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ingyenes havilap

Tisztelt szigethalmiak! A képviselő-testület
elfogadta az új környezetvédelmi rendele-
tet (14/2019. (IV.30) önk. rend), melynek

értelmében május 1. és szeptember 30. közötti
időszakban tilos a kerti hulladék égetése. A
szabály megsértői bírsággal sújthatóak.

Egyéb hulladék égetése eddig is tilos volt és
a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe
tartózóan büntetendő cselekmény.

Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a
kerti sütögetésre, bográcsozásra és grillezésre!

Az egészségház orvosai és munkatársai,
valamint Fáki László polgármester és
Schuller Gáborné alpolgármester részvé-

telével bensőséges házi ünnepség keretében
búcsúztattuk el az egészségházban Vékony
Irma doktornőt, aki negyvenöt évnyi munka
után vonult nyugdíjba július 1-jével.

Szakmai életéről röviden ennyit mondott:
„1974-ben végeztem a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen summa cum laude minősítés-
sel. 1979-ben aneszteziológiai és intenzív szak-
vizsgát, 1983-ban belgyógyászati szakvizsgát
szereztem.

A nyíregyházi megyei kórház intenzív és
aneszteziológiai osztályán két évig, egy évig a
szolnoki MÁV kórház sebészetén, majd öt évig
a salgótarjáni megyei kórház belgyógyászati
osztályán dolgoztam. 1983 óta dolgozom
Szigethalmon felnőtt háziorvosként.”

És ami a szakmaiság mögött van. A több
ezer beteg és tanítvány hálája, szeretete, melyet
empátiájával, hozzáértésével, magabiztos felké-
szültségével, határozottságával ért el.

Szigethalmi tevékenysége során kereste
azokat a lehetőségeket, melyekkel többet tehet
az emberekért, a város lakóinak egészségéért.
Megszűnéséig vezette az Életmód és Egészség-
védő Egyesületet. Az egyesület minden telepü-
lési rendezvényen ingyenes szűréseket végzett,
és megfelelő szakmai tanácsokkal látta el a
résztvevőket. A doktornő szívesen látogatott
el a Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köréhez,
hogy kérdéseikre válaszoljon. 

Időszakosan tilos a kerti hulladék égetése

Szemét ügyek

Igen, így, külön írva. A tavaszi nagytakarítás
óta mintha sokan úgy éreznék, hogy pótolni
kell a sok önkéntes által nehéz munkával

összeszedett szemetet, és úton-útfélen elszór-
ják azt. Van, akinek csak „kiesik” a kezéből az
elhasznált papírzsebkendő, a kiürült sörös
vagy üdítős doboz. Van, aki módszeresen
összegyűjti otthon zsákba, és azzal együtt
örvendezteti meg valamelyik telektulajdonost.

És akkor jön a sok panasz a város tiszta-
ságának hiánya miatt. Sokszor elmondtuk: a
szemét nem a földből nő ki, azt nem a hivatal,
az önkormányzat szórja ki.

A kollégák – akiknek ezer más dolga lenne,
melyet szintén számon kér a lakosság – nem
győzik összeszedni a rengeteg szemetet.

Sok frekventált területe van a városnak,
ahol előszeretettel felejtik ott a hulladékot.
Nem sorolom fel, nehogy ötletet adjak,
mindenki számára ismert helyekről beszélek.

Egy területet szeretnék kiemelni, és ez a
Petőfi utcának a Szabadkai utca és a Piac utca
közötti szakasza a sínek mentén. 

2018-ban a BKV a pálya felújításával egy
időben rendezte a sínek melletti területet.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 5. oldalon

Búcsú a rendelőtől

Elismerések a
városnapokon

Ünnepi képviselő-testületi ülést tartott
Szigethalom Város Önkormányzata június
7-én, amelyen Szigethalom várossá avatá-

sának 15. évfordulóját is ünnepelte. A képviselők
egyúttal Fáki Lászlót is köszöntötték polgármes-
terré választásának 25. évfordulója alkalmából.

A rendezvényen az évente szokásos rangos
városi elismeréseket, valamint több mint száz
civilnek a településért végzett önzetlen munká-
juk elismeréseképpen oklevelet adtak át. A tisz-
teletükre rendezett eseményen Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő is részt vett. A remek
hangulathoz Tóth Vera előadóművész műsorá-
val járult hozzá.       (Írásaink a  6. és 7. oldalon)

Díszpolgár: Miszori Sándorné
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Ebben a részben szeretnék visszautalni az
előző cikkemben már említett kisebb
beavatkozásokra, amelyek néha csak

százezres, de legtöbb esetben néhány millió
forintos munkák voltak. Ezek nagyban növelték
komfortérzetünket vagy valamilyen veszélyfor-
rás megszüntetésére készültek. 

Ilyen veszélyforrás a mindennapi közleke-
dés. Itt említhetném a forgalomlassító küszöbö-
ket és a hozzájuk kapcsolódó útburkolati jeleket,
STOP vonalakat. Sajnos még ezek ellenére is
történnek súlyos balesetek az így levédett

kereszteződésekben. A kényelmet próbáltuk
segíteni a Volán pályaudvarnál létrehozott bicik-
litárolóval, az Aradi utcában az iskolánál létesí-
tett parkoló bővítésével, a posta melletti
parkoló létrehozásával és az egészségház körüli
parkoló felújításával.

A veszélyforrások megszüntetése érdeké-
ben több helyen próbáltuk rendezni a csapadék-
víz-elvezetést. A Szabadkai utca előző ciklusban
elkészült részén a kivitelezőnél elértük, hogy új
szikkasztókat építsen ki, és saját erőből is bőví-
tettük a Nefelejcs, Andrássy és Petőfi utcánál a

szikkasztó kapacitást. Új rendszert építettünk ki
a Kossuth Lajos utcához kapcsolódóan, így az
utóbbi időben már a Temesvári utcánál nem
gyűlt össze nagy mennyiségű csapadék. Termé-
szetesen ezen a területen van még sok tenni-
való, de nagyon sokszor a lakosság által az
utcára kiengedett csapadék vagy az ingatlan
előtti engedély nélküli burkolások okoznak az
utcákon problémát.

Biztonságunk érdekében először az intéz-
ményekben alakítottunk ki kamerarendszereket,
majd évente bővítve, a települési térfigyelő

15 éves váro   
Sok kicsi s  
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rendszert is kiépítettük. Jelenleg 15 kamera van
elhelyezve közterületen. Már ennek eredmény-
képpen sikerült rongálókat elfogni, s balesetek-
nél is segített, valamint a legújabb kamerák már
sorra szolgáltatják a szemetelőkről is a képeket,
akik ellen szabálysértési eljárásokat tudunk indí-
tani.

De voltak olyan munkáink is, amelyek
közvetlenül vagy közvetve érintették a város
költségvetését. Saját üzemeltetésben elindítot-
tuk a Fehér Gém üdülőt, amely egyre népsze-
rűbb szállás. Sokan érkeznek ide már vízen is,

de sokan kölcsönöznek vízi járművet is.
Megépítettük a közösségi stéget és mellette
folyamatosan bővítjük a Duna-parti közösségi
pont szolgáltatásait. Ezt a helyett is egyre
többen keresik fel, és egyre többen kedvelik.

Bevételeink növelése érdekében a volt
laktanyában lévő, még kihasználatlan épülete-
inket is elkezdtük felújítani. Az egyik esetben
vállalkozó segítségével történt meg a felújítás.
A munkálatokat három év alatt havi törlesztés-
sel fizetjük vissza. A törlesztésre pedig a bérlők
által fizetett díj szolgál. Jövőre már a bevételek

haszonként fognak megjelenni a költségvetés-
ben. A másik esetben a bérlőkkel egyeztünk
meg, hogy a bérleti díj egy részét, ha az épület
felújítására költik, akkor azzal csökkenthetik a
bérleti díj nagyságát. Ebben az esetben az
épület folyamatos korszerűsítésen esik át, emel-
lett pedig folyamatos bevételt is generál.

Következő, egyben utolsó írásomban a
közösségi összefogásokból megvalósult dolga-
inkról írok.

Fáki László 
polgármester

  sunk VI. rész
  okra megy
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Aképviselő-testü-
let június 20-án
m e g  t a r t o t t

ülésén elfogadta a civil-
szervezetek beszámo-
lóit és pénzügyi elszá-
molásait a 2018-as
évről, melyet mind-
egyik szervezet mara-
déktalanul teljesített. 

A szöveges beszá-
molókból kiderült,
hogy mennyire aktívak
voltak azok, amelyek
eredményesen pályáz-
tak a tavalyi évre. A
rendezvényeket nemcsak jelenlétükkel támo-
gatták, hanem aktívan segítették azok létrejöt-
tét, lebonyolítását.

Szerencsére sokan vannak, és egyre többen
lesznek, akik részesei szeretnek lenni egy-egy
rendezvény sikerének, a város életének. Sok
szervezet saját projekteket hoz össze, melyek-
hez élvezik a város támogatását. A teljesség
igénye nélkül: családi disznóvágás, Szent Iván
Éji tűzugró fesztivál, Szufla futófesztivál, rózsa
Gobelin kiállítás, lecsófőző verseny, stb. De

ezeknek a rendezvényeknek a „szépsége”,
hogy több szervezet aktívan segít a rendező
szervezetnek a siker érdekében, igazolva az
összefogásban rejlő erőt, akaratot.

A közel ötven szigethalmi szervezet több
száz tagot jelent. Sokan vannak, akik nem tagok
sehol, de ahol tudnak, segítenek önkéntesként.
Tudjuk, hogy ma már a városi rendezvények
sem valósulhatnának meg sikeresen, ha nem
állna mögötte a támogató civil erő. És a város
vezetése tudja, hogy bármikor számíthat rájuk.

Több éve már, hogy a városnap díjátadó
ünnepségén oklevéllel, egy apró (de annál fino-
mabb) csokoládéval, és jutalomkirándulással
köszöni meg város a sok önzetlen segítséget,
melyet az önkéntes civilek nyújtanak. Idén
csaknem százhúsz fő kaphatta meg ezt az elis-
merést, és reméljük, hogy jövőre legalább
ugyanennyi önkéntesnek köszönhetjük meg a
munkáját.

Köszönjük Szigethalom! Köszönjük civilek!
Sch. E.

Szelektív hulladék
gyűjtési időpontok

Az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális
egysége júliusban a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és
sörös doboz) elszállítása:
27. hét, július 1 – 5.
29. hét, július 15 – 19.
31. hét, július 29 – augusztus 2.
34. hét, augusztus 12 – 16.

Papírhulladék elszállítása:
28. hét, július 8 – 12.
33. hét, augusztus 5 – 9.

Zöldhulladék begyűjtése: július 26-án,
pénteken 14 – 17 óra között a rákóczi u. 147.
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelye-
zett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A
szolgáltatás igénybevételére csak sziget-
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkár-
tyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Kivágták a rengeteg akácot, mérhetetlen
mennyiségű szemetet szállítottak el.

A Petőfi utca lakóházas oldala azonban –
finoman szólva is – hagy kívánni valót maga
után. Folyamatosan gyarapszik ott a szemét.
A szomorú a dologban, hogy a HÉV-vel közle-
kedők ezt látják városunkból.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén hatá-
rozatot fogadott el a térfigyelő kamerarendszer
bővítéséről, melynek keretein belül a Petőfi utca
is kap három kamerát rövid időn belül. A kollé-
gák heteken belül megszüntetik a Déryné utca
és a Petőfi utca sarkán lévő bozótost. Ezektől
az intézkedésektől visszatartó erőt remélünk.

KÖSZÖNÖM (igen, így nagybetűvel) annak
a kedves házaspárnak a fáradhatatlan munká-
ját, akik – nem várva a csodára, az akciókra,
felhívásra – már másodszorra takarították ki
a Déryné-Petőfi utca sarkát, nem kevés szeme-
tet összeszedve. A mi dolgunk csak az elszál-
lítás volt.

Végezetül elnézést kérek, ha kissé indula-
tosra sikerültek soraim. De a sok eldobált és a
kollégák által összeszedett szemét mögött azt
látom, hogy éves szinten milliókat fizet ki a
város az elszállított illegális hulladékért. Ennek
a pénznek sok helye lenne, amit hasznosabban
fordíthatnánk.

dr. Schuller Gáborné

Szemét ügyek
Folytatás az 1. oldalról

Az idősek minden évben igényelték és
visszavárták. Az egyesület munkáját Sziget-
halom Önkormányzata 2002-ben Településfej-
lesztési díjjal ismerte el.

De Vékony doktornő nevéhez fűződik az
évekig tartó parlagfűgyűjtési akciók soro-
zata, mely az idők folyamán kistérségi
megmozdulássá nőtte ki magát. Sok ezer
parlagfű palántát gyűjtöttek össze kicsik és
nagyok egyaránt.

Talán kevesen tudják a doktornőről, hogy
szabadidejében szívesen vesz vésőt a kezébe,
hogy egy-egy fadarabba álmodjon emberi arcot,
elkapott pillanatot. 2015 februárjában a Hegedűs
Géza Városi Könyvtárban rendezett kiállítás
keretében meg is csodálhattuk remekműveit.

Tisztelt doktornő! Kedves Irma! Most,
amikor megköszönjük azt a sok jót, szeretetet
amit tőled kaptunk – betegként, barátként
egyaránt – kívánunk jó egészséget, tartalmas
és felhőtlen nyugdíjas éveket!

dr. Schuller Gáborné

Búcsú a rendelőtől
Folytatás az 1. oldalról

Ez is Szigethalom



52019. 7. szám

Szigethalmi Híradó ÖNKOrMÁNyZAT

A kerti hulladék feldolgozására, illetve
elszállítására több lehetőség is van. Városunk-
ban minden évben van házhoz menő zöldhulla-
dék elszállítás, melyet legközelebb november 11-
től 15-ig (a rendes hulladékszállítás napján)
végez el az Aries Kft.

Minden év március 1-jétől november 30-ig,
minden hónap utolsó pénteki munkanapján
lehet díjmentesen elhelyezni legfeljebb 100
kg/háztartás mennyiségig az Egyesített Népjó-
léti Intézménynél, rákóczi u. 147. sz. alatt elhe-

lyezett konténerbe 14 órától 17 óráig. Amennyi-
ben illegális kerti hulladék égetését tapasztalja,
a közterület-felügyeletet értesítheti, melynek
telefonszáma: +36 24/ 403-656/119 mellék,
hivatali időn túl hívható ügyeleti telefonszám:
+36 70 /704 4030. Illegális hulladékégetés
esetén értesítendő: Szigetszentmiklósi Tűzoltó-
ság +036-24/444-407

További információk az égetés káros hatá-
sairól: www.levego.hu. Köszönjük együttműkö-
désüket!

Szigethalom Város Önkormányzata

Ösztöndíjpályázat középiskolásoknak
Szigethalom Város Önkormányzata 2019. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolai
tanulmányokat folytató diákok támogatása céljából. A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók
közül 2 fő első helyezett 10 000Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 5000Ft/hó összegű
támogatásban részesül 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig.

Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• nappali tagozaton folytassa tanulmányait,
• kilencedik osztályt végzett tanuló legyen,
• középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél rosszabb nem lehet.

Pályázat benyújtásához szükséges:
• kilencedik évfolyam első, második félévi bizonyítvány másolata,
• lakcímkártya bemutatása,
• pályázó által megadott számlaszám.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 5. (hétfő) 18 óra

A pályázat benyújtása:
• Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L.

u. 10.) titkárságán

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet egyidejű
figyelembe vételével történik.
Az ösztöndíj összegét utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott
bankszámlaszámra utaljuk A nyertes pályázókat levélben értesítjük.

Ösztöndíjpályázat sportolóknak
Szigethalom Város Önkormányzata 2019. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolás,
olimpiai sportágat űző diákok támogatása céljából. A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók
közül 2 fő első helyezett 10 000Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 5000Ft/hó összegű
támogatásban részesül 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig.

Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• olimpiai sportágat űzzön,
• legalább kilencedik osztályt végzett tanuló legyen,
• sporteredménye országos 1-3. helyezett, vagy ennél magasabb legyen

Pályázat benyújtásához szükséges:
• sporteredményt igazoló oklevél másolata,
• Lakcímkártya bemutatása,
• Pályázó által megadott számlaszám.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 5. (hétfő) 18 óra

A pályázat benyújtása:
• Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.)

A pályázatok elbírálása a sporteredmények és a szociális helyzet egyidejű
figyelembe vételével történik.
Az ösztöndíj összegét utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott bank -
számlaszámra utaljuk. A nyertes pályázókat levélben értesítjük.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy – bankváltás miatt –
Szigethalom Város Önkormányzata, Szigethalom Város Polgár-
mesteri Hivatala, valamint a városban működő intézmények

számlaszámai 2019. július 1-től az alábbiak szerint változnak:

Kérjük, hogy 2019. július 1. után kizárólag fenti számlaszámokat
használják a befizetésekhez!
Köszönjük együttműködésüket!

Időszakosan tilos a kerti hulladék égetése Közvilágítási hibák bejelentése
Értesítjük a szigethalmi lakosokat, hogy a
közvilágítási hibákat bejelenteni 2019.
március 1-től a kozvilagitas@szigethalom.hu
email címre lehet, vagy személyesen a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
Szakaszhiba vagy egyetlen fényforrás hibája
esetén is a fenti lehetőségek állnak
rendelkezésre.
Kérjük, hogy a hiba helyét pontosan jelöljék
meg a bejelentés alkalmával!

Polgármesteri Hivatal

Számlaszám Megnevezés
11784009-15730947 Szigethalom Város 

Önkormányzata
11784009-15730947-02820000 Szigethalom Önkormányzat 

Magánszemélyek 
Kommunális Adója

11784009-15730947-03540000 Szigethalom Önkormányzat
Iparűzési Adóbeszedési Számla

11784009-15730947-08970000 Szigethalom Önkormányzat 
Gépjárműadó Beszedési Számla

11784009-15730947-02440000 Szigethalom Önkormányzat 
Építményadó

11784009-15730947-02510000 Szigethalom Önkormányzat 
Telekadó

11784009-15730947-03610000 Szigethalom Önkormányzat
Bírság Számla

11784009-15730947-03780000 Szigethalom Önkormányzat
Késedelmi Pótlék

11784009-15730947-08800000 Szigethalom Önkormányzat
Egyéb 
Bevételek Beszedési Számla

11784009-15730947-04400000 Szigethalom Önkormányzat
Idegen Bevételek Beszedési
Számla

11784009-15730947-03090000 Szigethalom Önkormányzat
Tartózkodási idő utáni
idegenforgalmi adó számla

11784009-15730947-03920000 Szigethalom Önkormányzat 
Talajterhelési Díj Beszedési
Számla

11784009-15393331 Szigethalom Polgármesteri 
Hivatal

11784009-16794948 Szigethalom Négyszínvirág
Óvoda

11784009-16936658 Szigethalom Egyesített 
Népjóléti Intézmény

11784009-16936658-02130000 SZENI OEP Finanszírozás
11784009-16795028 Hegedűs Géza Városi Könyvtár
11784009-15764625 Városi Szabadidő Központ
11784009-15829016 Nobilis Humán Szolgáltató
11784009-15833198 Nebuló Közétkeztetési 

Intézmény

Folytatás az 1. oldalról
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Szigethalom díszpolgára: Miszori Sándorné

AHegedüs Géza Városi Könyvtár nyugal-
mazott igazgatóját, Miszori Sándorné
Mártát középiskolás korában a könyv

és az olvasás iránti szeretet vezette a könyv-
tárba. Használóként megtapasztalhatta, hogy
mennyit képes segíteni, nevelni, fejleszteni
egy érdeklődő, az egyénre odafigyelő könyv-
táros. Érettségi után, 1967-ben kezdett el
dolgozni a Csepel Autógyár Művelődési
Központ könyvtárában. Akkori főnökét, Máté
György könyvtárvezetőt tanítómestereként
tisztelte, nem múló hálával és szeretettel
emlegeti máig is.

Beosztott könyvtárosi munka mellett
végezte főiskolai tanulmányait, és közben a
gyakorlati munkában sajátította el azt, amit
egyetlen főiskolán sem tudnak megtanítani:
miként kell emberekkel helyesen viselkedni,
bánni; a könyvtári munkát – a szó legneme-
sebb értelmében – szolgálatként végezni.

Nem sokkal később Máté György felkérte
őt, hogy helyette vállalja a könyvtár további
vezetését. Márti számára ez sorsdöntő
kérdés volt (éppen a GyES időszakába lépett
volna). Hosszas vívódás, megfontolás után
elvállalta. 

Nagy feladatot kapott: a rendezetlen
könyvhalmazból (mert akkor még az volt!)
szakszerűen visszakereshető, jól használható
és kezelhető állományt kellett kialakítani. Az
ő irányítása alatt – sokszor szakképzetlen
munkatársakkal – teljesen rendbe tették a
könyvtár alapvető dokumentumaként szol-
gáló címleltárkönyveket. Tényleges katalógus-
építés is csak ekkor kezdődött el. Igazi könyv-
tárhasználati szabályzatot dolgozott ki az
addig hallgatólagos megállapodásokon
alapuló használati szokások helyett.

A gyermekkönyvtári részleggel bővülő
könyvtár átszervezése is plusz feladatot jelen-
tett. (Építkezés közben is működtetni a
könyvtárat, és mellette elgondolni és megva-
lósítani a készülőfélben lévő gyermekkönyv-
tári részleget.)

1985-ben a CSA Művelődési Központ élén
történő igazgatóváltáskor teljes katalógusre-
víziót kértek tőle, amit kb. egy év leforgása
alatt el is készített. Ez nem akármilyen telje-
sítmény volt, mert az elődök szakmai adóssá-
gait (hiányzó raktári és hiányos olvasói kata-
lógustételek) kellett felszámolni. 

1985-től 1995-ig békés, jó hangulatú
légkörben tevékenykedhetett, ebben az
időszakban nevelte ki azt a szakmailag és
emberileg megfelelő csapatot, amely képes
egy technikailag jól felszerelt, színvonalas, a
könyvtáros-társadalom és az olvasók által
egyaránt igen elismert intézmény működte-
tésére.

Ez volt a gyártelepi múlt.
A rendszerváltás utáni idők viharai a

könyvtárat sem kímélték. 1996-ban, az éppen
frissen elvégzett nagyleltár után közölték a
Csepel Autógyárból, hogy az épületet eladják.
Márti minden szellemi és fizikai erejét beve-
tette, hogy a könyvtár ne jusson más szak-
szervezeti könyvtárak sorsára (ti. azokat köte-
tenként árusították ki!) Egy személyben volt
könyveket csomagoló könyvtáros és önkor-
mányzati vezetőkkel tárgyaló, minisztérium-
mal, szakmai fórumokkal konzultáló szakem-
ber, vezető.

Amikor eldőlt, hogy a könyvtár Szigetha-
lomra kerül, férjével együtt készítette a terv-
rajzokat, kereste a lehető legjobb megoldáso-
kat, hogy a még felújítási munkálatok alatt
álló majdani könyvtárépületet hogyan lehetne
minél otthonosabbá, családiasabbá varázsolni
az ésszerű szakmai, működési szempontok
csorbulása nélkül.

Ez az időszak emberpróbáló életformát
követelt tőle: semmi más nem fért az életébe,
csak a könyvtár.

Egyértelműen az ő érdeme, hogy ez a mai
majd 70 000 kötetes könyvtár megmenekült
a biztosnak látszó pusztulástól, és hogy a
jelenlegi kiegyensúlyozott működése nem
csak Szigethalom, de a térség településeinek
lakosait is jól szolgálja - ez utóbbi által is
öregbítve Szigethalom jó hírnevét.

Márti maximálisan az olvasói érdekeket
tartotta szem előtt. Az olvasói jogok sose
csorbulhattak. 

A könyvtár Szigethalomra mentése volt
egyik legfontosabb vállalása. A másikat is
sikerre vitte, hiszen a könyvtári épület bőví-
tése, felújítása volt az a még nyugdíj előtt kitű-
zött célja, melyért éveken keresztül fáradságot
nem ismerve, áldozatot vállalva dolgozott. E
munkája nyomán valósult meg a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár rendezvény- és kiállító
terme, mely sokféle rendezvénynek adott és
ad szép helyszínt, többek között esküvőnek is.

Vállalásai nyomán ma a város lakossága
– és még a későbbi generációk is – színvona-
lasan működő, egyre szépülő kulturális közös-
ségi teret birtokolhatnak, használhatnak, mely
életüket döntően és pozitívan befolyásolja. 

Mindezek a szolgálatok és ezen értékek
megteremtése a köz javára érdemessé tették
őt arra az elismerésre, hogy Szigethalom dísz-
polgára lehessen! A megtisztelő díjat június
7-én, a Városi Díjátadó Ünnepen vette át Fáki
László polgármester úrtól.

Kollégáimmal együtt gratulálunk volt
igazgatónőnknek a díszpolgári kitüntetéshez!

Luttenberger Katalin
könyvtárigazgató

Falugazdász ügyfélfogadási idő 
a Városi Szabadidőközpontban
Hegedűs Mária falugazdász az alábbi  idő -
pontokban fogad a VSZK-ban  (Szigethalom,
Sport u. 4.).

- július 17. szerda 8-11
- augusztus 21. szerda 8-11
- szeptember 18. szerda 8-11
- október 16. szerda 8-11
- november 13. szerda 8-11
- december 11. szerda 8 -11

Elérhetőségei: 
+36 70 330 2122, hegedus.maria@nak.hu

Városi gyermeknap
Május 25-én reggel lázas készülődés folyt a
szabadidőközpont udvarán. A Gyermekba-
rát Baráti Kör tagjai a pontgyűjtő állomások
feladatait készítették elő. Berendezték a hat
állomást, melyek teljesítése után palacsintát
vagy pizzát kaphattak a gyerekek. Feladatunk
volt még a csillámtetoválás és az arcfestés is.
Ezt a munkát sok-sok segítő végezte. A kicsik
hosszú sorokban várakoztak türelmesen a
kiválasztott matricákkal. Boldog mosollyal
jutalmazták az elkészült műveket. Köszönet
illeti az itt dolgozókat! A rendezvényt támogat -
ta Szigethalom Város Önkormányzata is.

Markó Tiborné társszervező

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 29 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok
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Elismerő díjak a teljesítményért

Május 21-én tartott ülésen 15 napirendi
pontot tárgyalt Szigethalom Város
Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete, ebből két napirendi pont sürgősségi volt.
Az első napirendi pont egy sürgősségi

napirendi pont volt, mely a díszpolgári cím,
elismerő díjak adományozásáról szóló 21/2016
(X.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szólt. A testület arról döntött
egyhangúan, hogy az eddig meglévő díjak
mellett ezentúl a Szigethalom Város Díszpolgára
Posztumusz Cím is adományozható legyen.

A második pontban a testület elfogadta,
hogy a Szigethalom 5245 helyrajzi számú ingat-
lan megosztásával és tulajdonjogának rendezé-
sével kapcsolatos eljárás során a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvény szerinti átminő-
sítési eljárásban felmerülő összes járulékos
költség Szigethalom Város Önkormányzata
viseli.

Ezután a harmadik napirendi pontban a
képviselő-testület hét igen szavazattal úgy
döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő 038/21 helyrajzi számú, szántó megneve-
zésű ingatlant értékesíti, valamint a 038/100,
038/68, 038/69, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22
helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja.

A negyedik napirendi pont a Szigethalom
2981 helyrajzi számú, kivett közterületből –
átminősítési és telekalakítási eljárást követően
– 639 m2 nagyságú terület értékesítéséről szólt,
melyet szintén egyhangúan elfogadtak.

Az ötödik pontban a 2018. évre vonatkozó
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadta el a
képviselő-testület.

Ezt követően a szociális szolgáltatásokról
szóló 17/2007. (X.30.) önkormányzati rendelet
módosítását fogadták el a képviselők, majd a
települési támogatások helyi szabályozásáról

szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítását.

Ezután a településkép védelméről szóló
9/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletet módo-
sító rendeletről döntöttek egyhangúan. 

A kilencedik pont kapcsán úgy határoztak,
hogy a 3309/18 hrsz-on nyilvántartott önkor-
mányzati tulajdonú utca a Bagoly elnevezést
kapja.

A tizedik napirendi pont a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény Móra Ferenc u. 1 szám
alatti irodájának felújításáról szólt. A felújítás
munkálataihoz szükséges összeget az
önkormányzat a 2019. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.

A következőkben a képviselők úgy döntöt-
tek, támogatják, hogy a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen „Önkormányzati fejleszté-
sek támogatására” meghirdetett pályázatára az
önkormányzat induljon a Négyszínvirág Óvoda
Kolozsvári utca 14. sz. alatti Piros tagóvodájának
legsürgetőbb felújítási feladatainak megoldása
érdekében, valamint a szükséges önrészt is
biztosították.

A tizenkettedik napirendi pontban a testület
egyetértett, hogy a Szigethalom Város Önkor-
mányzat fenntartásában lévő intézményeiben
található, és a közösség számára nyitott játszó-
terekkel kapcsolatban, a játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet alapján lefolytatott ellenőrzési jegyző-
könyvekben előírt biztonságtechnikai felújítások
és karbantartások elvégzését a Help Group Kft.
kivitelezze. 

A tizenharmadik napirendi pontban a Sziget-
halmi Ifjúsági és Élménytábor területén tartandó
Erzsébet tábor résztvevőinek élelmezéséhez, az
előírásoknak megfelelő tálaló konténer beszer-
zéséről határozott a képviselő-testület. 

Ezután sürgősségi napirendi pontként elfo-
gadták a 2020-2022. évekre vonatkozó saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek tervezett
módosított összegeit tartalmazó előterjesztést.

A tizenötödik napirendi pontban a díszpol-
gári cím és egyéb elismerő díjak adományozá-
sáról határozott titkos szavazással a testület,
melynek eredményeként: 
- Szigethalom Város Díszpolgára címet

Miszori Sándorné részére,
- Szigethalom Város Díszpolgára Posztu-

musz címet Dr. Schuller Gábor részére,
- Szigethalom Közösségi Életéért díjat

Cseke család részére,
- Szigethalom Településfejlesztéséért díjat

Kleineizel Mátyásné részére,
- Szigethalom Sportolója díjat

a) 14 év alatti gyermek kategóriában Péter
Márton Gergő részére 

b) 14-18 év közötti ifjúsági kategóriában
Házi Tamás részére

c) 18 év feletti aktív kategóriában
Medveczky Erika részére

d) 18 év feletti, már nem aktív kategóriában
Csillag György részére adományoz a
képviselő-testület.

A következő 
pénzügyi és fejlesztési bizottság

ülésének időpontja
szeptember 17-e 18 óra.

Humánpolitikai és népjóléti bizottság
ülésének időpontja

szeptember 19-e 18 óra.
Képviselő-testületi ülés időpontja:

szeptember 24-e 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-

halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az üléseket
élőben nézheti, illetve a későbbiekben is megte-
kintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei:
Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési cím: 2310
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon:
06/70 376-5956, E-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso. zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester. 15. (hétfő) 14-18 óra között,
előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@sziget-
halom.hu  lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 2. választókerület képviselője. 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: előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője. Telefon: +36/30-688-
1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője. Telefon: +36/20-
992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-
984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 15.
(hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne: Szép ABC presszója. 

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények gyors
és haladéktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-
0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-
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.

Júliusi fogadó órák
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A növényeket etetni, itatni kell

Anövényeket vízigényük alapján szárazság-
tűrő, közepesen vízigényes és vízigényes
csoportokba soroljuk. Gyakorlott kertész-

kedő anélkül, hogy ismerné az adott növényt,
annak külső jegyei alapján nagyjából meg tudja
mondani, hogy milyen a vízigénye. A szárazság-
tűrő növények alaktani bélyegeire néhány példa:
mélyre hatoló gyökérzet (lucerna, egyes fűfélék,
apró szulák), raktározó szervvé módosult gyökér-
zet, gyöktörzs (írisz), gumó (dália), keskeny vagy
kis méretű, redukált levélzet (tamarix), húsos
levéllemez állomány (porcsin), pozsgás szár vagy
levél (varjúhájfélék), vastag, bőrnemű levél
(borostyán, bergénia), a levelek különböző
mértékű szőrözöttsége (víztartó szőrök – fehér
libatop, fedőszőrök – kökörcsin, birs, pikkelyszőr
– keskenylevelű ezüstfa), kutikula és viaszbevo-
nat (szőlő, szilva termése), a tövisesség vagy
tüskézettség is utalhat a védelem mellett a keve-
sebb vízszükségletre.

A növények normális életműködésének
egyik legfontosabb feltétele, hogy a vízfelvétel
és vízfogyasztás közötti arány biztosítva legyen.
Vízhiány akkor alakul ki, ha többet párologtat-
nak, mint amennyit felvenni tudnak. A vízigényt
nemcsak a növényfaj igénye, hanem a hőmér-
séklet, páratartalom, szél, a fejlődési fázisok
(tavaszi hajtásnövekedés, virágzás, termésérle-
lés), stb. befolyásolja. A vízfelvétel komplex
folyamat, a gyökéren a vízfelvételt a felszívó
övben - mely néhány mm hosszú - a gyökérsző-
rök végzik, ezek szoros kapcsolatban állnak a

talaj részecskéivel és a tápsókat vizes oldat
formájában veszik fel.

A tápanyagok a talajban mobilis és raktá-
rozott formában vannak jelen, melyek a talaj
szilárd fázisából keletkeznek. A kőzetek
felaprózódása, átalakulása, kilúgzódása a talaj
agyagfrakciójához vezet. A növények táplálko-
zásának szempontjából csak az agyagásványok
fő típusai jöhetnek számításba. A humusz a
talaj szerves frakcióinak az összességét jelenti.
Tápanyagoknak a növény által felvehető táplá-
lékul szolgáló anyagokat értjük (ásványi, szer-
ves). Tápelemek, a növény táplálkozásához
nélkülözhetetlen elemek; makrotápelemek:
nitrogén, foszfor, kén, kálium, kálcium, magné-
zium; mikrotápelemek: bór, cink, molibdén, réz,
mangán.

A városi növények életfeltételeit vizsgálva
elmondhatjuk, hogy újonnan kiültetett, fiatal
növényeink nem sok eséllyel indulnak neki a
nagybetűs életnek, ha magukra hagyjuk őket.
Gyakran a kertek talaja is silány, kimerült, a
közterületeken az a közeg (mert talajnak alig
nevezhető) amibe ültetjük növényeinket, inkább
sittes, a burkolt felületek túlsúlya miatt vízhiá-
nyos, levegőtlen. A növények mégis igyekeznek
alkalmazkodni a feltételekhez, próbálnak élet-
ben maradni. Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy nincs az a növény, amit ha kezdeti élet-
szakaszában magára hagyunk, az fajára jellem-
zően, egészségesen fog fejlődni. Előbb-utóbb
legyengül és megbetegszik. A sínylődés, agónia

évekig, évtizedekig is eltarthat. Ahhoz, hogy a
növények a városi környezetben élni tudja-
nak, etetni, itatni kell őket. A fiatal növénye-
ket kezdeti növekedésük idején mindenképp, de
az idősebbek is meghálálják a gondoskodást.

Mi lehet a segítség? A vegetációs időszak-
ban rendszeresen öntözni kell, mindemellett a
sovány, sittes talaj miatt, melyből nem tud kellő
mennyiségű tápelemet felvenni a növény a
tápanyag utánpótlásról is gondoskodni kell. Jó
eredményt érhetünk el a műtrágyákkal megfe-
lelő dózist alkalmazva. Kereskedelmi forgalom-
ban szilárd és folyékony formában sokféle
kapható, javasolt szakember segítségét kérni a
megfelelő kiválasztásában. Azonban hosszútá-
von csak műtrágya alkalmazása elsavanyítja a
talajt, ezért mindig alkalmazzunk szerves
trágyát. Ez lehet általános növényi komposzt,
humusz, komposztált szarvasmarhatrágya,
komposztált szőlőtörköly. Ezek zsákos kiszere-
lésben, kereskedelmi forgalomban kaphatók.

Nem szabad kihagyni azt sem, hogy sikerünk
érdekében olyan növényt ültessünk, mely már
bizonyította város- és szárazságtűrését. Termé-
szetesen senkit nem beszélnék le a kísérletezés-
ről, számára új növényfajok kipróbálásáról.

Segítsük növényeinket, hogy jól érezzék
magukat a városi környezetben, az egészséges
zöld látványa pedig munkánkat dicséri, és a
környezet is esztétikusabbá válik.

Örömteli kertészkedést mindenkinek!
Orosz Enikő

Szépülnek a zöldfelületek

Városunk zöldfelületei tovább szépülnek. A tavasszal ültetett
árvácskák elvirágoztak, helyüket az egynyári növények vették
át. Az ágyásokban folyamatos a gyomlálás, tápanyag utánpótlás,

öntözés. A villanyoszlopokra kihelyezett muskátlik is szépen fejlődnek,
hetente 1 alkalommal speciális tápoldattal öntözik őket, a többi napo-
kon tiszta vízzel. 

Az állomány egészséges, sem kártevő, sem kórokozó nem gyengíti
a növényeket. rengeteg bontakozó virág és bimbó van rajtuk. Az öntö-
zésük teherautóról, tartályból történik, az esti órákban, kb. ½ 8 és 10
óra között. Az esetleges forgalmi kellemetlenségért megértésüket
kérjük. A korábbi esőzések és az utána következő meleg időjárás nem
csak a kultúrnövényeknek, de a gyomnövényeknek is jót tett, ezért
tudott elburjánzani egyes helyeken a gaz. A fenntartók számára kijelölt
területek kaszálása, gyommentesítése folyamatos. 

A városi zöldfelület fenntartói ezúton szeretnék megköszönni a
lakosságnak azt a rengeteg dicsérő szót, biztatást, elismerést, melyet
munkájuk során az arra járó szigethalmi polgároktól kapnak. Sok erőt
ad a nehéz munka végzése közben, hogy pozitív visszajelzésben része-
sülnek. A városlakók örülnek a rendezett, szép zöldfelületnek.

A városi zöldfelületek fenntartói külön köszönetet mondanak
regényiné Arankának, a Zöld Háló Egyesület elnökének, hogy folyé-
kony és szilárd műtrágyával járult hozzá a virágos növények egészsé-
ges, szebb állományának eléréséhez. Köszönjük szépen!

Rendőri akció 

ASzigetszentmiklósi rendőrkapitányság valamint az Érdi rend-
őrkapitányság közös, kétnapos közlekedésbiztonsági akciót
tartott június 19-én és 20-án a két kapitányság illetékességi

területén a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, megaka-
dályozása, közlekedésbiztonság javítása, a balesetek megelőzése, vala-
mint az állampolgárok szubjektív biztonság érzetének javítása céljából. 

A baleseti statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a
vezető baleseti ok továbbra is a gyorshajtás. Ennek megelőzésére négy
sebességmérő készülékkel, a lakosság által korábban jelzett problémás
helyeken mértünk, többek között Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő
sétányon, Szabadkai úton, Gyári úton, Petőfi úton, Dunaharaszti Soroksári
úton, Dunavarsány Vasút soron.  A sebességmérések során egy sebes-
ségmérő készülékkel ellátott rendőri jelleg nélküli, mozgó gépjárművet
is bevetettek a rendőrök az akció hatékonyságának növelése céljából.

Az akció során a rendőrök alapvetően szabálykövető magatartást
tapasztaltak a sofőrök részéről, csupán néhány esetben volt szükség
rendőri intézkedésre egy-egy szabálysértés esetén. Ezúton is köszönjük
a járművezetők pozitív hozzáállását, amellyel segítették az ellenőrzést
végző rendőrök munkáját! 

A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyel-
mét a közlekedési szabályok maradéktalan betartására, és egyben tájé-
koztatja a tisztelt állampolgárokat, hogy a közeljövőben is számítsanak
hasonló, akciókra fokozott, ellenőrzésekre. 
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Idén, június 4-én, 14 órakor a szigethalmi
KDNP már 11. alkalommal rendezett megem-
lékezést a szégyenteljes békediktátumra. A

lebonyolításban segítséget nyújtott Szigethalom
Város Önkormányzata és a Pest megyei KDNP
szervezete. 

Ezúton is köszönet érte.
Tóth József, a szigethalmi KDNP elnöke

köszöntötte a megjelenteket és kérte, hogy
énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt. Ezt követően röviden ismertette a
rendezvény menetét, majd átadta a szót a
házigazdának, Kasza Norbertnek.

Elsőként Semes Bogya Eszter faszobrász,
dalénekes és népgyógyász énekelt.

Őt követte Hollik István kormányszóvivő
ünnepi megemlékezése, mely a nemzeti össze-
tartozás erejéről és fontosságáról szólt. A
Szigethalmi Szent István Általános Iskola követ-
kezett. A gyermekek előadása színvonalas és
szívet szorongató volt. A megemlékezők

szemébe könnyeket csalt. Az iskolások előadá-
sát Molnár Sándor Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselő gondolatai követték. A városi szabad-
idő központban lévő megemlékezés Semes
Bogya Eszter énekével zárult.

Ezt követően a Szigethalmi Polgárőrség és
a Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyomá-
nyőrző Egyesület vezetésével átvonultunk a
dísztérre. Itt Deák Csaba görög katolikus paró-
kus megáldotta a trianoni diktátum emlékére
állított keresztet és a kopjafákat, mely Apró
Sándor díszpolgárunk keze munkája.

Az áldást a székely himnusz eléneklése,
majd a megemlékezés koszorúinak elhelyezése
követte.

A műsor zárásaként Tóth József elnök úr
megköszönte a szónokok, Hollik István
kormányszóvivő úrnak és Molnár Sándor önkor-
mányzati képviselő úrnak értékes gondolatait,
a színvonalas előadást a Szent István Általános
Iskolának, Németh Leila igazgatónőnek, a felké-

szítő tanároknak, Dzsabrailova Szevil tanárnő-
nek, Szél László, Tóth Béla és Horváth róbert
tanár uraknak, a 8. osztályos diákoknak, az
énekkarnak, valamint azoknak a gyerekeknek
és felnőtteknek, akik jelenlétükkel megtisztelték
a megemlékezést.

Továbbá köszönetet mondott Seres Bogya
Eszternek a csodálatos dalokért, Deák Csaba
görög katolikus parókusnak az áldásért, a
polgárőröknek az önzetlen segítségért, a
Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyomá-
nyőrző Egyesületnek a jelenlétükért és a segít-
ségükért. 

Végül közös, kötetlen beszélgetésre invitált
mindenkit a megterített sátorban, ahol szend-
vics és hideg innivaló volt feltálalva.

A megemlékezés zárásaként Fáki László
polgármester és Tóth József KDNP elnök kis
ajándékot nyújtott át a rendezvény résztve-
vőinek.

Szigethalmi KDNP vezetősége

Trianonra emlékeztünk
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ANégyszínvirág Óvoda ezúton is szeretné
hálás köszönetét kifejezni mindazoknak a
szülőknek, magánszemélyeknek, vállalko-

zóknak, akik támogató odafigyelésükkel hozzá-
járultak óvodáink eredményes működéséhez.

Külön is szeretnénk megköszönni Sulga
Csenge, Szabó Szofi és Beni szüleinek, valamint
Sztrapkó Norbert képviselőnek, hogy a kék ovi
előterének újra linóleumozásához az anyagi
hátteret biztosították.

Szeretnénk megköszönni Kenderesi Niki
családjának, a Missurai családnak, Tóth Lili és
Maja szüleink, hogy évek óta folyamatosan
támogatják az óvodáinkba járó hátrányos hely-
zetű családokat.

Szeretném köszönetemet kinyilvánítani
mindazon szülőknek, résztvevőknek, akik a
Tegyük szebbé óvodánk környezetét napon
részt vettek, munkájukkal, összefogásukkal
sok kiscsinek szerezve örömteli pillanatot.

Köszönetet szeretnék mondani az összes
kollégámnak, akik segítették a gyermekvé-
delmi munka sokszor ingoványos, nehézsé-
gekkel teli pillanatait kitartó és lelkiismeretes
munkájukkal.

Végezetül mindazoknak, akik bármilyen
formában önzetlenül hozzájárultak kis óvodá-
saink életének szebbé tételéhez.

Csurcsiáné Török Ilona 
gyermekvédelmi koordinátor

Az idei tél eseményei a szokásos meder-
ben zajlottak óvodánk csoportjainak
életében: az elmúlt nagy ünnep boldog-

ságában tündököltünk még, készülődtünk a
farsangi mulatságra, a majdani téltemetésre,
ám egyszer csak egy merőben szokatlan
esemény történt.

Az intézményvezetőnket felkereste a
szigethalmi Édesanyák Klubjának vezetője,
Bucsi Ani néni egy felajánlással, miszerint a
nagymamák egy kis csokra szívesen olvasna
mesét a gyerekeinknek. Izgalommal töltött el
bennünket, felnőtteket is a várakozás, a talál-
kozás a tüneményes nagyikkal. A mesélő
mamák jöttek is rendületlenül, heti két délelőtt
élvezhettük a társaságukat. Csoportjainkban a
gyerekek nagy szeretettel fogadták őket, és
egy-egy mesehallgatást követően izgatottan
tették fel a kérdést, hogy mikor lesz legköze-
lebb, mikor mesél a MAMA újra. Igen, csupa

nagybetűvel: MAMA… Ezek a nagyik, míg
meséltek, kicsit mindannyiunk mamái voltak,
legyen az felnőtt vagy gyerek, mert bizony
rohanó világunkban néha messzebbre sodor az
élet a saját szeretteinktől az idő hiányában
vagy a távolság miatt, és ezt egy kissé feled-
tetve velünk dédunokák és unokák voltunk
ezeken a délelőttökön.

A hónapok teltek, elérkezett a búcsú ideje.
Búcsúztak a mamák tőlünk, és búcsúzásra
készülődtek a kirepülni készülő nagyjaink. Ezek
a nagymamák, akiket megismerhettünk e félév
alatt, oly annyira aktívak, hogy az óvodánkból
ballagó gyerekeknek még tarisznyákat is készí-
tettek az útravalók számára. Köszönjük az
Édesanyák Klubjának, a szupernagyiknak, hogy
itt voltak, meséltek, és ilyen aktív részesei az
óvodai életünknek is!

Mátyásiné Kelemen Ágnes
óvodapedagógus

A mese és még valami…

A hála az élet nagy szorzója



Pedagógusnap alkalmából a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központ által szer-
vezett ünnepségen a Szigethalmi Szé-

chenyi István Általános Iskola pedagógusai
kiemelkedő munkáját köszönte meg Pálos
Annamária tankerületi igazgató. 

Az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek
között vehette át Czita Gáborné tanár, mun-
kaközösség-vezető, Mabani-Kelemen Lilla
tanár, munkaközösség-vezető, Nagyné Kirch-
ner Katalin tanító, munkaközösség-vezető,
Wéber Adrienn igazgatóhelyettes és Mer-
meze Klára igazgatóhelyettes.

A Szigetszentmiklósi Tankerület nem csak
a kiváló pedagógusokat, hanem a kiváló tel-
jesítményt nyújtó gyermekeket is díjazta

ebben a tanévben. A Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola nevelőtestülete ja-
vaslata alapján az elismerő oklevelet Mizsei
Boglárka 6.c osztályos, Várhegyi Zsuzsanna
8.a osztályos, Szabadi Zsófia Nikolett 8.b
osztályos, Görhes Dominik Kevin 8.c osz-
tályos tanulók vehették át kiváló munkáju-
kért.

Szigethalom város ünnepi képviselő-tes-
tületi ülésén került sor a „Város Kiváló Pe-
dagógusa” díj átadására. A Szigethalmi Szé-
chenyi István Általános Iskola nevelőtestületi
döntése alapján 2019-ben Nagyné Kirchner
Katalin tanító vehette át a rangos díjat. 

A „Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért”
Alapítvány kuratóriuma a 2018/2019-es tanév

végén is kiosztotta az „Év tanulója”, az „Év
sportolója” és az „Év tanára” díjakat.

A pedagógusok titkos szavazásával alakult
ki az eredmény: 

Az „Év tanulója” Pál Gergely János 4.a
osztályos, Bálint Léna Klára 4.b osztályos és
Orbán Kiara Viktória 8.a osztályos tanuló lett.

Az „Év sportolója” díjat Csattos Vivien
4.a osztályos és Fekete Tímea 4.b osztályos,
valamint Gere Brigitta és Sipos Dorina 7.b
osztályos diákok nyerték el.

Az „Év tanára” díjat Mészáros András
pedagógus vehette át.

Gratulálunk a díjazottaknak! Munkájukhoz
további sikereket kívánunk! 

Igazgatóság

Akikre büszkék lehetünk…

E gyed Jolán 1986-1989-ig a Szigetszent-
miklósi Városi Tanács művelődésügyi
osztályán tanulmányi felügyelőként

dolgozott. 1989-ben lett a szigethalmi 2. sz. Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettese, majd 1995-
ben igazgatója.

A pedagóguspályán eltöltött 40 év során
hivatását mindvégig magas színvonalúan, elkö-
telezetten, igényesen, lelkiismeretesen, humá-
nusan végezte. Intézményvezetői pályafutása
alatt a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola, egykori nevén a Gróf számos címet és
több miniszteri dicsérő oklevelet kapott a
kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréséül. 

Az évek során igényes, összetartó nevelőtes-
tületet kovácsolt össze, amely hatékony módsze-
rekkel, fejlett együttműködéssel, az elvárásokat
figyelembe véve végzi nevelő-oktató munkáját. 

Az iskola céljainak érdekében minden
rendelkezésére álló eszközt megragadott,
felhasznált. 

Mi, pedagógusok, sok ismeretet, tapaszta-
latot és emberi tulajdonságot szereztünk tőle,

melyek meghatározzák a mindennapi munkán-
kat, életünket. 

Igazgató asszony az elhivatottsága, példa-
értékű életpályája, kimagasló szakmai munkás-
sága elismeréseként számos kitüntetésben
részesült az évek során. 2005-ben nyerte el
Szigethalom Város Önkormányzata jóvoltából a
„Szigethalom Város Kiváló Pedagógusa”
díjat. 2005. augusztus 20-án a Magyar Köztár-
saság elnöke szakmai munkájának elismerése-
ként a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke-
reszttel tüntette ki. 2018-ban Szigethalom

Város Díszpolgári címmel tüntették ki. Idén
államilag elismert Németh László Díjban
részesült és Miniszteri Elismerő Oklevéllel
tüntették ki.

Mi, Széchenyisek nagyon büszkék vagyunk
rá. Ennek fényében adományoztuk iskolánkban
a 2018-2019. tanévi „Év tanára” díjat különdí-
jazottunknak, Egyed Jolán igazgató asszonynak.
Az ő emberi magatartása, pedagógiai, vezetői
életpályája, emberfeletti szorgalma példakép
lehet mindannyiunk számára. 

A pedagógus pályán eltöltött 40 év után
igazgató asszony méltó módon elköszönt az
iskolától, a munkatársaktól, a diákoktól, a szülők-
től, a vezetőitől, a külső partnerektől, egykori
tanáraitól. A továbbiakban jól megérdemelt
pihenését tölti majd. Munkásságát, eredményeit,
átadott erényeit őrzik az iskola falai, ezek mindig
itt lesznek velünk, féltve őrizzük őket. 

Sok boldogságot, csodás élményeket és jó
egészséget kívánnak neki az elkövetkező években! 

a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola dolgozói

Elröppent 40 év

Új korszak kezdődött a Szigethalmi
Széchenyi Iskolában június 20-ától. Nyug-
díjba vonult Egyed Jolán igazgató

asszony, aki 30 évig tanított itt, és több mint
húsz évig igazgatta az intézményt.

Kissé hosszúra sikeredett, de mégis
felemelő érzés volt részt venni az ünnepségen.
Megható pillanatból volt bőven. Bizony
megkönnyeztük, amikor első tanító nénijét,
Farkas Erzsikét és első munkaadóját, Bolfordné
Hídvégi Sárát, valamint azokat a volt és jelenlegi
kollégát, munkatársat köszöntötte az igazgató
asszony, akikkel hosszú évekig, évtizedekig
dolgozott együtt.

Negyven év a tanári pályán, harminc év
ebben az iskolában, és több mint húsz év igaz-
gatóként. Ezt a teljesítményt egy miniszteri
oklevél is elismerte, melyet a tankerület képvi-
selője adott át.

Az ünnepség vége felé azt hittük, hogy ezt
a hangulatot már nemigen lehet fokozni. Téved-
tünk. A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány az Év tanára díjat adományozta
Egyed Jolánnak, melyet – oklevél és aranylánc,
medál kíséretében – a kuratórium tagjai adtak
át. Az ünnepségen résztvevők felállva, hosszú
percekig tartó vastapssal köszönték meg az
igazgató asszony negyven éves munkáját.

Fáki László, Szigethalom Város polgármes-
tere megköszönte a huszonöt évet, mely alatt
együtt dolgozhattak, méltatta az elbúcsúzó
igazgató munkáját és a nyugdíjas évekre új célo-
kat, új örömöket, jó egészséget és boldog
éveket kívánt.

Ehhez a jókívánsághoz csatlakozom annak
a több ezer tanulónak, szülőnek a nevében, akik
a Széchenyi István Általános Iskola tanulójaként
vagy hozzátartozóként tapasztalhatták meg
Egyed Jolán emberségét, szakmai rátermettsé-
gét és elhivatottságát a felnövekvő generáció
fejlődéséért.

Dr. Schuller Gáborné

Az év tanáraként búcsúzik Egyed Jolán
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Kalmár Gabriella
pedagógiai pá -
lyáját képesítés

nélküli napközis neve -
lőként kezdte 1979
szeptemberében. Esti
tagozaton végezte el a
főiskolát, így közben
folyamatosan tanított.
Már akkor is széles
körű pedagógiai tevé-

kenységet folytatott. A motiváció, a szakmai
tudatosság és az elhivatottság mindvégig jelle-
mezte munkáját. 

1989. március 1-jén a Szigethalmi II. sz.
Általános Iskolában, mai nevén a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolában kezdett
dolgozni osztálytanítóként.

Tevékenykedett magyar nyelvoktatóként
is. Szakmódszertani tudása bővült, és nagyon
komoly tanítási tapasztalatot szerezett. Napi
szinten használta az angol nyelvet sokféle
témában és helyzetben. 1997-ben három
hónapot tölthetett az Amerikai Egyesült Álla-
mok keleti partvidékén. Ekkor lehetősége

adódott megtapasztalni egy idegen nyelvi és
kulturális világban való eligazodás nehézségeit
és értékeit.

2002-ben államilag elismert középfokú
nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, majd 2005-
ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán angol
műveltségi területen szerzett oklevelet. Ettől
kezdve teljes szakmai elkötelezettséget érzett
az angol nyelv oktatása iránt. Számos lehető-
sége volt megtapasztalni, hogy a gyerekeknek
szükségük van motivációra és a nyelvtanulás
szeretetére élményszerzés útján.

A saját nyelvi szinten tartása és módszer-
tani fejlődése érdekében rendszeresen részt
vett továbbképzéseken, szakmai konferenciá-
kon, műhelyfoglalkozásokon. 

A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákok
számára angliai tanulmányutakat szervezett.
Több tanítványát készítette fel sikeresen a
PITMAN nyelvvizsgára. 

Az iskolai tanórán kívüli feladatokból
mindig aktívan kivette a részét, rendezvé-
nyeket szervezett, pályázatokat írt, nyertes
pályázatokban vett részt, versenyre készí-
tett fel.

Személyisége céltudatos, következetes,
nyugodt, higgadt és mindig vidám. 

2007-ben elnyerte „Az év tanára” díjat
az iskola pedagógusainak, tanulóinak és a
szülők szavazatai alapján.

2009-ben kimagasló szakmai munkájáért
a „Szigethalom Város Kiváló Pedagógusa”
díjat vehette át.

2016-ban eredményes minősítő vizs-
gát tett.

A pedagógiai pályafutása során mindvégig
arra törekedett, hogy élményt adó és motivá-
ciót nyújtó tanórákkal varázsolja el a diákjait,
hogy közösséget építsen és maga is a peda-
gógus közösség aktív tagja legyen, hogy
nevelő-oktató munkáját magas színvonalon,
nem múló lelkesedéssel, jókedvűen végezze,
hogy a rá bízott gyerekeknek maradandó
élményt nyújtson.

Gratulálunk sikeres pályafutásához! Kíván-
juk, hogy az előtte álló nyugdíjas éveket is sok
öröm, vidám időszak jellemezze. 

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola tantestülete

Örömteli évek a pedagóguspályán
Szigethalmi Híradó ISKOLA

Egy közoktatási intézmény egyik legfonto-
sabb rendeltetése az oktatáson kívül nem
más, mint a nevelés. Nevelés az alapvető

erkölcsi és társadalmi normákra, értékekre. Isko-
lánk a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola ragaszkodik gyökereihez, hagyományai-
hoz. A kollektívát, a humánerőforrást mindig is
igyekezett frekventáltan kezelni. 

Hisszük és valljuk: múlt nélkül nincs jelen,
jelen hiányában pedig jövő sem létezik. Kiváló
kollégánk Bóka Péter nem is olyan rég még isko-
lánkban tanított. Halála minden tanulót, szülőt,
pedagógust mélyen érintett. Mondják, „Azok
éltek igazán, akik haláluk után is tovább élnek!”
Nos, emléke a mai napig elevenen jelen van
diákokban, kartársakban, szülőkben egyaránt. 

A tisztelet, a hagyományteremtés és az
emlékezet jegyében négy évvel ezelőtt rendez-
tük meg első alkalommal a nevét viselő emlék-
tornát, Takács róbert tanár úr szervezésében.
Idén immár negyedik alkalommal, az eddigiektől
azonban eltérően, Jassó Csaba tanár úr főszer-
vezésében, az iskola, a Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány és az önkormányzat
hathatós segítségével és támogatásával nem az
intézmény tornatermében, hanem emelvén a
színvonalat, a városi műfüves pályán zajlottak
a labdarúgó mérkőzések májusban, amelyen 3-
4., 5-6., 7-8. osztályos diákok mérték össze
tudásukat. 

Az iskolai sportrendezvényen az alábbi
eredmények születtek:

II. kcs. (3-4. o.)
Helyezés: Különdíjasok:
1. 4.a Gólkirály: Nagy Nimród 3.c
2. 4. b Legjobb kapus: Pál Gergely 4.a
3. 3.b Legjobb mezőnyjátékos: 

Oláh Kristóf 4.b
4. 3.c
5. 4.c 
III. kcs. (5-6. o.)
Helyezés: Különdíjasok:
1. 6.c Gólkirály: Bogos róbert 6.a
2. 6.a Legjobb kapus: Polyóka Ádám 6.a
3. 5.b Legjobb mezőnyjátékos: 

Halek Zsigmond 6.c
4. 6.b
5. 5.c
IV. kcs (7-8.o.)
Helyezés: Különdíjasok:
1. 8.a Gólkirály: Bogdán László 8.b
2. 8.b Legjobb kapus: Szenyán Emese 7.b
3. 7.b Legjobb mezőnyjátékos: 

Olasz Olivér 8.b
4. 7.a

Köszönjük a támogatást a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola vezetésének, a
Szi gethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány-
nak, Szigethalom Város Önkormányza tának!

Czeglédi Sándor 
testnevelő tanár, segítő

IV. Bóka Péter Labdarúgó Emléktorna
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ASzigethalmi Szent István Általános Iskola
7. évfolyamának 45 diákja a Határtala-
nul! pályázat keretében május 29 – 31.

között a Felvidék technikai és tudományos
öröksége című tanulmányi kiránduláson vett
részt. Célunk az volt, hogy a kirándulás során
több tantárgy ismereteit aktiváljuk és kapcsol-
juk össze, így erősítve tanulóink komplex
természettudományos látásmódját.

Először Komáromba indultunk, ahol a
komáromi erődben megismertük az erőd
történetét, majd bejártuk a hatalmas területen
fekvő létesítményt. Ezután ellátogattunk a
Komáromi Jókai Mór Alapiskolába, ahol az
igazgatónő körbevezetett bennünket az
épületben, és összeismertetett a hetedik évfo-

lyamos diákokkal. Innen Ógyallára utaztunk,
ahol a Konkoly-Thege Miklós által alapított,
140 éves obszervatóriumot látogattuk meg.
Felkerestük a tudós csillagász síremlékét, és
tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el. A
nap végén még ellátogattunk Gútára a Kis-
Duna régi medréhez, ahol egy ma is működő
reformkori hajómalmot, és Közép-Európa
leghosszabb fahídját néztük meg.

Másnap Pozsonyba, az egykori koronázó
fővárosba, a reformkori országgyűlések szín-
helyére látogattunk. Áthajtottunk az UFO
néven emlegetett új hídon, láttuk a prímási
palotát, a várat. Bementünk a koronázásoknak
helyet adó Szent Márton dómba, melynek
tornyát 3 mázsás aranyozott korona díszíti.

Sétáltunk az Óvárosban, megnéztük az Óváros-
házát, az egykori országgyűlések házát, a Gras-
salkovich kastélyt. Ezután Tallósra utaztunk,
ahol egy ma is működő cölöpös famalmot
néztünk meg.

Harmadik nap reggel Körmöcbányára indul-
tunk. Ez a történelmi Magyarország leggazda-
gabb városai közé tartozott a múltban, a város
kiváltsága a pénzverés joga volt. Itt a világ
egyik legrégebbi, 700 éves pénzverdéjét láto-
gattuk meg, majd rövid sétát tettünk a
gyönyörű kisvárosban. Ezután az UNESCO
világ örökségéhez tartozó Selmecbányára indul-
tunk, ahol a középkori ezüst és aranybányák
fölött létesített Szabadtéri Bányászati Múze-
umban ismerkedtünk meg a régi és új bányá-
szati módszerekkel, berendezésekkel. Itt is
sétáltunk a városban. Ajándékokat vásárol-
tunk, és megkóstolhattuk végre a kimondha-
tatlan nevű „zmrzlina”-t, vagyis a fagylaltot.

Felejthetetlen élmény volt ez a három nap.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat,
rengeteget tanultunk, tapasztaltunk. Köszönet
idegenvezetőnknek a sok érdekességért, és
azért a szemléletért, amit átadott nekünk. Az
egyszerű, csendes, mély hazaszeretetet.

Javasoljuk, hogy aki teheti, keresse fel
ezeket a városokat. Nincsenek nagy távolságra
tőlünk, (150-200 km) és a történelmi Magyar-
ország híres városainak, személyiségeinek
megismerése garantáltan jó érzést fog kivál-
tani. Jó utat kívánunk!

Pelyváné Szendrei Erzsébet
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

A Felvidéken jártunk
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Nyitva tartás
Júliusban és augusztusban a szombati

nyitvatartás szünetel! Hétköznapokon könyv-
tárunk nyitvatartási rendje változatlan.

* * *

Programok
2-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
5-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár

Baba-mama zenés foglalkozás
9-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
11-én, csütörtökön 16.45-kor: Csicsergő Anya 

Kuckó
2 12-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár 

Baba-mama zenés foglalkozás
16-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
19-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár 

Baba-mama zenés foglalkozás

23-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
26-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár 

Baba-mama zenés foglalkozás
30-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

* * *

Változások a nyári időszakban
Szigethalom Város Képviselő-testülete

anyagi forrást biztosított a hátralévő régi
épületrészünk belső felújítására. Emiatt a
nyári hónapokban zajlanak könyvtárépüle-
tünk ezen részének építési munkálatai,
amelyek előreláthatólag augusztus végéig
tartanak, s szükségessé vált földszinti gyer-
mekrészlegünk ideiglenes, épületen belüli
átköltöztetése a rendezvénytermünkbe. A
költöztetési munkálatok oroszlánrészét Szépi
Józsefné, Kozik Anikó és Tóth Anikó kolléga-

nőink végezték el. Ezúton is köszönöm kitartó
munkájukat, erőfeszítéseiket! Az ennek hátte-
rét biztosító kollégáim munkáját is dicséret
és köszönet illeti.

Önöknek pedig szintén köszönjük türel-
müket a munkazaj és más kellemetlenségek
elviseléséért! 

Elismerés
Kolléganőnk, Szigligeti Zsuzsanna „Sziget-

halom városi- és civil rendezvényein végzett
önkéntes segítő munkájáért” oklevelet vehetett
át a városi díjak átadásakor június 7-én több
civil segítővel együtt. Gratulálunk valamennyi-
üknek, köszönjük munkájukat és kívánjuk, hogy
továbbra is részt tudjanak venni a település
közösségi életében!

a könyvtár munkatársai nevében 
Luttenberger Katalin könyvtárigazgató

Könyvtári hírek

Szigethalmi Híradó ISKOLA

Szigethalom városának olyan attrakciója
(engedjék meg, hogy ezzel a turisztikai
kifejezéssel éljek) van, melyre sok-sok tele-

pülés lehetne büszke. Egy olyan kincse, mely
nemcsak szórakoztat, de ezzel egy időben a
tudásban is bőven részeltet. Ahol mindenki –
korra és nemre tekintet nélkül – megtalálja a
szája íze szerinti időtöltést.

Iskolám, a Szent István Általános Iskola már
régóta bőségesen vesz a „bőség asztaláról”.
Miden évben elvisszük ötödikes tanulóinkat az
Emese Parkba, ahol alámerülhetnek a múlt vilá-
gába. Méghozzá nem passzív befogadóként,
hanem át- és megélve a múlt történéseit. Az
Őskultúra Alapítvány elhivatott közössége
Magyar Attilával az élen, interaktív időutazásra
viszi csemetéinket évről évre. Idén májusban is
megtörtént a csoda. Attila humoros, színes
előadása kinyitotta a tudás zsákját. Testközelbe
hozta őseink életmódját, hétköznapi életét. Mire
jó a láncing? Mitől volt félelmetes fegyver a mi
íjunk? Hogyan kell tüzet csiholni (Semmi gyufa!)?
Mitől más a szablya, mint a kard? Melyik pajzs
mire jó?  Számtalan kérdésre kaptak választ
diákjaim szó szerint testközelből.

Ezután mártottak gyertyát. Nem mondom,
jó pár egzotikus, morbid darab is sikeredett.
Evezhettek egy jóízűt egy korabelire hajadzó
„csolnakon”. Felülnézetből nézve a nebulók

ügyködéseit, két szó jutott eszembe: heroikus
és kaotikus. Lőhettek a „mi” íjunkkal. Egyelőre
még nem olimpikonok, de megtették a kezdő
lépéseket! Ami nagy-nagy örömmel töltött el,
hogy vidáman, mozgalmasan röpült el a három
óra. Biztos vagyok benne, hogy az Emese Park-
ban „orvul” megszerzett tudás jól befészkelte
magát gyermekeink szürkeállományába.

Mikor az 5. c tanulóinak a beszámolóit olvas-
tam a napról, az élmények áradatában gyakran
találkoztam egy kritikus észrevétellel: „Lehetett

volna hosszabb is!” Attila, úgy gondolom, hogy
ennél nagyobb dicséretet nem kaphatsz egy
tanulótól. A nap történéseinek esszenciáját
Ahmed Medina, egy diákunk fogalmazta meg:
„Ez a kirándulás életem egyik legtöbb informá-
ciót adó kirándulása volt!”

Mit gondolok én, a napszámos? „Én, ha egy
kincset látok csillogni a lábam előtt, bizony leha-
jolok érte.”

Nád Béla, 
egy elégedett tanár a „szentektől”

Kincs, ami van!

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: július 19. Megjelenés: augusztus eleje. Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.



A közvitézből az ország egyik főurává lett
apa nevével, aki Károly róbert szolgálatában
állott a kérdéskör legrészletesebb kutatója
szerint először egy 1311 decemberében kelt
iratban találkozhatunk egy birtokadományozási
ügyben, „magister Emericus serviens noster de
Beche” (a mi szolgánk, Becsei Imre mester)
megjelöléssel, de neve valójában már 1308-
ban, a budai káptalan előtt kelt iratban feltűnik,
amikor zálogba veszi Becse és Gergely neme-
sektől Becse települést.) 1316-ban már ispán,
valamint a királyi társzekerek parancsnoka, két
év múlva Bodrog vármegye főispánja, aki a
király kedvelt vitéze hadivállalkozásaiban. 1321-
től Bars megye főispánja, valamint lévai
várnagy. 

E tisztségében részese a Zách Felícián
családja elleni bosszúnak, amikor a magyar
jogszokással ellentétben távoli családtagokon
is kegyetlenül megtorolják az elkeseredett apa
támadását a királyi dinasztia ellen. Mint ismert,
erre azután került sor, hogy Károly róbert fele-
sége, Piast Erzsébet Magyarországon tartóz-
kodó öccse, a későbbi Nagy Kázmér lengyel

király állítólag elcsábította Felícián lányát,
Klárát. „Volt még Felíciánnak egy Sebe nevű
nagyobbik leánya is, egy Kopaj nevű nemesem-
ber felesége: Léva vára előtt Becsei Imre, az
ottani várnagy parancsára ennek fejét vették,
Kopajt mindhalálig bebörtönözték; ezenfelül
fiait keresztes vitézekkel egy tengeri szigetre
küldték, hogy sose lássák viszont szülőföldjü-
ket. Végül sok Felícián nemzetségbeli nemest
lemészároltak.” – Képes Krónika)

Imrének három fiáról tudunk, ezek egyike
történetünk hőse, Becse Vesszős György. A
pokoljárásról készült feljegyzés szerint 1329-
ben, az okiratokban szereplő adatok alapján
viszont 1316-17 körül láthatta meg a napvilá-
got, mivel nagykorúsága (14. életéve) 1330
körülre datálható. A korabeli okiratokban egy
ideig testvérével együtt szerepel, apjuk után
közösen töltik be kezdetben a barsi főispáni és
a lévai várnagyi tisztet is, de 1335 után már
csak Töttös, aki gyorsan tovább emelkedik a
ranglétrán. Előbb királyi főajtónálló, majd
óbudai várnagy, pilisi főispán s visegrádi
várnagy, később jászok bírája aztán királynői

tárnokmester lesz. Töttös még azt is eléri,
hogy Lajos a neki és apjának tett szolgálatok
fejében egy 1344-ben, Visegrádon kelt rende-
letében Becse jobbágyait felmenti a királyi
szolgálat alól. 

„Lajos király megfontolva Beche-i Imre fiai:
Theteus (Töttös - VZ) mester királyi ajtónálló-
mester és Wessceus (Vesszős – VZ.) mester
Saskew-i várnagy hű érdemeit, amiket először
néhai királyi apjának, majd Lajosnak teljesítet-
tek, azt a kegyet teszi nekik, hogy a nagyszigeti
Beche faluban lakó jobbágyaik nem tartoznak
azt a szolgálatot teljesíteni, amit apja idején,
hanem mostantól Beche az ország nemesei
birtokai szokásának megfelelően legyen,
kiemelve minden teher alól, amikkel a nagyszi-
geti népek és jobbágyok tartoznak, elkülönítve
ezek közösségétől.”

Két év múlva pedig őket és jobbágyaikat a
király már a megyésispánok, megyei bírák,
városok és szabad falvak bírói ítélkezése alól is
mentesíti. Mindeközben birtokaikat is gyarapít-
ják, és az oklevelek számos peres ügyük emlé-
két is őrzi, amelyekben többnyire Töttös István
jár el. György 1342-től saskői várnagy, 1347-től
zólyomi főispán. Ugyanekkor cserél velük birto-
kot a király, s kapják meg Pereg és Becse
helyett a felvidéki Zselizt, Udait és Mártondot. 
(Folytatjuk) 

Vereckei Zoltán
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A becsei pokoljáró különös kalandjai 2. rész
Különös sorsokat rejt Ráckeve és környéke története: gondoljunk csak a legendás

huszárkapitány, Horváth Nepomuki János vagy az 1848-ban kivégzett gróf Zichy
Ödön életére vagy éppen halálára. De ha kicsit tovább merészkedünk a múlt

göröngyös útján, kalandos sétánk során egy még furcsább életrajznál torpanhatunk
meg: az első magyar pokoljáróénál, Krizsafán fia Györgyénél, akit a kutatók többsége
Becse Vesszős Györggyel, Nagy Lajos király vitézével azonosít. 
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Idén a Városnapok szombat délelőttjén öt
település aerobikos gyerekei és az őket
kísérő hozzátartozók népesítették be a

szabadidőközpont és a focipálya területét.
Pusztaszabolcsról, Kecskemétről, Kulcsról,
Adonyból, Iváncsáról érkeztek hozzánk
versenyzők, a szigethalmi gyerekekkel együtt
összesen 134-en.

A szigethalmi Négyszínvirág Óvoda
csapata első helyezést ért el az óvodás csapa-
tok között, a Szigethalmi Aerobik és Szabad-
idősport Klub egyéni és csapatversenyzői is
arany minősítést szereztek minden korcso-
portban.

Köszönjük a szakmai zsűri (Császárné Illés
Andrea, Suhai-réfi Tímea, Zupka Eszter Dóra

és Kisszékelyi Zsolt), a lelkes szigethalmi szülői
gárda és a szabadidőközpont munkatársainak
segítségét.

A támogatást köszönjük Szigethalom
Önkormányzatának, a Momentsnek, a Szipká-
nak, Kecskés Erikának, Balaton Editnek és
Mihalikné Dóri néninek.

Bognár Györgyi és Zajzon Anita

VI. Szigethalmi Kistérségi Aerobik Verseny

Szigethalmi Híradó SPOrT

Fekete Tímea, a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola tanulója már egész
kicsi óvodás kora óta foglalkozik a

mozgásművészetekkel, ahol hamar megmutat-
kozott tehetsége. Hosszú, kitartó és szorgal-
mas munkájának köszönhetően az idei évben
a magyarországi kvalifikáció következménye-
ként egyéni és duó koreográfiával is jogosult-
ságot szerzett a táncvilágbajnokságon való
indulásra.

Komoly felkészülés és reményteljes várakozás
előzte meg a versenyt, amelynek eredménye:
Fekete Tímea és Gál Bernadett, a Szigetszentmik-
lósi SC versenyzői a WDA World Dance Champi-
onship világversenyen duó koreográfiával világbaj-
nokok lettek, Tímea szólóval ezüstérmet szerzett. 

Gratulálunk a csapatnak és a felkészítő
koreográfusoknak, Márkus Mónikának és
Narancsik Dórának!

fne

Világbajnok kislányok
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Nagy reményekkel és némi gyomorgörcs-
csel kelt fel június 8-án, szombaton,
közel 200 gyerek. Izgultak.

Izgultak, hogy a legjobb tudásukat mutas-
sák meg szüleiknek, és segítsék a csapatukat a
győzelem, vagy csak egy jó eredmény felé. Ezen
a szép napon rendezte meg a Darazsak Sport-
egyesület (most harmadszor) a hagyományos
évi utánpótlás kupáját.

Négy korosztályban veselkedtek egymás-
nak az ifjú, lelkes, tehetséges, sportszerető fiúk,
lányok. 

A napot az U9 és az U11 es korosztályosok
kezdték reggel. Izgalmas, gólokban gazdag
mérkőzéseket vívtak. Még tartottak a csoport-
mérkőzések az U9 é U11 es résztvevők között,
amikor az U12-es korosztály is pályára lépett.
Majd őket követve a legifjabbak is megmutat-
ták, nekik sem számít a meleg, csak a foci! 

Az összecsapások a terveinknek megfele-
lően, majdnem egy időben értek véget. Így
hagyományosan minden korosztály megtapsol-
hatta a többi korosztály eredményeit is! 

Az okleveleket, érmeket, kupákat Fáki
László polgármester, valamint Bognár Sándor
és Király Gábor adta át. A külön díjazottaknak
járó ajándékokat, jutalmakat Sztrapkó Norbert,
az Összefogás Szigethalomért Egyesület önkor-
mányzati képviselője ajánlotta fel s nyújtotta át.
Az U7 korosztályban, a nálunk megszokott
módon, mindenki éremmel és névre szóló
emléklappal térhetett haza.

Eredmények:
U9 U11 U12

1. hely
Halásztelek Dmtk

Dmtk
FC Fehér csapat

2. hely Soroksár I. Darazsak SE Darazsak
Narancs csap. SE 

3. hely Soroksár II. Dmtk Budatétény
Kék csapat SE

Gratulálunk minden játékosnak, edzőnek és
természetesen a szülőknek is, akik a nagy meleg-
ben végig bíztatták a csapatokat, a gyerekeket! 

Köszönjük a szervezésben, lebonyolításban
nyújtott segítségét: Bognár Tündének, Csizekné
Hakay renátának, Molnár Katalinnak, Cseh
Viktóriának, Dunghel Editnek, Lajtai Ottónak,
Missurai Zsoltnak, Márton Tamásnak, akik
nélkül a mai nap nem sikerült volna.

Ám a hétvége itt nem ért véget. Idén az
önkormányzat megkérte egyesületünket, hogy
az utánpótlás kupánk mellé egy amatőr felnőtt
kispályás labdarúgó tornát is szervezzen. Ebben
nagy segítséget nyújtott a Városi Szabadidő
Központ csapata, amelyik „idevarázsolta”
nekünk két testvérvárosunk, Jaworzno
(Lengyelország) és Fülek (Szlovákia) focistáit,
illetve Bognár Tündének, aki a lebonyolításban
vállalt nagy szerepet.

Az önkormányzat és a Darazsak Sportegye-
sület (szakmai partnerként) által elkészített és
átadott műfüves focipálya volt a helyszín. A
városnapok második napjára esett a választás.
Szigorú feltétel volt, hogy csapatonként maxi-
mum két (női) igazolt játékos léphet pályára. Így
a profi focistákat kizárva, hat csapat nevezett.
Erre azért volt szükség, mert az amatőr öröm-
focin volt a hangsúly. Ami sikerült is! 

A mérkőzésnapot Novákné Kiss Viktória,
az Összefogás Szigethalomért Egyesület 3. sz.
választókörzet képviselőjelöltjének kezdőrú-
gása indította el, majd sorra jöttek a 2x10
perces mérkőzések. Minden csapat játszott
mindenkivel, így 17 órára kialakult a végered-
mény. A napra jellemző volt a sportszerű szur-
kolás, sok nevetés.

1.     Fülek (Szlovákia) 15 pont
2.     Jaworzno (Lengyelország) 12 pont
3.     Coaches United 9 pont
4.     Csűrdöngölők (SZMK) 4 pont
5.     Éden Hazárd 3 pont
6.     Szigethalmi Ultras 1 pont

Gratulálunk a csapatoknak!
Az érmeket, kupákat, ajándékokat, illetve a

kupa két legidősebbjének (Bognár Sándor
József és Lajtai Ottó) járó jutalmat Szigethalom
városvezetését képviselve, Fáki László, Sztrapkó
Norbert és Suhai réfi Tímea, az Összefogás
Szigethalomért Egyesület Önkormányzati képvi-
selői adták át. Az ajándékokat a SZÉP ABC, vala-
mint Sztrapkó Norbert ajánlotta fel.

Bognár Sándor
Darazsak SE

Foci a városnapokon!
III. Darazsak Labdarúgó Utánpótlás Kupa és amatőr felnőtt kispályás

labdarúgó torna 
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Végtelen Futás címmel tartottuk meg
június 22-én a Szufla Fesztiválra felké-
szítő rendezvényünket. 

Hogyan is zajlott a napunk? 
A futást 10 órakor indította el Károlyiné

Szabó Piroska. Nem szenvedtünk a nagy meleg
miatt, kellemes futóidőnk volt. Akik eljöttek,
mindannyian futottak vagy gyalogoltak egy
vagy több kört. Pontosan 53 fő futott/túrázott,
összesen 183 kört, azaz 546 km-t! Legtöbbet, 8
kört, Tigyi Laci és Kovács róbert futott. Nagy

öröm volt látni és a visszajelzések alapján is
elmondhatjuk, hogy nagyon jól érezte magát
minden vendégünk, ismét egy jól sikerült futó-
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 

És az ebéd is nagyon finom volt! Nagy
üstben gulyáslevest főztek a szakácsaink, Káro-
lyi Gábor és Tóth Gábor, valamint Sziklaváriné
Marika segített szakmai tapasztalataival, és
abban is, hogy az ízek kibontakozzanak. A
gulyásba való húsért ebben az évben is köszö-
net a Bodrogi Hús Kft-nek, Bodrogi Istvánnak!

A többi alapanyag beszerzését és az előkészü-
leteket nagyon szépen köszönjük Barnucz
richárdné Kenesei Szilviának és természetesen
azoknak a lelkes segítőinknek is, akik részt
vettek a rendezvény szervezésében és a főzés-
nél! Köszönjük a Moments támogatását, a
finom ebédet követő csokikat ők biztosították
a futóinknak!

Gratulálunk mindenkinek, és köszönjük,
hogy újra eljöttetek hozzánk! Jövőre újra ugyan-
itt és a végtelenbe tovább! 

Néhány hét múlva, augusztus 3-án, Sziget-
halmon kezdetét veszi a már oly népszerűvé
vált és rengeteg futót, sportot és mozgást
kedvelőt vonzó Szufla Futófesztivál, ahová az
első alkalom után újra és újra visszavágynak a
résztvevők. 

Hogy miért? 
Erről kérdeztem meg Károlyiné Szabó Piros-

kát, aki a kezdetek óta a főszervezője a
versenynek.

– Az első fesztiválok rendezőjeként, az
utóbbi években pedig a frissítés felelőseként
azért szeretem a versenyünket, mert megmu-
tathatjuk a környékünkről és az ország távoli
szegleteiből érkező több száz sportolónak a mi
kis kedves futóterepünket. A tököli parkerdő
nem nagy, nincsenek benne óriási emelkedők,
de árnyas, homokos ösvényei nagyon jó hely-
színt biztosítanak a terepfutást kedvelőknek. Az
egy szem „Haláldomb” jelent azért egy kis kihí-
vást. 

A másik dolog, amiért kedves nekem a
rendezvényünk, hogy sok szigethalmi civil szer-
vezet összefogásával és helyi támogatókkal
tudunk összehozni minden évben egy profin
rendezett, mégis családias hangulatú terepfutó
versenyt.

Minden futót, sportolót, gyerekeket és
felnőtteket egyaránt várunk szeretettel augusz-
tus 3-án, a Szufla Futófesztiválon. Sok érdekes
program, a gyerekeket játszóház, minden részt-
vevőt pedig finom ebéd, palacsinta és rengeteg
finomság vár a jóleső futáson kívül! Ez az a
futóverseny, ami örökké a futók szíve csücske
marad! 

Nevezni a www.szufla.hu oldalunkon, a
Nevezés-re kattintva lehet még július végéig! 

Futás az utolsó szufláig
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Gépjármű kereskedelemmel 
és szervizzel foglalkozó cég, halásztelki

telephelyére keres
ÉJSZAKAI PORTÁS, AUTóMOSó

és GÉPJÁRMű MOZGATó kollégát, 
akár azonnali kezdéssel. 

Fényképes önéletrajzát az 
autom0@realszisztema.hu 

email címre várjuk.

        


