a Szigethalom szívében álló egykor
katonai használatú épületek is az önkormányzat
tulajdonába kerültek. Így jött létre a Városi
Szabadidő Központ is. Nem messze onnan, a
Dísz tér oldalában, 2005-ben pedig felépült az
új posta épülete. 2003-ban a nagyközség utca-
hálózatának mindössze 30%-át tette ki az
aszfaltozott pormentesített útburkolat, de ettől
kezdve ez az arány erőteljes bővülésnek indult.
Közben a csatornázás kiépítése is a befejezésé-
hez közeledett. 2003-ban a könyvtárbővítés
első üteme lett kész. Korábban a 2000-es
Millenniumra elkészült a Szent István szobor,
amely ettől kezdve az augusztus 20-i ünnepsé-
gek méltó helyszíne. A Ráckevei-Duna rehabili-

tációjának ügyében Szigethalom adott otthont
annak az ülésnek is 2006-ban, amelyen az érin-
tett települések önkormányzata mellett helyi
politikusok és a vízügyi ágazat vezetői is részt
vettek. A Duna vize az 1990-es években kritikus
értékeket mutatott. Egymást érték a rémisztő
újságcikkek a ráckevei-ág szennyezettségéről.
Ez a folyamat a Tassi-zsilip, az érintett települé-
sek csatornázásával és a szennyvíztisztítás
megoldásával az ellenkező irányba fordult, és
megindult a hőn áhított tisztulási folyamat.
A növekvő lakosság és a település gazdálko-
dása lehetővé tette, hogy Szigethalom „merjen
nagyot álmodni”. Az erő, a kitartás és a politikai
szélirány szerencsés együttállásának köszönhe-

tően 2004. július 1-én az egykori Tököl község-
hez tartozó Szilágyi-telep nagy lépést tett felfelé
a közigazgatási ranglétrán. 106 évvel a parcel-
lázás és 54 évvel az önállóság után Szigethalom
nagyközség elnyerte a városi címet. A városavató
rendezvényen 2004. szeptember 4-én Lamperth
Mónika a Magyar Köztársaság belügyminisztere
ünnepélyesen átadta a város kulcsát Fáki László
polgármesternek.
Nem véletlen, hiszen ez az az évtized, amely-
ben talán a legtöbb civil szervezet működött,
pezsgő volt a település közösségi élete. Az
1950-es évek agrár- és ipari jellegű települése
teljesen átalakult. A szolgáltatás és kereske-
delmi szektor dominanciája érezhető. Alvóvá-

rosi jellege, szemben a nyüzsgő és zajos
agglomerációs „rokonaival” összehason-
lítva kicsit nyugodtabb, „kertvárosia-
sabb”. A helyi közösségi élet viszont
színesebb és sűrűbb a sok „hasonszőrű”
településhez képest. A korábbi faluna-
pok 2005-től természetesen városna-
pokká alakultak át. A hagyományos
rendezvények (Szüreti Felvonulás, Városi
Bál, stb.) mellett a település évről-évre
változatos kulturális-, szabadidős- és
sportrendezvényeknek adott helyet. A
paletta széles volt: a Pest megyei Idősek
Találkozójától az Országos Ikertalálko-
zóig. A „Halom nevű települések” orszá-
gos találkozóival pedig még csak belföl-
dön, a lengyel Jaworznoval kialakított
testvérvárosi kötelékkel már külföldön
is építette kapcsolatait Szigethalom. A
város sportéletének jelentős zászlósha-
jói alakultak ki, amelyek a mai napig
nagy jelentőséggel bírnak a közösség
életében. A Szigethalmi TE hol családias,
hol nagyszabású túraversenyei, az aero-
bikosok, a karatésok versenysikerei és
neves rendezvényei öregbítik a település
jó hírét. A 2000-es évek közepétől az

egykori légvédelmi bázis területén az Őskultúra
Alapítvány és az önkormányzat elkezdte kiala-
kítani az EMESE Parkot. A középkori várispán-
ság történelmi bemutatóközpontja országos
jelentőségű, páratlan színfoltja a kísérleti régé-
szet hazai palettájának. Megnyitotta kapuit a
Helytörténeti Gyűjtemény is a Fiumei utcában,
hogy a helyi emlékek tárháza és ápolása is
méltó környezetbe kerüljön. Közben szorgos
kezek által tovább folyt a városi könyvtár bőví-
tése, s mire elérkezett az évtized vége, már a
100 éves oktatását ünnepelhette a település.
Az utolsó évtized története pedig már a
jelenbe vezet…

Takács Róbert

Szigethalom tizenkét évtizede 11. rész 
A várossá válás útján
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Ahogy nevében is rejlik: minden esztendő-
ben, októberben országosan könyvtári
napok vannak. Egy egész hét! Ilyenkor a

megszokott kölcsönzési rend mellett vasárnap
is kinyitják kapujukat a könyvtárak, hét közben
pedig különböző programokkal várják nemcsak
a beiratkozott olvasókat, hanem azokat is, akik
nem rendelkeznek könyvtári tagsággal. 
Szigethalmon is hosszú évek óta hagyománya
van ennek a programnak, évről évre nagy
örömmel szervezzük a rendezvényt!
Idén Takács Róbert előadása nyitotta a progra-
mok sorát. Takács Róbert a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola történelem tanára,
hadszíntérkutató. Az I. világháborúról szóló,
négy éven keresztül tartó előadássorozatának
záró részét hallgattuk meg. 
A következő napon Halász Imre könyvének
megjelenése alkalmából gyűltünk össze. Bará-
tok, kollégák, ismerősök idézték fel és adták elő
Halász Imre egy-egy költeményét, és adomáz-
tak a régi barátság, ismeretség okán. 
Szombaton családi napra vártuk az érdeklődő-
ket. A rendezvényteremben vásár volt: zokniból
készült játékokat, drótékszereket, kavicsképe-
ket, angol nyelvű könyveket, mézet, babaholmit
és finomabbnál finomabb kézműves édességet
hoztak az árusok. 

Kenesei-Holics Réka
„Állati muzsikusok
vándorlása” c. inter-
aktív előadására sok
gyermek érkezett,
közülük sokan szerepet is vállaltak a darabban.
Kicsik és nagyok élvezettel követték a mesét,
hallgatták a zenét. A gyerekek számára arcfes-
téssel zárult a nap. 
Vasárnap délután 3 órakor Dr. Kádár Annamária
tartott előadást, melynek témája „Az önbecsülés
és küzdőképesség megalapozása mesével” volt.
Sok hasznos tanácsot hallottunk tőle. A történe-
tein keresztül bebizonyította, mennyire fontos
szerepe van életünkben a meséknek, a családi
történeteknek: a jónak és a rossznak egyaránt.
Azoknak is, amelyeket nekünk meséltek, és
amelyeket mi mesélünk gyermekeinknek, unoká-
inknak. Az előadás után dedikálásra is volt idő. 
Köszönjük a vasárnapi program résztvevőinek
aktivitását!
Köszönjük Novákné Kiss Viktória olvasónk
visszajelzését: „Nagyon tartalmas, hasznos, jó
hangulatú előadás, beszélgetés volt. Köszönjük
szépen!”
Mindig nagy öröm, ha látjuk, halljuk a látogatók
véleményét!

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok Könyvtári programok
November 2-án, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár Zenés Baba-Mama foglalkozás
3-án, szombaton: Mesekuckó:

„Márton Lúdja”
6-án, kedden 16.45-kor: Anonim Alkoholisták

13-án, kedden 15 órakor: Édesanyák Klubja
13-án, kedden 16.45-kor: Anonim Alkoholisták
13-án, kedden 17 órakor: Ezoklub
14-én, szerdán a könyvtár ZÁRVA
16-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Zenés

Baba-Mama foglalkozás
20-án, kedden 16.45-kor: Anonim Alkoholisták
23-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Zenés

Baba-Mama foglalkozás
27-én, kedden 15 órakor: Édesanyák Klubja
27-én, kedden 16.45-kor: Anonim Alkoholisták
27-én, kedden 17 órakor: Ezoklub
30-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Zenés

Baba-Mama foglalkozás
December 1-én, szombaton 10 órakor: 

Csengettyű Bábcsoport előadása: 
Hókirálynő

* * *
Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár 2018. november 14-én, szerdán
zártkörű szakmai rendezvény miatt zárva lesz. 
Megértésüket köszönjük: a könyvtárosok
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„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétle-
nül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelej-
tését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesít-
sük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!”
A fenti részlet a Magyar Olvasástársaság felhí-
vásában volt olvasható 2005-ben, ez indította
el azt a kezdeményezést, mely a népmesét
ünnepli, eleveníti fel nagy mesegyűjtőnk, Bene-
dek Elek születésnapján, szeptember 30-án. A
nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a
pedagógusok és a mesével foglalkozó szakem-

berek, valamint a mesesze-
rető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülön-
böztetett tisztelettel fordul-
janak mind a magyar, mind
más népek meséi felé.
A Szigethalmi Szent István
Általános Iskola alsó tago-
zatának minden osztálya
részt vett egy-egy népmesei
foglalkozáson a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárban. A

gyerekek a magyarórákon rendszeresen népme-
sei kincsünk jellegzetes darabjaival találkoznak,
annak fordulataival, különleges szókészletével,
szereplőivel. Nagy örömmel vettek részt a
könyvtári foglalkozásokon.
Megtudtuk, hogy kinek a
születésnapján köszöntjük
fel a népmesét, és melyek a
műfaj jellegzetességei.
Meghallgattunk egyet ezek
közül, és megkerestük a
népmesei elemeket, a
meseszövés jellegzetessé-
geit. A foglalkozás legaktí-
vabb, legkedvesebb része a

mesedramatizálás volt: A kis gömböc című,
méltán igen népszerű történetet játszották el a
gyerekek. Volt itt falánk gömböc, az általa
elnyelt család, hadsereg, falu. Volt nagy nevetés,
ijedezés, lábdobogás, majd a boldog végkifejlet.
A nagy izgalmakat kézműveskedéssel fojtottuk
le, papírból készítettük el a szereplőket, a
gömböc bendőjében elfért az egész család. 
A gyerekek vidáman, élményekkel és a papír-
gömböccel gazdagodva távoztak a könyvtárból.
Köszönjük szépen a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárnak a lehetőséget, és a színvonalas
foglalkozások megszervezését Kozik Anikó
gyermekkönyvtárosnak.

Gyulai Magdolna
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

A fabulák varázsa

Szeptember 30-a már 2005 óta a népmese
napja hazánkban, melyet a Magyar
Olvasótársaság hívott életre. E jeles nap

célja, hogy ezen a napon kitüntetett figye-
lemmel és tisztelettel forduljunk a magyar és
más népek meséi felé.

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskolában már hagyománya van annak, hogy
megemlékezünk Benedek Elek író, újságíró,
mesegyűjtő születésnapjáról. Idén az egész
alsó tagozat Bukovics János mesemondó
előadásán keresztül csöppent a mesék biro-
dalmába, s a mesemondó hangja által
megidézett fabulák elvarázsolták a közönsé-
get. A képzelet világa, a fantázia birodalma
új utakat nyitott a gyerek fejecskékben. 

A „mesék világa” kiállításon az alsós osztá-
lyok által készített meseillusztrációkban
gyönyörködhettünk. A mesék teremtő ereje
tetten érhető volt a csodálatos képekben.

Héder Mária Gabriella 
3.a osztályfőnök

Iskolások a könyvtárban a népmese napján

ISKOLA

ASzigethalmi Szent István Általános
Iskola Szülői Munkaközössége papír-

gyűjtést szervez. Az újság és kartonpa-
pírokat a település lakóitól is szívesen
fogadjuk! 

Helye: 
Szigethalmi Szent István 

Általános Iskola, József Attila u. 47.

Ideje:
november 12-14. 14 órától 16 óráig 

„Könyvjelző” nyári olvasónapló pályázat

Megtelt a Püspökladányi Városi Könyv-
tár olvasóterme a „Könyvjelző” nyári
olvasónapló pályázat eredményhir-

detésére érkezett gyerekekkel, kísérő szülők-
kel, pedagógusokkal október 6-án. 
A hagyományosan nagysikerű pályázat az
idén is sok tanulót ösztönzött olvasásra.
Izgalmas könyvek, változatos feladatok, a
klasszikus és kortárs gyermekírók válogatott
művei kellemes és hasznos időtöltést bizto-
sítottak a nyári hónapokban. Iskolánkból
Mociar Noémi, a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola 3.a osztályos tanu-
lója vett részt az országos könyvolvasó
pályázaton.

A nyáron nyolc könyvet kellett elolvasnia, és
az olvasottakról számot adni.
Nagyon sok segítséget kapott a könyvek
beszerzésében a Szigethalmi Hegedüs
Géza Városi Könyvtár dolgozóitól. Köszö-
net érte!
A jutalomkönyveket, okleveleket Szigeti
Kovács Viktor kortárs író adta át a verseny-
zőknek. Felejthetetlen örömmel fogadták a
gyerekek az író által dedikált és átadott köny-
veket.
Gratulálunk Noéminek a pályázaton elért
eredményéhez!

Héder Mária Gabriella
osztályfőnök
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Az iskolánk október hatodikája eltért a
megszokottól. A Szigethalmi Szent
István Általános Iskola közössége fejet

hajtott gróf Batthyány Lajos miniszterelnö-
künk és az aradi 13 emléke előtt! Nem feled-
tük, hogy ez a nap az emberi nagyság katar-
tikus napja, hogy hőseink bátran éltek és
haltak hazájukért. Számunkra ez a nap többet
jelent, sokkal többet, azt, hogy mi motiválta
őket. A szabadságvágy. Erről a szabadság-
vágyról szólt az idei október 6-a. A vértanúk
megtanították, hogy madárrá kell válni,
büszke sassá, aki felülemelkedik a kisstílű
ármányon, a nagyravágyó elnyomókon. A
levegő ura száll szabadon. Ahogy reményeink
szerint tanítványaink is fognak. Repülésükkel
egykor majd felemelik szeretett hazájukat is.
Erről szól nekünk október 6-a, ezt az érzést
közvetítette műsorunk.

Wass Albert versei 6. osztályos tanulóink
prezentálásával ismét markolták a szívet kemé-
nyen. A 6.c bülbülhangú csemetéinek kórusa
elvarázsolt bennünket. Nekem a műsor fény-
pontja két tanárnőnk, Dzsabrailova Szevil és
Fésűs Magdolna letisztult, a szív húrjain játszó
előadásában egy népdal volt.
Aki már hallotta a Nagypénte-
ken holló mossa két fiát
kezdetű dalt, az tudja, hogy
miről beszélek. Aki nem, az
hallgassa meg, de íziben. 
Külön műsort készítettünk az

alsósok számára, mesét, egy
könnyebben emészthető
tanmesét, mert azt akartuk,
hogy ők is átéljék, átérezzék a
gyászt, és legalább lélekben ők
is repüljenek velünk.

Nincs nagyobb dicsérete egy műsornak, ha
hosszú csend után kirobban a taps. Műsoraink
rendezői (Kontha Gabriella, Dzsabrailova Szevil,
Fésűs Magdolna és e cikk szerzője), szereplői
most is megmártózhattak a sikerben.

Nád Béla, egy a sok közül

Emlékeztünk és erőt merítettünk!

ISKOLA

Azt az elmúlt évek során már többször
tapasztaltam, hogy Kleinezel Ilona
(bocsánat, de nekem már csak Ica!)

mindig szórakoztató programokkal várja lurkó-
imat a Helytörténeti Gyűjteményben. „Nyakon”
önti őket az információk özönével. A maga
kedves és közvetlen stílusával magával ragadja
tanítványaimat a tudás birodalmába, legyen szó
hagyományokról, múltról…
Az elmúlt évben azt is láthattam, hogy a Gere
Pékség dolgozói is „beszálltak” ebbe a nemes
küldetésbe. A tavalyi mézeskalácssütés freneti-
kusra sikeredett. Mikor idén olvastam, hogy
kenyérsütés lesz, már kaptam is elő a mobilo-
mat, hogy bejelentkezzem. Szerencsés vagyok,
hogy október 16-ra jutott még időpont (a nagy
tülekedésben csak befutók lettünk kisded

osztályommal). Október 16-án reggel 8-ra össze
is gyűlt a „csapat” a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben. Már ott nyüzsgött az Echo TV stábja. Emel-
lett a Lakihegy Rádió is kitelepült. Hogy miért?
Kiderült, hogy ez a nap a Kenyér Világnapja.
(Mea culpa, de ezt eddig nem tudtam!) Ica
szokásos szívélyességével, mosolygós arccal
fogadott minket. örömmel vettem észre a Gere
Pékség kitelepült két fős különítményét, Szabán
Zsuzsannát és Kolozsvári Pétert (ők már tavaly
is minden szépre-jóra tanítgatták csemetéimet).
Míg csapatom egyik fele szakavatott irányítás
mellett dögönyözte, formálta, lapogatta önfe-
ledten a kenyértésztát, a másik fele elvonult,
hogy megismerkedjen az „ÉLET” termesztésé-
nek folyamatával, a pékek életének mindennap-
jaival, melynek végén megadatik a „minden-

napi” kenyerünk. Mikor aztán cipóformát öltöt-
tek a tészták, akkor helyet cserélt a két csapat.
Amíg sült a kenyér, addig jött a Helytörténeti
Gyűjteményben megszokott trakta. Meleg tea,
friss kenyér Ica fantasztikus házi zsírjával,
gyümölcs.. Még egy kis játékra is maradt időnk.
A végén mindenki megkapta a maga cipóját. Én
mondom, jól „sült” el a nap. 
Ica kigondolta, a Gere Pékség önzetlenül segí-
tette, gyerekeim formába dögönyözték, Szabán
Zsuzsanna jól kisütötte, a végén pedig az iciri-
picirik (na és én) jól megették. 
Remélem, lesz még folytatás, s Ica még sok-sok
mindent kisüt nekünk. Mi – mivel van sütniva-
lónk – biztosan ott leszünk!

Nád Béla, a friss kenyér rajongója
Szent István Általános Iskola

Mi aztán jól kisütöttük!
avagy egy szórakoztató nap a Gere Pékséggel a helytörténetiben
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Néhány szó az
állatok világnapjáról

Az állatok világnapjának gondolata 1931-
ben született meg Olaszországban,

Magyarországon a rendszerváltás után vált
népszerűvé. A kezdeményezés célja eredeti-
leg a vadon élő állatok pusztulásának megfé-
kezése volt, később már minden állat védel -
me, a világnapok szaporodásával párhuzamo-
san viszont egyre inkább a velünk élő állatok
kerültek a középpontba. 
A világnap eredeti időpontja október 4-e, Assisi
Szent Ferenc halálának évfordulója, de a szer-
vezők a leggyakrabban október első vasárnap-
jára szervezik a programokat, hogy még több
emberhez eljusson az üzenetük. 
Ez a nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc előtt, aki
már a 13. század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell, ami körül vesz minket,
legyen az élő vagy élettelen. A rendalapító
Szent Ferenc az állatok védőszentje, aki a
legenda szerint nemcsak értette az állatok
nyelvét, hanem beszélgetett is velük. A halálát
követő második évben, 1228-ban már szentté
avatták, de a 20. század derekán VI. Pál pápa
a környezetvédők védőszentjévé is felavatta.
Éppen ezért október 4-én világszerte nemcsak
a ferences rendi szerzetesek emlékeznek meg
rendalapítójukról, hanem az állatok világnapja
rendezvényeivel az állat- és természetvédők is.
Magyarországon 1991-től, elsősorban állat-
védő szervezetek és állatkertek rendezésében
tartanak rendszeresen állatok világnapja
megemlékezéseket.
(Forrás: http://www.haziallat.hu/ace-ventura/
allatvedo/oktober-4-az-allatok-vilagnapja/
750/)
Végül egy elgondolkodtató intelem Gandhitól:
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükröződik abban, ahogyan az állatok-
kal bánik.”

-sche-

Köszönet a polgárőrségnek

ASzigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói, pedagógusai és a szülők

nevében megköszönjük a polgárőrség áldo-
zatos munkáját, amivel segítik tanulóinknak
a biztonságos átkelést az iskolánál a reggeli
órákban.

Madárvárta
Simogattál már fülesbaglyot? Repült

már olyan közel hozzád ölyv, hogy a
szárnya szele megérintett? Vártál már
arra, hogy a ragadozómadár a te karodra
szálljon? Irigyelnéd azt, aki mindezeket
megélte? Mert ha igen a válasz, akkor a
Szigethalmi Szent István Általános Iskola
alsó tagozatos tanulóit lehet irigyelni! 
Októberben, nem csak az állatok világnapja
ürügyén, kedves vendégeket köszöntöttünk a
József Attila utcai épület udvarán: Kiss Balázs,
a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Társaság elnöke tisztelt meg minket a
látogatásával. Természetesen nem jött egye-
dül: amerikai fülesbagoly és szalagos álölyv
utazott társaságában, amivel
életre szóló tapasztalattal gazdagí-
totta gyermekeinket. Hiszen ki ne
emlékezne arra, hogy a bagoly
harminc centiméterre repült el
mellette? Biztosan mindenki
gondolni fog arra is, milyen
veszélyt jelentenek gyönyörű raga-
dozó madaraink számára a villany-
vezetékek és a mezőgazdasági
területeken előforduló mérgezés. A
madarak méltó képviselői voltak
az összes vigyázandó, megmen-

tendő, megóvandó és szeretendő élőlénynek.
A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon
örültek ennek a programnak, otthon lelkesen
mesélték kalandjaikat. 
Szerencsére a Négyszínvirág Óvoda Kék Tagó-
vodájának vezetősége is hangsúlyt fektet az
állatvédelmi nevelésre, így szívesen fogadták
meghívásunkat, és a Gézengúz csoport kis
ovisaival megtekintették a bemutatót. Kiss
Balázsék szívesen eljönnek városnapokra,
egyéb megmozdulásokra is, így aki szeretne
részese lenni a varázslatnak, keresse a társa-
ságot ilyen jellegű eseményeken! 

Szabó Ildikó
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

„Farkas” az iskolában
Az állatok világnapja – szerencsére – már

kiemeltebb eseménye az iskoláknak is.
Egyre többen szerveznek köré valamilyen
állatos programot, természetközeli élményt
adva annak a generációnak, akikben most kell
kialakítani az érzékenységet és felelősséget az
állatok és az ökoszisztéma egésze iránt. 
Iskolánk hangsúlyos nevelési céljai közé tarto-
zik a felelős állattartás és a természet iránt
érdeklődő, abban örömét lelő gyerekek neve-
lése. Ehhez az elvhez kapcsolódóan megraga-
dunk minden olyan lehetőséget, mely egy-egy
állat bemutatásával, közelebbi megismerésével

a gyerekekben fenntartja az eredendő kíván-
csiságot. Szeptemberben Szabó Attila és Ádám
József fogadta el meghívásunkat, akik a kecs-
keméti Argos Állatvédelmi Egyesület tagjai.
Társaságukban eljött hozzánk Baltó, a
csehszlovák farkaskutya és Eli, a mentett
kiskutya. Szabó Attila, az egyesület vezetője
minden alsós osztálynak és a speciális tagozat
tanulóinak is élvezetes és tanulságos előadást
tartott az állattartás és az idegen állatokkal
való viselkedés témakörében, majd lehetősé-
get adott arra, hogy képzett kutyáját, Baltót
mindenki megsimogathassa. 

Az oktatási intézmények közötti
kapcsolat ápolásának jegyében ehhez
a programhoz csatlakozott a Négy-
színvirág óvoda Kék tagóvodája is,
ahol a kicsik először megszeppenve,
majd élvezettel szeretgették a „nagy
farkast”. Attila megígérte, hogy
visszatér majd hozzánk, hogy a felső-
sök is életre szóló, meghatározó pozi-
tív élményekkel gazdagodhassanak. 

Szabó Ildikó
Szigethalmi Szent István 

Általános Iskola
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Két éve kezdődött egy aktív anyuka kezdemé-
nyezésére a Duna-parti játszótér felújítása. Az

új játékok anyagi fedezetét jótékonysági rendez-
vényeken teremtették elő, s sikerült felújítani a
meglévő játékokat, újakat beszerezni, amiről már
eddig is tudósítottunk. Pár hete a helyére kerül a
két utolsó játék is, és ezzel megtelt a játszótér.
Több játék már nem fér el a pici területen.

Köszönjük mindenkinek – az önkormányzat
milliós nagyságrendű kiegészítése mellett –,
aki hozzájárult ahhoz, hogy a kisgyerekek
öröme maradéktalan legyen. Sok örömöt és
balesetmentes időtöltést kívánunk az aprósá-
goknak!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Megtelt a Duna-parti játszótér

Ilyenkor ősz elején már készülődünk a télre.
Praktikákat vetünk be, hogyan őrizhetünk
meg valamennyit a nyár melegéből, ragyogá-

sából.
A Rózsa Gobelin Kör tagjai már kilencedik alka-
lommal tartják fontosnak, hogy ezt a ragyogást
megosszák mindenkivel. Születésnapjukat ünne-
pelve mutatják meg a nyár folyamán elkészült
munkáikat. Tizenkét hölgy szebbnél szebb, apró-
lékos munkával készült alkotásai megtanítják a
nézőt a türelemre, a kitartásra és alkalmat
adnak az elgondolkodásra.
Születésnapon ajándék is dukál. A kör tagjai
számára a legszebb meglepetés, ha alapanyagot
kaphatnak a jövendő munkához. Idén a tavaszi
ajándék csokoládé papírján szereplő motívumot
nyomatták gobelin alapanyagra, és mindenki
feladatul kapta, hogy a következő kiállításra el
kell készülnie. Biztosak vagyunk benne, hogy az
egyforma alapból tizenkét teljesen különböző
alkotás fog születni.
Bogya Rózsa a Gobelin Kör elnöke, Fáki László
polgármester, dr. Schuller Gáborné alpolgármes-
ter köszöntőiben közös gondolatként jelent
meg a kézimunkázás, az alkotás öröme.
Már eleink idejében, a paraszti gazdaságokban
a késő őszi, téli időszak szolgált arra, hogy a
betakarított alapanyagokat, gyapjút, kendert,
fát feldolgozzák, és elkészítsék a ruhaneműt,
eszközöket és használati tárgyakat a következő
időszakra.
Amíg a földek pihentek, addig az emberek más
elfoglaltságot kerestek maguknak. összejöttek

a fonóban vagy a hosszú téli bezártságban
egyedül múlatták az időt. A kézimunka nem
más, mint a meditáció, az elmerülés egyik
fajtája. Lehetőséget ad rá, hogy megéljük az
alkotás örömét, és a monoton tevékenységben
elmerülve az elménk egy kis megnyugvást, a
lelkünk szabadságot kapjon.
Hiszem, hogy a kézimunkázás, a kézzel alkotás
az elmerülésnek egy olyan fajtája, amihez
évszázadok vagy -ezredek óta közünk van, ami
bennünk él, még ha nem is fedeztük még fel
magunkban.
És végül egy idézet, ami lehet örök érvényű
mottó az alkotni vágyók számára:
„Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elér-
kezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és
használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe
kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben
úgyis meg fogod találni.”  (Napoleon Hill)

dr. Schuller Gáborné

Ügyes kezek ünnepe

CIVILEK

ASzigethalmi Fotóklub tagjainak ismét
sikerült elvarázsolnia azokat, akik októ-
ber 13-án ellátogattak a Városi Szabad-

idő Központban a „Tájak, emberek” című kiállí-
tásra. 
A rendezvény megnyitásának első perceiben
már hagyományosan Duka Betty gyönyörű
énekét hallgathattuk. A dal után Sziklavári
Sándor elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd
Fáki László polgármester – meleg szavakkal
méltatva a Fotóklub munkáját – nyitotta meg a
kiállítást.
A Szigethalmi Fotóklub fiatal szerveződés, alig
pár éve működik. Tagjai ott vannak minden
városi vagy civil rendezvényen, hogy megörö-
kítsék az események pillanatait. Teszik ezt a
maguk örömére és az utókor okulására.
Azt már az eddigi rendezvényeiken is tapasztal-
hattuk, hogy mindegyik tartogat valamilyen
meglepetésprogramot is. (Ilyen volt a vadászati
kiállítás tavasszal.)
Most, a kiállítás megnyitása és megtekintése
után Zách Ágoston érdekfeszítő előadását
láthattuk, hallhattuk Líbiáról. Az előadó igazán
autentikus, hiszen hosszú évekig dolgozott ott.
Rövid történelmi áttekintés után – képekkel
illusztrálva – a mai kor érdekességeiről hallhat-
tunk. (Az előadás részleteit a Szigethalmi Híradó
következő számában közöljük, hosszabb interjú
formájában.)
Köszönjük a Szigethalmi Fotóklub minden tagjá-
nak eddigi munkáját, és kívánunk további sike-
reket .

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Varázslat a VSZK-ban

Szigethalom online!

Mint arról már korábban is hírt adtunk, Sziget-
halom Város hivatalos Facebook oldalán és a
youtube-on elindítottuk a digitális Szigethalmi
Híradót. Január óta készítünk a város, civil-
szervezetek és az intézmények eseményeiről,
feladatairól rövid tájékoztató videókat. Ezek-
kel is szeretnénk elősegíteni a szigethalmiak
tájékoztatását. A videók elérhetők a youtube-
on a Szigethalmi Videótár csatornán és a
https://www. facebook.com/hello.szigetha-
lom/ oldalon.
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Október 19-én a Szufla, a Szigethalmi
Természetjárók Egyesülete, az
Összefogás Szigethalomért Egyesü-

let és a Míves Ház Kft. kis csapata újabb
vidám sportnapot rendezett a FONI-ban.
Nagyon szívmelengető alkalmak ezek a
sportnapok, tele szeretettel, jókedvvel. A
„gyerekek” mindig nagyon örülnek
nekünk, ölelkezünk, puszizkodunk, elmesé-
lik legújabb élményeiket.
Több hetes szárazság után éppen ezen a regge-
len jött egy kis eső, ezért nem tudtunk a kert-
ben sportolni. Az ebédlő kicsit szűkös már egy
ilyen sportnaphoz, egyre többen vannak a részt-
vevők. Cseke Pista bácsi olyan feladatokat eszelt
ki a sorjátékokhoz, hogy azért mégis elfértünk.
Hagyományosan a Sándor Laci által levezényelt
melegítéssel kezdtünk, nem csak a fej-kar-láb
és törzsizmokat, hanem a nevetőizmokat is be -
melegítve. Laci kedvenc csípőmozgásai garan-
tálják a vidámságot.
A jól bevált labdaterelős, lovacskázós, célbado-
bálós gyakorlatok mellett volt egy új ötletes
feladat is: almáspitét kellett sütni jelképesen egy
kartondoboz sütőben, úgy hogy a hozzávalókat
váltófutásban rakták össze a csapattagok. 

A legnagyobb kedvenc még mindig a bocsa:
egy középre helyezett kis golyót kell minél
jobban megközelíteni az elgurított nagyobb
golyókkal. Nagy összpontosítással ment a gurít-
gatás, felcsendült a taps minden jó dobáskor,
Betti pedig egy tökéletes találat után még el is
sírta magát örömében. Nagyon szoros volt a
verseny, csak két ponttal szerzett kevesebbet a
két holtversenyes 2. helyezett, mint az első.

Oklevelet kapott minden résztvevő, aztán
kiosztottuk a segítők által hozott apró ajándé-
kokat: narancslevet, kókuszos tekercset, almát,
csokikat.
Köszönjük a közreműködést és az ajándékokat!
Segítőink voltak: Cseke Margitka és Cseke Pista
bácsi, Egyed Katika, Bálintné Emike, Barta Julika.
Mikuláskor újra veletek, ugyanitt!

A Szufla csapata

Őszi sportnap a FONI-ban

CIVILEK

ASzufla Futófesztivál nem jöhetett volna
létre önzetlen támogatók nélkül, akiknek
szeptember 28-án egy ünnepélyes

vacsorameghívással köszönte meg egyesüle-
tünk a rengeteg segítséget. A 2017-es és 2018-
as versenyünkön részt vevő futók felajánlását,
ami a chipek 1000Ft-os letéti díja volt, összesen
612 ezer forintot a szigethalmi önkormányzat
még további hozzájárulásával a fogyatékos
napközi a kertjük rendezésére fordítja. 
Köszönettel tartozunk a versenyünkön részt-
vevő futóknak és a versenyünket támogatók-
nak, hogy újra egy nagyszerű dolognak lehe-
tünk a részesei.

Köszönet a támogatóknak
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– Úgy kezdődött az egész, hogy a férjem, Gábor
megjegyezte: az utóbbi években sokan költöz-
tek az utcánkba, ki kellene találni valamit, hogy
megismerjük egymást – idézi fel a kezdetet
Fejszésné Csernai Mária, azaz Marcsi, ahogy
mindenki ismeri a környéken. Az ötletet néhány
beszélgetés követte a szomszédokkal, barátok-

kal és kialakult a koncepció: megszervezik az
Első Cseresznyés utcai Batyus Utcabált.
– A feleségem készített egy szórólapot, amit
az utca összes házába bedobtunk – veszi át a
szót Fejszés Gábor. – Létrehoztunk egy Face-
book-csoportot is, és magunk is meglepőd-

tünk, mennyire tetszett
mindenkinek az ötlet.
Egyre-másra jöttek a
felajánlások, hogy ki,
milyen étellel, itallal járul
hozzá a rendezvényhez.
Láttuk, hogy ez már
több lesz, mint egy
utcabál, ezért elnevez-
tük Cseresznyés utcai
Csapatépítőnek, azaz
CsuCs-nak.
Ettől kezdve már nem
volt megállás. Tizen-
nyolcan jelezték,
hogy hoznak valami-
lyen házi süteményt,
így kézenfekvő volt,
hogy legyen egy süte-
ményverseny. Két utca-
beli bográcsost készí-
tett, egy másik a saját

gyártású BBQ sütőjében oldalast remekelt, de
került az asztalokra – amelyeket a Városi
Szabadidő Központ adott kölcsön – csirkecomb,
fasírtgolyó és rengeteg más finomság. És arról
se feledkezzünk meg, hogy egy hordó sört is
csapra vertek.
A gyerekeket persze elsősorban a légvár érde-
kelte és a játékos vetélkedők. Volt aszfaltrajz-
verseny, sorverseny, vaníliáskarika-evés, éneklés
és spontán játék. A felnőttek közben beszélget-
tek, ismerkedtek és végigkóstolták a finomsá-
gokat. Meg is állapították, hogy a cseresznyefa
füstjén készült oldalas lett az utca legjobb étele.
A szervezők gondoskodtak a felnőttek szóra-
koztatásáról is. Nekik volt karaoke, sörivóver-
seny szívószállal, és gyermekdal éneklésben is
összemérhették tudásukat. Akinek kedve volt,
táncolhatott is.
Este tízig tartott a CsuCs buli, amelyen min -
denki remekül érezte magát. A segítőket,
közreműködőket szinte lehetetlen lenne név
szerint felsorolni, az utca minden lakója példa
értékűen hozzájárult a sikerhez, és már aznap
este megszületett az elhatározás: jövőre foly-
tatjuk!

L. L.
Fotók: a résztvevők Facebookra feltöltött
felvételei

CsuCs buli a mi utcánkban
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Na jó, kicsit túloztam! Nem a bolygóról
beszélek, hanem a Gánt határában lévő
marsbéli tájról. Az egykori bauxitbánya

vöröses meddője nem tűri a növényeket, így
úgy néz ki a terület, mint a Mars felszíne. Vörös,
vörös… A vörös ezernyi árnyalatában „fürdik”
a táj. Itt-ott egy-egy csenevész fácska vagy
bokor zöld maszatja töri csak meg a vörös
egyhangúságát. Az oxigénről és a kies tájról

természetanyánk, a jó időről az égiek gondos-
kodnak majd.
A kellemes öt kilométeres séta után még meglá-
togatjuk a néma barátok remetelakásait Majkon,
a kamalduki rend egyetlen hazai kolostorában,
ahol egyedi környezetben száz „csoda” vár ránk!
Egyesületünk víg kompániája november 24-én
(szombaton) a Vértes két varázslatos helyét
látogatja meg, Gántot és Majkot. Aki csatla-

kozni szeretne hozzánk kalandozásunkban, az
jelentkezzen Sziklavári Sándornénál, Marikánál.
Aki még nem döntött, az látogasson el egyesü-
letünk honlapjára (www.szigethalmite.hu), ahol
kicsit részletesebben ecsetelem a ránk váró
élményzuhatagot.
Jó egészséget, élményekkel teli szép napokat
mindenkinek:

Nád Béla 

Látogasson el velünk a Marsra!

Ünnepség az idősek világnapján

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az
idősek világnapja programsorozatát október
elsején, és azóta is minden évben ezen a napon
emlékeznek meg a világ különböző országaiban
– többek között hazánkban is. Az idősek világ-
napja programsorozat megalapításával az ENSZ
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltó-
ságteljes időskorra, és felvessék az idősek
gazdaságba történő visszaintegrálásának
kérdését. Az európai országok többségében
ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók
aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek szüle-
tik, ez a tendencia várhatóan tovább folytató-

dik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető
lenne az aktív dolgozók aránya. Más kérdés
persze, hogy – főleg hazánkban – milyen fizikai
és mentális egészségi állapotban vannak az
idősek. Földünkön jelenleg körülbelül 600 millió
idős él, és a következő két évtizedben várha-
tóan megduplázódik a számuk.
Hosszú évek óta hagyomány a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézményben, hogy ezen
a napon kedves műsor keretében köszöntik az
intézmény lakóit.
Ebben az évben is örömmel lépett fel a Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Köre Asszonykórusa,

amelynek előadását a Négyszínvirág Óvoda apró-
ságai, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének
fiataljai követték, és kedves gesztusként az intéz-
mény dolgozói közül is többen mondtak verset.
Fáki László polgármester virágcsokorral köszön-
tött a lakók képviselőjén keresztül minden bent
élőt. Az önkormányzat idén is gyümölccsel
kedveskedett az időseknek.
Köszönjük az intézmény vezetőinek, hogy
ismét részesei lehettünk ennek a megható
ünnepségnek!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

„Az idő figyelemre méltó dolog. A legtöbben csak azért
élünk, ami előttünk áll. Néhány napért, néhány hétért,
néhány évért. Az egyik leggyötrelmesebb pillanat minden
ember életében valószínűleg az, mikor belátja, hogy elérte
azt a kort, amikor már több dolgot hagyott maga mögött,
mint amennyi még vár rá. És mikor már nincs előttünk sok
idő, más dolgokat kell keresni, amiért érdemes élni.
Emlékeket, talán. Délutánokat a napsütésben, valakivel
kézen fogva. A frissen kiterített virágföld illatát. A
vasárnapokat a kávézóban. Talán unokákat. Az ember
megtalálja a módját, hogy valaki más jövőjéért éljen.”
(Fredrik Backman)
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Abirkózóknál kadet korosztályban
megkezdődött a II. félévi versenyszezon.
A szeptember 29-én, Tatabányán rende-

zett kadet kötöttfogású magyar bajnokságon a
Európa és világbajnoki bronzérmes szigethalmi
Budai-Kovács Marcell 2018 bajnoka lett! Októ-

ber 7-én a soroksári sportcsarnokban szabad-
fogásban imponáló fölénnyel duplázott!
Gratulálunk Marci!

Budai-Kovács Marcell duplázott

SPORT – EGÉSZSÉG

2013-as indulása óta a K&H gyógyvarázs program az ország egyik
legnagyobb önkéntes kezdeményezésévé nőtte ki magát, közel
50 000 regisztrált önkéntessel, akik az ország 47 kórházában

mesélhetnek egy-egy kedves történetet a kis betegeknek. 
Dr. Csákváry Violetta, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint a gyerekek a
meseolvasások előtt izgatottak, nagyon várják, hogy megérkezzen
mesedoktoruk, hiszen a kórházban eltöltött kényszerpihenő ideje alatt
nem mindig tudják elfoglalni magukat, és egy ilyen pozitív esemény

kizökkenti őket a megszokott
ritmusukból, feldobja akár az
egész napjukat. Ehhez a kez -
deményezéshez már számos
élsportoló és művész is csat-
lakozott, köztük Váradi Be -
nedek a kosárlabdaválogatott
egyik játékosa. A pályán fé -
lelmetes, de egyébként ba -

rátságos védőjátékos boldogan csatlakozott a kezdeményezéshez.
„Boldogan adom tovább, amit szüleimtől kaptam, hiszen gyerekként
engem is lenyűgözött a mesék világa. Nekem kisfiúként a Micimackó
volt a kedvenc mesém – gyakran hallgattuk testvéremmel együtt,
ahogy esténként mesélték nekünk elalvás előtt” – mondta el Váradi
Benedek, a magyar férfi kosárlabda válogatott védőjátékosa,
aki arcán széles mosollyal érkezett a kórházba mesét olvasni. A játékos
sűrű elfoglaltságai ellenére is talált rá alkalmat, hogy találkozzon a kis
betegekkel. „Bár a mindennapi edzés, a válogatottal és a klubbal való
szereplés mellett nagyon zsúfoltan telnek a napjaim, a fontos dolgokra
szerencsére mindig tudok időt szakítani. Remélem, sokan csatlakoznak
majd ehhez a kezdeményezéshez, hogy örömteli percekkel ajándékoz-
zák meg a gyerekeket.” 
A programra a https://www.khgyogyvarazs.hu címen lehet jelentkezni.

(sajtóközlemény)

Jelentkezz te is 
gyógyvarázs mesedoktornak

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 23. Megjelenés: december eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése:

polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Szigethalmi Híradó

CSőSZERELő
munkatárs Szigetszentmiklósra

Feladatok:
• A hőközpontokban található műszaki

berendezések oldható kötéseinek ellenőr-
zése, esetleges cseréinek javítása,

• víz szállítására szolgáló csővezetékek és
azokból alkotott hálózatok, fűtési rendsze-
rek kézi illetve láng biztonságos hegesz-
tése, stb.

Amit mi kínálunk:
• Béren kívüli juttatások
• Teljes munkaidő (egy műszak)
• Nagy múltú családias cég
• Stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem

Elvárások: 
• szakmai vizsgák megléte
• 5 év szakmai tapasztalat

A jelentkezés módja:
e-mail: titkarsag@arieskft.hu

személyesen: ”Aries” Nonprofit Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Telefonon: Tiba Gábor egységvezető, 

06-24-367-166 / 130-as mellék

GéPSZERELő 
munkatárs Szigetszentmiklósi

telephelyre
Feladatok:
• A cég tulajdonában lévő gépjárművek

valamint, a szállító eszközök rendszeres
felülvizsgálata.

• A gépjárművek karbantartása és vizsgára
való felkészítési továbbá, a kiadott szere-
lési munkák szakszerű elvégzése.

• A gépjárművekkel kapcsolatos nyomtatvá-
nyok vezetése gépkönyv, szerszámkönyv stb.

Amit mi kínálunk:
• Béren kívüli juttatások
• Teljes munkaidő (egy műszak)
• Nagy múltú családias cég
• Stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem

Elvárások: 
• Szakmunkás bizonyítvány
• Megbízhatóság, önállóság
• Jó problémamegoldó készség
• Hasonló szakterületen szerzett szakmai

tapasztalat

Állás, munka területe(i):
• szakmunka

LAKATOS 
munkatárs Szigetszentmiklósi

telephelyre
Feladatok:
• A cég tulajdonában lévő gépjárművekkel,

valamint a szállító eszközökkel kapcsolatos
lakatos munkák elvégzése.

• A cég egyéb munkájával kapcsolatos laka-
tos munkák elvégzése.

Amit mi kínálunk:
• Béren kívüli juttatások
• Teljes munkaidő (egy műszak)
• Nagy múltú családias cég
• Stabil munkahely

Elvárások: 
• Szakmunkás bizonyítvány
• Megbízhatóság, önállóság
• Jó problémamegoldó készség
• Hasonló szakterületen szerzett szakmai

tapasztalat

Állás, munka területe(i):
• szakmunka

RAKODó 
munkatárs Szigetszentmiklósi

munkavégzéssel
Feladatok:
• A szolgáltatási területeken az ingatlanok

elé kihelyezett gyűjtőedényzetből, és sze -
lektív zsákokból, a települési szilárd háztar-
tási és szelektív hulladék ürítése a cél -
gépbe

• Egyéb fizikai munkák elvégzése a telepen.

Amit mi kínálunk:
• Béren kívüli juttatások
• Teljes munkaidő (egy műszak)
• Nagy múltú családias cég
• Stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem

Elvárások: 
• 8 általános iskolai végzettség
• Megbízhatóság, önállóság
• Jó problémamegoldó készség

Állás, munka területe(i):
• szakmunka

ASZTALOS és KARBANTARTó
kollégákat keres 

szigetszentmiklósi munkavégzésre.

Feladatok:
• asztalos munkák elvégzése
• javítási (festés, szerelési) munkálatok elvég-

zése 
• egyszerűbb mechanikai karbantartások

elvégzése
• általános karbantartási, szerelési feladatok

ellátása 
• fizikai munkák elvégzése a telepen 

Amit mi kínálunk:
•  cafeteria • teljes munkaidő
• téli munkavégzés • nagy múltú családias cég
• stabil munkahely
• versenyképes jövedelem

Elvárások:
• pontos, precíz munkavégzés
• megbízhatóság, önállóság
• jó problémamegoldó készség

Állás, munka területe(i): • szakmunka

Azonnali kezdéssel női és férfi kollégákat
keres szigetszentmiklósi munkavégzésre, 

ZÖLD- és KÖZTERüLET
KARBANTARTÁSÁRA.

Feladatok (fűkaszás):
• fűkaszálás • sövénynyírás
• Telephely rendben tartása stb.

Feladatok (segédmunkás):
• gyomlálás • szemétszedés
• Telephely rendben tartása stb.

Amit mi kínálunk:
• jó bérezés, cafeteria
• teljes munkaidő
• téli munkavégzés

Állás, munka területe(i):
• fizikai, segéd, betanított munka
• betanított munka

Szükséges tapasztalat:
• mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Mottónk: „Semmit nem kell csinálni, csak
dolgozni ...”

ÁLLÁSHIrDETéSEK AZ ”ArIESNéL”

A jelentkezés módja: e-mail: titkarsag@arieskft.hu  •  Személyesen: ”Aries” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.


