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Aváros sporttörténetet ír, az idei nyári
olimpián két szigethalmi is megmé-

rettette magát: Medveczky Erika kajakban,
Zombori Gábor úszásban. 
Egy kisváros életében ezek a kiváló ered-
mények jóval túlmutatnak a dicsőségen. A
fiatalabb korosztály elé példát állítanak. Ta-
núbizonyság arra, hogy szorgalommal, ki-
tartással nincs lehetetlen. Mindketten már
kisgyermekkorban kezdték a sportot, és
azóta is töretlen kitartással haladtak a ki-
tűzött cél felé. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Szent Istvánra emlékezve

Szigethalomtól Tokióig 

Szertettel köszöntjük
időseinket!

Idősek Világnapja alkalmából október 1-én
köszöntjük az időskorúakat. Az ENSZ-

közgyűlés 1991-ben jelölte ki ezt a napot
erre a megemlékezésre. Ez a nap alkalmat
nyújt az előttünk haladó korosztály méltó
megbecsülésére és az ünneplésére is azok-
nak, akik lehetővé tették számunkra, hogy
biztos alapokon lépjünk tovább, bízva ab-
ban, hogy majdan mi is megéljük azt a kort.

-nv-

Az 1990-es rendszerváltással született új
parlament egy évvel később, március

5-én fogadta el a Magyar Köztársaság álla-
mi ünnepéről szóló törvényt. Ez a jogsza-
bály rendelkezik a nemzeti ünnepekről:
március 15-ről, amely a modern parlamen-
táris demokrácia napja, október 23-ról,
mely a 1956-os forradalom és a Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja, valamint
augusztus 20-ról, amely államalapító Szent
István ünnepe és egyben állami ünnep is.
Az akkori parlament tagjai sokat vitatkoz-

tak azon, hogy melyik ünnep legyen a há-
rom közül az állami, végül a döntés – párt-
politikától függetlenül – augusztus 20-ra
esett. De abban teljes egyetértés volt, hogy
ez az a három esemény, ami a magyar nép
életében és Magyarország fejlődésében
fontos szerepet játszott. Mind a három ün-
nep és a hozzákapcsolódó események és
személyek Magyarország Európához való
(ezen belül is Nyugat-Európához) kacsoló-
dását szimbolizálják.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szent Istvánra emlékezve
(Folytatás az 1. oldalról)
Szent István ünnepe a nyugati keresztény-
séghez, 1848. március 15-e a nyugati par-
lamentáris demokráciákhoz, 1956. október
23. a nyugati polgári demokráciához való
kapcsolódásunk ünnepe. 
A történelem és ezek az események mindig
hordoznak valamilyen tanulságot a ma em-
bere számára. A döntés, amit az országgyű-
lés hozott nemzeti ünnepeinkről, már ön-
magában is hordoz tanulságot. A tanulság
pedig az, hogy a rendszerváltással, vagy aki-
nek jobban tetszik, a rendszerváltoztatással
Magyarország kifejezte azt, hogy Európa
nyugati feléhez kíván tartozni, és történel-
mének legfényesebb lapjai azok, ahol ezt
nyilatkoztatta ki, és ezért küzdött. Nem egy-
szerűen csak a szabadságért, hanem a Nyu-
gathoz tartozásért, a Nyugat értékeiért.
A történelem azt is megmutatja számunkra,
hogy nem minden magyar értett egyet ezek-
kel a törekvésekkel. Sokan gondolkodtak
másképp, és látták másképp Magyarország
jövőjét. Azok, akik így gondolkodtak, folya-
matosan küzdöttek azért, máshogy alakul-
jon történelmünk. Ez látszódik a két levert,
legyőzött forradalmunkból és szabadsághar-
cunkból. De mégsem voltak hiábavalók har-
caink, mert a vita nem ült el, és a változás, a
fejlődés megállíthatatlan volt.
Talán az Országgyűlés többségének dönté-
se azért szólt augusztus 20. állami ünnepé
nyilvánítása mellett, mert az akkori nyugati
minta alapján létrehozott keresztény ma-
gyar állam minden ellentét ellenére azóta
sem bukott el. Hol szerencsésebb, hol ke-
vésbé szerencsés csillagzat alatt, de biztosí-
totta a magyar nép fennmaradását.
Ez óriási tett volt Szent Istvántól, apjától,
Géza fejedelemtől és királyi utódaitól. Tud-
juk, hogy sokféle nomád nép jelent meg
előttünk a Kárpát-medencében, szkíták,
hunok, avarok. Mind sikeresek voltak egy
ideig. De amilyen gyorsan érték el sikerei-
ket, olyan gyorsan tűntek is el. A történe-
lemben nincs mi lett volna, ha. De meg-
győződésem, ha a magyarok továbbra is
harcos nomádok maradnak, ugyanarra a
sorsra jutottak volna a Kárpát-medencé-
ben, mint az előbb felsorolt népek.
Géza és István döntésének zsenialitása ab-
ban állt, hogy felismerték: ha fent akarják
tartani nemzetüket, akkor az csak a Nyu-
gattal való együttműködéssel, a nyugati
minták átvételével sikerülhet. Persze sokan
voltak azok, akik ezt nem nézték jó szívvel.
Nem örültek annak, hogy őseik hagyomá-
nyait, életformáját fel kell adni. Megküz-

döttek a saját igazukért és elbuktak. Utóda-
ik közül már sokan Szent István nyomdo-
kaiba léptek, és ők is a nyugati keresztény-
ség és a nyugati államberendezkedés mel-
lett tették le a voksukat. 
A nyugati kereszténység értékválasztás volt
abban az időben. Az érték pedig a római
katolikus kereszténységet, a feudális állami
berendezkedést és jogot, valamint a föld-
művelés elterjesztését is jelentette. Az ak-
kori viszonyok között bátran mondhatjuk:
az ország modernizálását. A feladat nagy
volt, és ennek tett eleget Szent István király.
Ugyanakkor élete tragikus véget ért, mert
egyetlen fia (Szent Imre herceg) előtte halt
meg. Így bizonytalanná vált, ki és hogyan
fogja befejezni élete főművét, az ország
nyugatosítását. Bár bizonytalanná vált,
mégis azok, akik utána következtek a tró-
non, folytatták művét, mert tudták és lát-
ták, a magyar nemzetnek így van jövője.
Azt, hogy ez ilyen sikeres lesz, talán senki
nem látta előre. Hiszen mindig évtizedek
vagy esetleg évszázadok múlva látjuk, hogy
döntéseink helyesek voltak-e vagy sem. Sa-
ját korunkban csak a bizonytalanság lehet
velünk. Vajon jól döntöttünk-e vagy nem?
Vajon gyermekeink és unokáink pozitív
vagy negatív hősként fognak ránk emlékez-
ni? Talán a mi életünkben már láthatjuk,
hogy nagyapáink, ükapáink cselekedeteik-
ben a haladást vagy a maradiságot képvi-
selték. Hiszen lehettek a háborúban nyila-
sok vagy a háború után kommunisták. Sőt
sokszor hol ezt, hol azt képviselték. Bizo-
nyos dolgokban progresszívek, bizonyos
dolgokban maradiak.
A Nyugat, melyhez több mint 1000 éve
csatlakoztunk, folyamatosan változott. Ott
is voltak haladó és maradi erők. Egyik ol-
dalon állót sem gondolnám alapvetően
rossz embernek, csak a jövőhöz álltak más-
képpen. Ahogyan Szörényi-Bródy rock-
operája bemutatja a két egymással harcoló
főhőst, Istvánt és Koppányt. Egyik sem ne-
gatív hős, de a maradi Koppánynak akkor
is vesznie kell, ha jó ember. A progresszív
erők gonoszai pedig részesülnek a változás
gyümölcsieből.
Nincs ez másképp most sem! Vannak jó
emberek és vannak rosszak, de leginkább
érdekeinknek megfelelően bennünk van
mind a kettő. Vannak, akik a változások hí-
vei, és vannak, akik úgy szeretnének élni,
mint a szüleik vagy nagyszüleik, a hagyo-
mányokat tisztelik. Egy valamit azonban
látni kell: a hagyományok tisztelete mellett
a világ folyamatosan változik. Az értékek is

folyamatosan változnak. Amit ma hagyo-
mánynak gondolunk és látunk a népművé-
szetben vagy épületekben, azok néhány
száz évesek legfeljebb. A változások tovább
viszik azt, amit jónak láttak a múltban, de
változtatnak rajta a kor igényeinek megfe-
lelően. Lehet ezt szeretni vagy nem szeret-
ni, az emberi történelem legfőbb tanulsága
ez. Az ember eljutott a kőszerszámoktól a
számítógépekig és a robotokig. 
Európa és a világ ismét új kihívások előtt
áll. Vannak, akik úgy gondolják, Európa a
nemzetállamok szövetsége, és a nemzeti ér-
dekek fontosabbak, mint az általános érde-
kek. Vannak, akik szerint Európában a
nemzeti érdekeket a háttérbe szorítva, a
globális Európa a fontosabb. Én a magam
részéről azt gondolom, hogy a nemzeti ha-
gyományainkat megtartva mindenfélekép-
pen globálisan kell gondolkodnunk és cse-
lekednünk. Miért? Mert a világgazdaság
ma már így működik. Hatalmas vállalatok
határokon, földrészeken átívelve végzik te-
vékenységüket és gazdasági környezetünk-
re olyan kihatással vannak, amit országok
önmagukban nem tudnak kezelni, csak
globálisan, mert a környezetváltozások már
nem csak határokon, hanem földrészeken
is átívelnek. Legjobb példa erre a jelenlegi
Covid-járvány, mely nem állt meg határo-
kon és földrészeken.
Európa és a világ jelenlegi kihívásainak is
lesznek nyertesei és vesztesei a népek közül.
Szent István döntésével a nyertesek közé he-
lyezte a magyarokat. De történelmünk so-
rán sokszor voltunk a vesztes oldalon. Több
mint 30 évvel ezelőtt politikusaink a rotha-
dó kapitalizmusról beszéltek és a Nyugat
válságáról. Aztán kiderült, mégis jobb len-
ne a rothadó kapitalizmushoz tartozni,
mint a dicsőséges szocializmushoz. 
Ma ismét vita van országunk és Európa
többsége között, de vita van a magyarok
között is az európai vitákról. Hogy Európa
és Magyarország ebből a vitából győztesen
kerül-e ki, az a következő évtizedek során
fog kiderülni. Én azt remélem, kellően böl-
csek leszünk ahhoz, hogy ismét a sikeres
nemzetek közé tartozzunk a következő
évezredben is. Szent István előrelátásával,
politikai bölcsességével, határozott fellé-
pésével garantálta a magyarok fennmara-
dását Európában ezer évre. A mai kor ve-
zetőinek ugyanígy kell bölcsnek lenniük,
hogy ne a vesztesei legyünk az európai vál-
tozásoknak, és ismét vakvágányra kerüljön
az egész magyar nemzet!

Fáki László 
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Hulladékszállítás 
rendje
Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni önöket, hogy az „Aries” Non-
profit K. Kommunális egysége 2021
szeptemberében a szelektív hulladék be-
gyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött műanyag 
(Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös

doboz) elszállítása:
37. hét szeptember 13 – 17.

39. hét szeptember 27 – október 1.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék 

elszállítása:
36. hét szeptember 6 – 10.

Házhoz menő zöldhulladék elszállítása:
2021. év szeptemberében az ArIES K.
az alábbi időszakban végzi Szigethalom
területén a háztartásokban keletkező
zöldhulladék házhoz menő rendszer-
ben történő begyűjtését:

2021. szeptember 20-tól 24-ig
(a rendes hulladékszállítás napján)

A rendeleti előírásokkal összhangban a
zsákolható zöldhulladék elszállítása ki-
zárólag az „ArIES" NK. ügyfélszolgá-
latán és a cégünkkel szerződésben álló
üzletekben forgalmazott biológiailag le-
bomló, átlátszó, zöld színű Aries fel-
irattal rendelkező, 110 liter űrtartalmú
biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásá-
val történik. Továbbá az ágakat, gallya-
kat egy méteres darabokban kötegelve
kérjük kihelyezni.
A fentieken túl lehetőség van a lakosság
számára a zöldhulladék kukaedényzet-
ben történő gyűjtésére, mely célra kizá-
rólag 120 l-es Barna színű, vagy „Zöld-
hulladék” felirattal ellátott kukák alkal-
mazhatóak. Ez esetben a gyűjtőedényeket
az ingatlantulajdonosoknak kell besze-
rezniük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben
a zöldhulladék gyűjtéséhez kukát hasz-
nálnak, azt nem elég csak a gyűjtés ide-
jén kihelyezni, hanem előzetesen jelezni
is szükséges az ARIES K. felé elektro-
nikus levélben vagy személyesen a szi-
getszentmiklósi ügyfélszolgálaton. Ezt
megtehetik továbbá a Polgármesteri Hi-
vatalban hétfőnként, az ArIES ügyfélfo-
gadási idejében is.
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Eredményes, közös ügyek 
Szigetszentmiklóssal 

Az utóbbi időben olyan pozitív példáit lát-
hattuk a települések közötti együttműködés-
nek, amelynek eredményeként egy-egy fej-
lesztés, problémamegoldás jóval hatéko-
nyabb módon valósulhatott meg. Ez további
közös tervezésre, együtt gondolkodásra ösz-
tönzi a két szomszédos település vezetőit.
A Szufla futóverseny díjátadását követően
Nagy János, Szigetszentmiklós és Fáki
László Szigethalom polgármestere további
lehetőségekről tárgyaltak. Az eddigi közös
munka már látható eredménye a Kakukkfű
utca burkolása, illetve a közös terület kita-
karítása. A két város között még 2009-ben
megállapodás született a határterület ren-
dezéséről, mégis a miklósi oldalról halasz-

tották a fejlesztést. A 2019-es választás után
a két polgármester személyes jó kapcsolata
és folyamatos egyeztetése gyorsította fel a
munkálatokat, amelynek köszönhetően
idén el is készült a várva várt beruházás.
További közös nagyszabású probléma a
HÉV-átkelő jelenlegi helyzete, a Mű útnál
hiányzó biztonságos gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés. Nagy János kiemelte, hogy
hasonlóan fontos kérdés a Taksonyi-híd
forgalmának kezelése, hiszen túlterhelt, a
Csépi útról történő kifordulás nehézkes, a
biztonságosabb közlekedés érdekében az
510-es főút kereszteződései is fejlesztésre
szorulnak a megnövekedett forgalom mi-
att. Megállapodtak abban, hogy a vízi tu-
rizmussal kapcsolatos elképzeléseket kie-
melt figyelemmel kezelik, valamint egyez-
tetést kezdeményeznek a többi érintett
településsel is a ráckevei-Soroksári Duna-
ág mentén. Fáki László kifejezte reményét,
hogy a kialakult jó munkakapcsolat meg-
marad Nagy Jánossal, akár polgármester-
ként, akár – a választók bizalmának elnye-
rése esetén – a térség országgyűlési képvi-
selőjeként folytatja munkáját!

-me-

Köszönőlevél 
Az Édesanyák Klubja köszönetét fejezi ki
Szigligeti Zsuzsanna könyvtárosnak azért a
fáradozásért, mellyel a klub 25 éve tartó
munkáját összefoglalta és kidolgozta a He-
lyi Értéktárba történő felvételhez.
Nem volt kis feladat, hiszen sok mindent
végeztünk 25 év alatt. Csak néhány apró
példa:
– részt vettünk a falunapokon, a szüreti

felvonuláson.
– A Helytörténeti Múzeumban régi fotók-

ból kiállítást szerveztünk.
– Kapcsolatot tartottunk a helyi iskolákkal,

hímezni tanítottunk gyerekeket.
– Támogattuk és támogatjuk most is a helyi

idősek otthonát.
– Ballagási tarisznyát varrtunk ovisoknak.
– Meseolvasásra készültünk fel és az óvo-

dákban ezzel kedveskedtünk a gyerekek-
nek.

– Hátrányos helyzetű gyerekeknek süte-
ménnyel kedveskedtünk.

– Gyűjtést szerveztünk a majosházi Hospi-
ce Ház felépítéséhez.

– A szigethalmi könyvtárban – a könyvtá-

rosok segítségével – többféle kiállítást
tartottunk: esküvői ruhákból és fotókból,
kézimunkáinkból, süteménykóstolóval
egybekötve.

– A Muzsikáló Magyarország program ke-
retében Albert Györgyöt és zenekarát az
Idősek Otthonába invitáltuk a lakók nagy
örömére.

– 170 méter szeretetsálat kötöttünk, mely a
református Egyház közösségében állítot-
tunk ki Kalicz Gizella lelkészasszony szí-
vélyes fogadtatása mellett.

– A Covid járvány ideje alatt 500 maszkot
készítettünk, és szétosztottuk a rendőr-
ség, a Volán, az óvodák és a polgármes-
teri hivatal részére.

Ezek a tevékenységek jelzik, hogy a klub
otthonának tekinti Szigethalom városát. 
Vannak emberek, akik figyelemmel kísérik
a klub munkáját, és tagjait segítik, mellet-
tünk vannak.
Ezek egyike Szigligeti Zsuzsanna könyvtá-
ros, akinek hálásan köszönjük munkáját!

Az Édesanyák Klubja nevében 
Bucsi Józsefné



Sok kisgyermek szeptemberben kilép az
„ÉlETBE”, bölcsődébe kezd járni. Ki-
kerül a jól megszokott, számára kom-

fortos családi otthonból az első tágabb érte-
lemben vett szocializációs környezetébe, így
joggal kíváncsiak a szülők, miként és hogyan
fog lezajlani ez az óriási változás. 
Ehhez szeretnénk néhány támpontot adni:
• Nagy segítséget jelenthet, ha gyermeküknek
hoznak valamilyen kedves tárgyat (plüssállat,
textilpelenka, stb.) otthonról, amihez ragaszko-
dik, ami szükséges a megnyugváshoz, az alvás-
hoz.
• Próbálják úgy alakítani a reggeli rutint, hogy
a bölcsődébe indulás nyugodt, kellemes élmény
legyen. Ne kapkodva, sietősen, feszülten érkez-
zenek.
• Tudjuk, hogy az elválás nehéz, de kérjük, hogy
az első szeretetteljes búcsúzások legyenek rövi-
dek és határozottak.
• Természetes, ha kezdetben kevesebbet esznek
a kisgyermekek, nem kell aggódniuk emiatt.
Amikor érzelmileg stabilizálódnak, az étkezés,
étvágy is helyreáll. Sőt, gyakran tapasztaljuk,
hogy aki eddig válogatós volt, a közös étkezések
alkalmával figyeli társait, utánozzák egymást,
egyre több mindent szívesen elfogyasztanak.
önök is tapasztalni fogják a pozitív változást.
• A kisgyermek biztonságérzetéhez elengedhe-
tetlen a pontosság és a rendszeresség, amivel a
környezetében és az időben tájékozódni képes.
Próbáljanak mindig azonos időben érkezni reg-
gel és délután is, amikor hazaviszik gyermeküket.
• Fontos a gyermekeket körülvevő felnőttek
nyugodt együttműködése: Természetes, hogy a
gyermekekből stresszreakciót vált ki ez az óriási
változás. stressz fakadhat a társas helyzetekből

is (pl., ha a gyermeket ellátó szülő aggódik, iz-
gul, de feszültséget hordozhat a testvérhelyzet,
a csoporthelyzet). A korai években az ilyen jel-
legű feszültségek hatásának tompítása a felnőtt
feladata. A kisgyermekek többnyire könnyen és
jól alkalmazkodnak, és miután beszoknak a böl-
csődébe (a zavaró tényező megszűnik), ezek a
tűnetek is elmúlnak.
Beszoktatás tervezett menete, ami a kisgyer-
mekek egyéni igényeitől függően változhat:
1. nap: 10 -11óra
A gyermek egy órát tölt a bölcsődében, ahol is-
merkedik az új környezettel a kisgyermeknevelő
segítségével
2. nap: 9-11 óra
Két órát töltenek a bölcsődében, a szülő mind-
végig jelen van, a gondozási műveleteket is ő
végzi. A gyermeket megkínáljuk tízóraival, sza-
badon játszhat. Következő napra már létszámba
vesszük étkezésre!
3. nap: 8-10 óra
Szintén két órát töltenek a bölcsődében, de már
nem csak a szabad játékban vesz részt a kisgyer-
mek, együtt reggelizik a többiekkel. A gyerme -
ket a szülő látja el, a kisgyermeknevelő megfi-
gyel. részt vesz a kézmosásban, szükség szerint
pelenkaváltásban. A szülő 20-30 percre hagyja
egyedül a gyermekét a csoportban, elbúcsúzik
tőle, majd a bölcsőde előterében várakozik.
Visszatértekor ugyanúgy bekapcsolódik gyer-
meke életébe, mintha végig jelen lett volna.
4. nap: 8-11 óra
reggelire érkeznek, a kisgyermeknevelő foko-
zatosan veszi át a gyermek gondozását. A szülő
a szabad játék idején távozik – 30 percet, egy
órát van távol. A szülő a megígért időre vissza-
érkezik a csoportba, így a kisgyermek szülőbe

vetett bizalma megerősödik. A gyermek kom-
fortérzetében fontos szerepet kaphat egy ott-
honról hozott játék (átmeneti tárgy).
5. nap: 08-12 óra
A gyermek ezen a napon már reggelizik, tízóra-
izik, ebédel a csoportban. A kisgyermeknevelő
kínálja meg étellel a szülő jelenlétében. A szülő
játékidő idején 1-2 órát van távol (gyermek igé-
nyeitől függően)
6. nap: 08-12 óra
Ugyanaz, mint az 5. nap. általában a hétvége
utáni nap, ezért ismételjük meg az előző nap
eseményeit. Amennyiben hétköznapra esik, le-
het folytatni a fokozatos idő nyújtását: megmu-
tatni a kisgyermeknek a leendő fekhelyét.
7. nap: 08-tól ébredésig
A szülő közvetlenül az érkezés után elbúcsúzik
a gyermekétől. Ez általában nehéz a kisgyermek-
eknek. (ezért érdemes úgy időzíteni, hogy 8 óra
előtt érkezzenek, hogy a gyermek lehetőleg reg-
geli idejére már megnyugodjon). A szülő három
órát van távol. Ebéd után felkínáljuk az ágyát, a
szülő fekteti le. Ébredés után hazamennek.
8. nap: 8-tól ébredésig
Hasonlóan a 7. naphoz, a szülő közvetlenül az
érkezés után elbúcsúzik a gyermekétől. A szülő
négy órát van távol, a kisgyermeknevelő fekteti
le a gyermeket.
9. nap: 08-tól uzsonna végéig
Hasonlóan a korábbi napokhoz. Délután a gyer-
mek a bölcsődében uzsonnázik, majd távozik a
szülővel.
10. nap: 8-tól uzsonna utánig
A gyermek már az uzsonna utáni játéktevékeny-
ségben is részt vesz.

Lászlóné B. Veronika 
Nobilis Humán Szolgáltató 

Azt mondják, a művészet nem válik soha
holt kincsé, mert minden egyes darabja
emlékeztet egy szeretett személyre, arra,

aki készítette és arra, aki csodálja.  
Az igazi művészet az, hogy hogyan lehet tapasz-
talatokat közvetíteni, bármilyenek legyenek azok.
Ezt élhettük át június tizedikén a Camponában,
ahol a Fonalikum kézimunka bolt országos kiál-
lítást szervezett. A rózsa Gobelin Kört Bogya
rózsa, Bogya ágnes, Borosné Kata, Brodszki
Zsuzsi, Újváriné Panni és Molnár ádám – egy
szem fiú gobelinesünk – képviselte. ádám kie-
melkedő alkotásával gyermek kategóriában kü-
lön díjat kapott. A vasárnap esti híradóban is be-
mutatták művészien elkészített alkotásait. A ti-
zennégy éves fiatalemberről, nagy szeretettel,
tisztelettel beszélt rácz renáta, a Fonalikum üz-
letvezetője, aki a gobelin történetéről is ejtett né-
hány szót: „Mint tudjuk, a gobelin megszületését
két fiúnak a Gobelin Fivéreknek, míg Magyaror-
szágon történő beveztését, Ferenczi Noémi gobe-
lin művészünknek köszönhetjük.”

A rendezvényre az ország minden részéről ér-
keztek kézimunkázók.  Nehéz volt, kiválasztani
a helyezéseket, mivel minden alkotás a maga ne-
mében csodálatos volt.
Mi a rózsa Gobelin tagjai nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy minden évben országos helye-
zéseket érünk el, megmutathatjuk a nagyközön-
ségnek elkészített gyönyörű alkotásainkat.

Helyezettjeink:
Brodszki Zsuzsi, Ujváriné Panni, Simon Rozi,
Iványi Szilvike, Iványiné Szilvi, Bobák Ancsa,
Hámori Hajnalka, Fésüs Erzsike, Bogya Rózsa,
Bogya Ágnes, Sápi Orsolya, Rigóné Terike.
További öröm számunkra, hogy kicsiny közös-
ségünkben új generációk nőnek fel, csatlakoz-
nak hozzánk: Iványi Szilvike, Hámori Hajnalka,
Bogya ágnes, Molnár ádám.
Jó érzéssel tölt el, hogy immár tizenkét éve meg-
alakítottam a rózsa Gobelin Kört, mint civil
szervezetet. Saját elkészített alkotásainkat a szü-
letésnapi kiállításokon mutatjuk be a szigethal-

mi, az ország minden részéről, valamint a hatá -
rainkon túlról is érkező közönségnek.
A pandémia miatt a tavalyi évben a rendezvény
elmaradt, de nem tétlenkedtünk, további tech-
nikákkal, művészeti ágakkal bővítettük tudá -
sunkat. Ismerkedtünk a festészettel, horgolás,
kötés, gyöngygobelin, gyémántfestészet is teret
kapott életünkben, ezeket is szeretnénk meg-
mutatni az idei kiállításunkon.
Ferenczy Noémi így vall a gobelinkészítésről
naplójában: „Az én számomra a gobelin annyi,
mint szónoknak a beszéd, az írónak a betű, a
szobrásznak az agyag; én gobelinben tudom
csak elmondani a mondanivalómat”
Nekünk „rózsagobelineseknek” is ez a hitvallá-
sunk.  
Következő kiállításunk: Október 9. 10 óra
Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Zöld Te-
rem, Sport utca 4. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a művészetünk iránt
érdeklődő kedves vendégeinket!

Bogya Rózsa
Rózsa Gobelin Kör
alapítója - vezetője
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Beszoktatás a bölcsődébe 
Aktualitása miatt idézzük fel újra!

Országos kiállításon
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Változások a Szigethalmi 
Nyugdíjasok Baráti Körében
rendkívüli közgyűlésünkön, július 6-án

új vezetőséget választottunk. A közgyű-
lés Csikós Sándorné Évit elnökként,

Irsai Sándorné Valikát elnökhelyettesként,
Szilágyi Zsókát a pénzügyi ellenőrzési bizott-
ság új tagjaként választotta meg.
Valamennyien 70 év alattiak, vagyis "fiatal" tagok.
Mindhárman megköszönték a tagság bizalmát,
mindent megtesznek a jövőben annak érdeké-
ben, hogy a 39 éve működő klub továbbra is
színvonalas szórakozást nyújtson a tagok szá-
mára. Mindenkit arra kértek, hogy ötleteikkel,
a programokban való részvétellel segítsék a
munkájukat úgy, ahogy eddig is tették.
Új elnökünk hat éve tagja a klubnak. Mivel
édesanyja, Horváth Istvánné (Ica, Ilonka) hosz-
szú éveken keresztül volt a klub elnök helyette-
se, majd a pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke
a haláláig, ez által a tagok egy részét már jól is-
merte. Igyekezett a klub minden tevékenységé-
ben részt vállalni, ezért esett rá a választás. 
Az új vezetés továbbra is minden év januárjában
a tagság által elfogadott éves program szerint
tartja meg a klubnapokat Szigethalmon a Sport
u. 4. szám alatt, a Városi Szabadidő Központ
épületében. Minden páratlan héten kedden, té-
len 14 órától, nyáron 15 órától: agusztusban
nem szervezünk klubnapot.
Jelenleg 61 fő a tagok létszáma.
Célunk kultúrált szórakoztató összejövetelek biz-
tosítása a település nyugdíjasai számára. Tagjaink
a klubon kívül is jó barátságban vannak egymás-
sal. Segítjük egymást a midennapi életben.
A klubnapok változatosak. Megemlékezünk a
jeles ünnepekről, verseket olvasunk, énekka-
runkkal együtt énekelünk. Játékos vetélkedőket
szervezünk, bingózunk, tombolázunk. A nyere-
mények elsősorban tartós élelmiszerek. Zenés,
táncos eseményeket is rendezünk. Pl. farsangi

bál, batyus bál, szüreti bál, Erzsébet, Katalin bál.
Orvosi, kertészkedési tanácsadást szervezünk.
Havonta köszöntjük a névnaposokat. Gyógyfür-
dős kirándulásokat szervezünk, amelyen nem
csak klubtagjaink, hanem Szigethalom lakosai,
és társ klubtagok is részt vehetnek.
A jövőben mind a Szigethalmi Fórumon, mind
a Szigethalmi Híradóban ismertetjük egy-egy
klubnapunk eseményeit. reméljük, ezzel egyre
több szigethalmi nyugdíjas csatlakozik majd
hozzánk. Bármelyik klubnapunkra szeretettel
várjuk az érdeklődőket, minden kötelezettség
nélkül.
Amennyiben jól érzik magukat velünk, akkor
kérhetik a tagfelvételt.
Csikós Sándorné telefonos elérhetősége 06 20
340 4316.
Következő klubnapunk szeptember 14-én
lesz. A tagok már délelőtt 9-11-ig adományként
szőlőt, gyümölcsöket és zöldségféléket hoznak,
melyeket ajándék kosárkákba helyezünk vagy
tálcákra.
15 órakor kezdődik a klubnap. Először röviden
ismertetjük, hogy mi történt az előző klubna-
pon, utána következik a licitálás a szőlőkre, gyü-
mölcsökre, zöldségekre. Majd élőzenés tánccal,
tombolával zárjuk a programot.
Miért volt szükség az új vezetőség választásra?
Farkas Pálné Erzsike néni, sajnos, végleg le-
mondott az elnöki tisztségről. 18 éven keresztül
volt nyugdíjas klubunk elnöke az énekkar veze-
tése mellett!
Szívvel, lélekkel, nagy-nagy szorgalommal irá-
nyította, szervezte a klub életét!
Jó kapcsolatot tartott fenn az önkormányzattal,
a Városi Szabadidő Központtal, az iskolákkal,
egyéb civil szervezetekkel, vállalkozókkal. Gon-
doskodott arról is, hogy klubunk részt vegyen a
különböző városi rendezvényeken. Törődött

azokkal a tagokkal is, akik betegségük miatt
nem tudtak eljönni a klub rendezvényekre.
Telefonhívásaival lelket öntött az otthon mara-
dottakba. Érezhették, tartoznak valahová, ahol
szeretettel gondolnak rájuk, és visszavárják őket.
Ez alatt a 18 év alatt sok klubtagot, jó barátot,
segítő társat veszített el, sőt, jó pár évvel ezelőtt
még a férjét is! De ő csak dolgozott rendületle-
nül, hogy a rendezvények tartalmasak, érdeke-
sek, szórakoztatóak legyenek nekünk!
Július 20-án Erzsike néni sok-sok áldozatos
munkájáért valamennyi tag nevében Csikós
Sándorné mondott köszönetet, tolmácsolta
megbecsülésüket, szeretetüket, s átadta a tagság
ajándékát azzal, hogy Erzsike néni számukra
mindig elnök marad, a klub tiszteletbeli elnöke!
Az énekkar pár tagja egy dalcsokrot állított ösz-
sze a tiszteletére, melyet Erzsike nénivel együtt
énekeltek el. Az ünnepélyes köszöntésen részt
vett Fáki László polgármester úr, Lang Mónika
a VSZK igazgatója és Bakosné Till Györgyike
vállalkozó is.
Az ajándékok átadása után egy pohár pezsgővel
kívántunk még Erzsike néninek jó erőt és egész-
séget, sok-sok boldogságot, örömet és vidámsá-
got, hogy minél hosszabb ideig legyen még kö-
zöttünk és szűkebb családja körében.

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre 
Vezetőség

Új köntösben a Piros Óvoda

Az utóbbi hónapok megpróbáltatásai
után nagy öröm ért bennünket, végre
lehetőséget kapott a Kolozsvári utcai

Piros Óvoda, hogy új köntöst öltsön magára. A
Négyszínvirág Óvoda legrégibb épülete hét év-
tizede fogadja az óvodás gyerekeket. 
Az óvoda gazdag múltra tekint vissza. Az akkori
községben az első óvoda itt, a Kolozsvári utcá-
ban nyílt meg 1952-ben. Kezdetben egy cso-

porttal működött, első vezetője Horling Ferenc-
né volt. 1962-ben újabb két csoport megnyitá-
sára vált igény, majd 1967-ben még két csoport-
tal bővült az óvoda. 
Két emberöltő telt el a kezdetektől. Gyerekek ez-
rei nevelkedtek az évek alatt, az ide járó óvodá-
sok azóta már  nagymamák, nagypapák lettek,
s most unokáik járnak e falak közé.
A közel 70 évnyi idő alatt az épület állaga jelen-
tősen megromlott, ezért nagy szükség van a
megújításra. Emiatt Szigethalom Város önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be, amely alapot
ad egy széles körű felújításhoz. Bár az elnyert
összeget jócskán ki kell egészíteni, önkormány-
zati forrást hozzátéve megvalósulhat a projekt. 
Sajnos a tervek elfogadtatása és a közbeszerzési
eljárás elhúzódása miatt a munkálatok csak au-
gusztus végén kezdődhettek el, így néhány hó-

napig a többi tagóvodában kapnak helyet a Piros
ovisok. S bár ez áldozatot kíván a szülőktől és a
tagóvodáktól, úgy gondoljuk, megéri, hiszen
cserébe szép és korszerű környezetben fejlőd-
hetnek a gyerekek. 
örömünket tovább fokozza, hogy az óvoda ud-
varán egy új ovi-foci pálya is fogadja majd a
gyerekeket, ami megalapozza a sport iránti sze-
retetüket és hatékonyan segíti mozgásfejleszté-
süket
A Négyszínvirág Óvoda apraja-nagyja köszö-
nettel tartozik Szigethalom Város önkormány-
zatának, a családoknak és az óvoda dolgozói-
nak, akik együttműködésükkel támogatják ezt
az átmeneti időszakot. 

Tasnádi Tünde
intézményvezető
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Előző találkozásunkkor az erdő jelenéről és
jövőjéről beszélgettünk. De mit ismerünk,
tudhatunk az erdő múltjáról? Meddig tu-
dunk visszamenni a terület történetében?
Erdőrészlet mélységű 10 éves üzemtervből
és hozzá tartozó térképekből hat kötet áll
rendelkezésünkre, azaz 1967-től az erdő
pontos múltjára rálátunk. Ennél távolabb
is vissza tudunk tekinteni az időben, azon-
ban korábbi korokról csak térképekkel ren-
delkezünk. Ezek a térképek nyilvánosan
bárki számára elérhetőek. Ilyen a
https://www.fentrol.hu/hu . Itt nagyjából a
40 évvel ezelőtti állapotok láthatóak. ré-
gebbi képet a katonai felmérések adhatnak.
Ezek megközelítőleg 240 évre adnak kevés-
bé pontos tájékoztatást.

Amint múltkor említetted, az erdőt mester-
ségesen telepítették. 
Igen, az első katonai felmérésen (1782)
még közlegelőként feltüntetett területként
szerepel. Később 50-90 év múltán már a te-
rület jó részét urasági nagyerdő néven em-
legetik. Az 1900-as évek elejére a mai Buc-
ka és a Tököli ráckevei-Duna part menti
részt beerdősítették.

Miért? Az erdő területe az évek folyamán
nőtt, csökkent vagy közel állandónak mond-
ható?
Mint tudjuk a szigetszentmiklósi Buckán
egykor állt erdőt szinte maradéktalanul ki-
irtották az urbanizálódás miatt, kis része –
64 ha - maradt fent, az is emberi behatástól
erősen zavart állapotában. A tököli rész en-
nél szerencsésebben megúszta a városiaso-
dást. A fentről.hu oldalán látható 1968-as
légifotó szerint az erdő még közvetlen a
Duna parttal határos, az 1970-es évektől ezt
a parti szakaszt, ami az erdő teljes területé-
nek cca. 10%-a, üdülőövezetbe sorolták,
felparcellázták, és mára az eredeti növény-
zetét majdnem mindenhonnan eltávolítot-

ták. Tehát a szűkebben vizsgált térség erdő-
sültségének mértéke az elmúlt egy évszázad
során csökkent, míg ugyanebben az időben
az ország más részein az erdőterületek
nagysága megduplázódott. A trianoni dön-
téssel az erdők 84%-át elvesztettük, így
nemcsak az ágazatnak, hanem a nemzet-
nek is elemi érdeke volt, hogy az erdők te-
rületét növeljük. A 100 évvel ezelőtti 1,1
millió ha erdő területéhez képest mostaná-
ig sikerült azt 2 millió ha fölé növelni, ez az
ország mintegy egyötödét fedi le.

Esetleg van-e valami érdekesség vagy törté-
nelmi anekdota, ami összekapcsolódik az er-
dő életével? 
A ráckevei Erdészet 1973-ban került át a
Nagykunsági állami Erdőgazdaságtól a Pi-
lisi állami Parkerdőgazdasághoz. Erre az
átszervezésre akkor azért volt szükség,
mert a felkapott hegyvidéki kirándulóer-
dőkhöz hasonló közjóléti erdők kialakítása
volt a cél a főváros sík- és dombvidéki von-
záskörzetében is. Elődöm, Iványos László,
aki 1973-tól 2007-ig látta el az erdészetve-
zetői feladatokat, valamint kollégái, Mizik
András és Padányi Gulyás Gábor műszaki
vezetők, továbbá a mai napig is aktív kerü-
letvezető erdész kollégám, Czita Gábor ke-
rületvezető erdész rakták le a Tököli Park-
erdő közjóléti funkciójának alapjait. Ez
nemcsak infrastrukturális beruházásokat
jelentett (esőbeálló, pad-asztal garnitúrák,
tűzrakók kiépítésével), hanem elegyes, ve-
gyes fafajú erdők ültetését is. Tanulságos,
hogy az erdő életében viszonylag rövidnek
nevezhető időszak alatt mennyit változnak
a szakmai kihívások. Az első közjóléti fej-
lesztési hullámban elhelyezett eszközök,
sajnos, nagyrészt a vandálok martalékává
váltak. Az elmúlt tíz évben ismét sikerült
forrást rendelni a közjóléti beruházások
mellé. A kihelyezett tanösvénytáblákat és
más parkeszközöket szerencsére már job-
ban megbecsülik, kevésbé rongálják. A te-
rületen fellelhető parkeszközöket rittling
István, a ráckevei Erdészet korábbi veze-
tője és Lancsák József műszaki vezető kol-
légám helyezték ki. Cseréjük lassacskán ak-
tuálissá válik. örömmel tölt el bennünket,
hogy a kihasználtságuk maximális.

Az egyik leglegendásabb része az erdőnek az
úgynevezett Haláldomb. 

Honnan kapta a nevét? 
Eredete ismeretlen. A Holtok dűlő elneve-
zés is egyedülálló, a mellette található Ha-
láldomb talán valamiféle régi temetkezési
helyre utalhat, de erre vonatkozó írásos fel-
jegyzés nem ismert számomra.

Van-e még valami, amit szeretne mondani
az erdőről?
A vad- és erdőgazdálkodás egymással szo-
rosan összefonódó tevékenység. 10-15 évvel
ezelőtt még nagy hírnek számított, ha a
Csepel-szigeten láttak vaddisznót. Ma már
Makád irányából teljesen benépesítette a te-
rületet ez a vadfaj. Igaz, jelentős és állandó
vándorlásban van, de az ittléte állandósult,
egyedszáma felduzzadt. A területen megta-
lálható tölgyesek makkvetéssel jöttek létre.
Ugyanezt ma már kerítés vagy villanypász-
tor nélkül nem lehetne megismételni.
Egykor már a hazánkban kihalt fajnak ki-
kiáltott, déli irányból visszavándorolt raga-
dozó az aranysakál. Feltűnése riadalmat
kelthet, mert határozottabb a fellépése,
mint például a rókának. Egyedül és falká-
ban is vadászik, a koca mellől elcsapja akár
a csíkos vadmalacot is. A helyi vadásztár-
saság ilyen okok miatt is kéri, hogy kutyát
csak a szabályoknak megfelelően, pórázon
sétáltassák, mivel a sarokba szorított vad-
állat meg fogja védeni magát.
Ugyancsak a klímaváltozás miatti felmele-
gedés következtében délről betelepülő vé-
dett rovar az óriás tőrősdarázs, Európa leg-
nagyobb darázsfaja. Életmódja horrorba il-
lő: a nőstény az elhalt tölgyfák fatestében
több évig fejlődő ormányosbogár lárváiba
szúrja bele petéit. A peték parazita módon
a lárvában fejlődnek, kezdetben a kevésbé
fontos szerveket fogyasztják, majd a hernyó
pusztulásához vezető táplálóbb létfontos-
ságú szerveket is felfalja. Gubózódás után
a következő évben már, mint kifejlett da-
rázs találkozhatunk vele. Könnyen összeté-
veszthető mérete miatt a lódarázzsal, azon-
ban irtani nem szabad, tekintettel arra,
hogy védett és szükségtelen is, mivel nem
támadékony. Az ember számára hasznos
lehet a gazdasági károkat okozó cserebogár
természetes ellenségeként. Ez a példa az or-
mányosbogáron keresztül rávilágít arra,
hogy az elhalt fának mekkora értéke van a
természetben.

Domonkos Istvánfotó: Sziklavári Sándor

Mesél az erdő 2. rész
Horror a fában – Már az aranysakál is 
feltűnt a szigeten – Beszélgetés Tóth Péterrel 
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Amazonok női 
foci Szigethalmon
Szeptember 2-től felnőtt női szabadidős
kezdő szintű labdarúgás indul a Sziget-
halmi Széchenyi István általános Iskola
tornatermében minden kedden és csü-
törtökön 18.00 órától 19.30-ig. 
Szeptemberben minden edzés ingyenes.
További részletek és jelentkezés: 
www.amazonfoci.hu
Merj labdába rúgni! Hajrá Amazonok!

Könyvtári programok szeptemberben 
•  szeptember 2. ; 16. ; 30., csütörtöki napok, 15 óra – Édesanyák Klubja

•  szeptember 14. ;28., keddi napok, 17 óra – EZO Klub

•  előreláthatólag szombati napokra tervezünk családi programokat kisgyerme-
keseknek, melyekről részleteket közzéteszünk a honlapunkon, facebook olda-
lunkon, épületünk főbejáratánál, az óvodáknál és a Duna-parti játszótérnél.
Valamennyi program regisztrációhoz kötött lesz, melyet e-mail címünkre ill.
-üzenetben kérünk majd.

•  Kísérjék figyelemmel közleményeinket, plakátjainkat!

Nyitvatartásunk 2021. szeptember 1-től
kedd és csütörtök: 10-18
szerda és péntek: 8-16
szombat: 9-13
vasárnap, hétfő: ZÁRVA

•  Védettségi (oltási) igazolvány nélkül látogatható a könyvtár; kérjük, 
készüljenek maszkkal, kézfertőtlenítést biztosítunk a belépő pontnál.

•  Továbbra is lehet előrendeléssel kérni szolgáltatást.

•  Bankkártyával is lehet fizetni a szolgáltatásokat.

•  Katalógusunk távolról is elérhető honlapunkon (www.hgvk.hu) 
keresztül : Kereső

•  A zárás előtti negyedórában a bent lévő olvasókat, látogatókat szolgáljuk ki,
az óra háromnegyed után érkezők csak nagyon rövid ügyintézést vehetnek
igénybe.

Köszönjük megértésüket és előrelátó látogatástervezésüket!

Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

06-24/514-810 ; 06-70/459-1634 ; 06-70/459-1692

Várják Önöket szeretettel a könyvtárosok!

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Nagy Mária •  Felelős kiadó: Szigethalom Város önkormányzata

Tördelés: West-Graph K.  •  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 szerkesztő a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, 
hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: szeptember 22. Megjelenés: október eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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ASzigethalmi Ultrafutók Egyesüle-
te 2021. augusztus 14-én rendezte
meg a 15. SZUFLA Futófeszti-

vált, ami valójában a 14., hiszen tavaly a
COVID miatt lemondani kényszerültünk a
rendezvényt. 

A legnagyobb változás idén az volt, hogy
a versenyközpontot célkapuval együtt Szi-
gethalom vadonatúj rendezvényközpontjá-
ban, a PLACC-on alakítottuk ki. A Fogya-
tékkal Élők Napközi Otthonában (FONI)
az olyan előkészítő munkákat végeztük,
mint a rajtcsomagok összeállítása, díjazot-
tak csomagjainak előkészítése. 
A nagy változásoktól általában ódzkodnak
az emberek, illetve félnek, hogy nem lesz
minden olyan sikeres, mint a megszokott
módon és helyszínen. Bevalljuk, a rende-
zői csapat néhány tagjában és segítőink kö-
zött is voltak ilyen félelmek, de Szigetha-
lom Város Önkormányzatnak és a Városi
Szabadidőközpontnak köszönhetően a ver-
seny napjára a PLACC és környéke nagy-
szerű versenyközponttá alakult, minden-
nek volt megfelelő helye.
Sztrapkó Norbert, a SZUFLA egyesület el-
nöke, a verseny főrendezője, irányította az
egyesület aktivistáit a szervező munka so-

rán, ami most az utolsó két hónapra össz-
pontosult, mivel csak nyár elejére derült ki,
hogy idén megrendezhető a verseny.
Felmértük az új helyszínt, folyamatosan
egyeztettünk a teendőkről annak érdeké-
ben, hogy a verseny napján mindenki a he-
lyén legyen, minden feladatnak legyen
gazdája és segítői. 
A kísérőkkel, segítőkkel és rendezőkkel
együtt közel 400 fős rendezvényt bonyolí-
tottunk le sikeresen, a hagyományos csa-
ládias hangulatban.
A távok között mindenki találhatott edzett-
ségének megfelelőt: 8 km gyaloglás, 9 km,
15 km, 21 km, 52 km egyéni, 52km váltó,
ovis és iskolás futás. A sokféle távon ösz-
szesen mintegy 300 fő versenyzett, a hő-
ségriadó sem riasztotta el a futókat.
A távok abszolút és korosztályos helyezett-
jeit kupákkal és támogatóink jóvoltából
sok-sok ajándékkal díjaztuk.
A bográcsos paprikáskrumplit idén a Va-
dászház utca lakói főzték Erdélyi Vendel
főszakács irányításával. Az Összefogás
Szigethalomért Egyesület tagjai által sütött
finom palacsinták most is nagy sikert arat-

tak a futók körében, akárcsak az elmarad-
hatatlan, több, mint 300 kg hűtött dinnye.
Köszönjük a sok segítséget Szigethalom
Város Önkormányzatának, a szigethalmi
civil szervezeteknek, valamint egyéni és
céges támogatóinknak.

Idézünk egy versenyző köszönő leveléből,
melyet főrendezőnknek küldött:
„Negyedik alkalommal futok a Szufla-n,
de még mindig a legkedvesebb a szívem-
nek. Annyira látszik, hogy mindent a futó-
kért tesztek, nekünk készültök, hogy min-
den flottul működjön. A teljesség igénye
nélkül tolmácsold légy kedves köszönete-
met az útvonalon szolgálatot teljesítőknek,
a frissítőponton dolgozóknak – akiknek
mindenkihez volt egy biztató szavuk – és
természetesen a paprikás krumpli és pala-
csinta készítőknek is külön köszönet.”
A támogatók részletes névsora a SZUFLA
Futók közösségi oldalon, a verseny ered-
ménylistája a SZUFLA honlapján
tekinthető meg.  www.szufla.hu
https://www.facebook.com/szuflafutoblog
A 16. Szufla verseny időpontja: 2022. au-
gusztus 13. szombat.

SZUFLA egyesület

SZUFlA Futófesztivál 2021-ben a PlACC-on
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Szigethalomtól Tokióig 

(Folytatás az 1. oldalról)
Medveczky Erika nyolc évesen, a Kis-Du-
nai Sportegyesületben kezdte kajakos pá-
lyafutását. Tehetségének és kitartásának
köszönhetően első versenyén harmadik
helyezést ért el. Eredményes szereplései-
nek köszönhetően tizenévesen több alka-
lommal elnyerte a „Szigethalom Város
Sportolója” díjat. Nagyon erős generáció
tagjaként nőtt fel, ünnepelt olimpiai baj-
nokok közegében kellett helytállnia. Tud-
ta, hogy képes kimagasló eredmények el-
érésére. Pályafutása során voltak hullám-
völgyek, de mindig felállt, hitt magában.
Családja mindvégig támasza volt, külö-
nösen édesanyja támogatása hatott rá.
Több szponzora volt és van. A támogatá-
sokat mindig örömmel, ám a maga sze-
rénységével fogadta. Ma már ő is támo-
gató, köszönet ezért a munkáért.
2016-tól Csipes Ferenc csoportjába ke-
rült, s az ezt követő években szerezte

nyolc világbajnoki címét. Minden évben
felálhatott Világ- vagy Európa-bajnok-
ságokon a dobogó valamelyik fokára,
jellemzően egy évben többször is. Mi,
szigethalmiak, oly sokszor lehettünk
büszkék Erikára. És még nagyobb öröm-
mel tölt el bennünket, hogy kitartásá-
nak, elhivatottságának, áldozatos mun-
kájának meg lett az eredménye: Sziget-
halomtól Tokióig jutott! 
K2-500 olimpiai 4. hely! Csodálatos!
Méltán lehet a következő generációk
példaképe.
Elismerései:
– A Magyar Kajak-Kenu örökös Bajno-
ka (2018-tól)
– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Sportolói Bizottságának elnöke
– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség El-
nökségének tagja
További céljai között szerepel, hogy ne-
velőegyesületét, a KDSE-t, ahol jelenleg

elnöki pozíciót tölt be, szeretné a továb-
biakban is a folyamatos fejlődésben se-
gíteni. Hosszabb távú célja a 2024-es pá-
rizsi olimpiára való kvalifikáció, ill. ak-
tív szerepvállalás a sportdiplomácia
területén.
Mindezen célok eléréséhez kíván jó
egészséget, sikerekkel, örömökkel teli
éveket egykori tanítója: Mermeze Klára

* * *

Szigethalom másik tokiói büszkesége
Zombori Gábor, aki egy éves kora óta la-
kik itt. Óvodai, általános iskolai évei ide
kötik. Jelenleg a Testnevelési Főiskola
hallgatója. Hat éves korában tanult meg
úszni, hét évesen már versenyzett jelen-
legi egyesületében, Budafokon. A felnőtt
mezőnybe 2021-ben lépett át, nem
aprózta el rögtön irány az olimpia!
A   18. helyen végzett. 
A 4 × 200 méteres gyorsváltó tagjaként
(Márton richárd, Holló Balázs, Kozma
Dominik) jutottak döntőbe, a négyest
azonban rossz váltás miatt kizárták elő-
futamukból.  
2020 augusztusában a budapesti korosz-
tályos VB-n bombameglepetésre világ-
bajnoki csúccsal nyert 400 m gyorson,
ekkor már elérhetőnek látta az olimpiai
játékokon való részvételét. A verseny
után így nyilatkozott a Nemzeti Sport-
ban: „Barátkozom már a gondolattal,
hogy lehet, én is részese lehetek a játékok-
nak. De nem akarom görcsösen, nem le-
szek akkor sem nagyon elkeseredve, ha
nem sikerül. Még ifjúsági korú vagyok,
van időm, de óriási lehetőség lenne szá-
momra a részvétel.”

Nos, Gábor nem görcsölt, edzett, úszott,
és az álma valóra vált!
Szívből gratulálunk mindkét sportoló-
nak, a város méltán büszke rájuk!

-v-



10 2021. 9. szám

Szigethalmi HíradóHIrDETÉS

�������������������������������������������
������� ����������� ������������� ��� ���������������� ������������
�������
�	���� ��������� ��������� ����������� �������� �����	�����
�������� ���������
�� ��� ������������ �������������� ��� ��	������
��������

������������� �������������������� �� �������� ������ ������� �
����������������������������������

���

	����������������������
� 
�	������������������
��������

����������������
����������
��	�



BLACK AND WHITE 

KOZMETIKA
Biológiai csoda a bőrének! 

Szépség és nyugalom egy helyen!
Hagyományos, ultrahangos, tű nélküli mezoterápiás 

arckezelések nőknek és férfiaknak, 
természetes hatóanyagokkal! 

Szempilla liing, szemöldök szedés-festés, arcmasszázs.

Bejelentkezés telefonon: +36 20 395 8140
Szigethalom, Kolozsvári u. 42.

Szeretettel várok mindenkit!

Fogadóórák
•  Fáki lászló polgármester

2021. szeptember 13 . (hétfő) 14:00-18:00 óra között, előze-
tes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101
vagy 134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

•  Fabula Jánosné (összefogás Szigethalomért Egyesület) 
2. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-334-8916.
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu

•  Novákné Kiss Viktória (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képviselője. Telefon: 06/20-344-7772.
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com

•  Blum Zoltán (összefogás Szigethalomért Egyesület) 
4. választókerület képviselője. Telefon: +36/30-688-1384. 
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

•  Sztrapkó Norbert (összefogás Szigethalomért Egyesület) 
5. választókerület képviselője. Telefon: +36/20-992-0114. 
E-mail: sztrapko@gmail.com

•  Suhai-Réfi Tímea (összefogás Szigethalomért Egyesület) 
6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-984-8827.
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu

•  Csurcsiáné Török Ilona (összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője. 
E-mail: torok.ica001@gmail.com

•  Nagy Viktor (összefogás Szigethalomért Egyesület) 
8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-0480

•  Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/20-947-5366.
E-mail: tothjozsef58@gmail.com

•  Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP)
Telefon: 06/70-331-9904. E-mail: csapogyongyi@freemail.hu

•  Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/30-952-3346.
E-mail: molnars@pr.hu
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MEGOLDÁS SZERVIZ és ALKATRÉSZBOLT
LAKÁSÁN: 

mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogatógép, stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más kisgépek javítása

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

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok. 
elefon: 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 31 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok   . Telefon: 06-24/441-725

KÖZÉRDEKŰ TElEFONSZÁMOK
Egészségház telefonszámok

Háziorvosok: 06-24/403-654
Dr. Horváth Nikoletta mellék: 102
Dr. Csipán Zoltán mellék: 103
Dr. Molnár Julianna mellék: 103
Dr. Kővári Éva mellék: 104
Dr. Waldhausel ágnes mellék: 104
Fogászat mellék: 105
Dr. Ammo Ahmad mellék: 106
Dr. Kővári Gábor mellék: 108
Dr. Lakner Dezső mellék: 108
Védőnők mellék: 111
Védőnők: 06-24/222-375
Fogászat: 06-24/222-385 (Dr. Balogh Béla, 

Dr. Kóczah Judit)
Háziorvosok mobiltelefonszámok:
Dr. Csipán Zoltán 06-70/450-4059
Dr. Molnár Julianna 06-70/451-5095
Dr. Kővári Éva 06-70/382-9223
Dr. Waldhausel ágnes 06-70/433-7115; 

rendelési időben: 06-20/551-7115
Dr. Ammo Ahmad 06-70/882-8599
Dr. Horváth Nikoletta 06-30/799-3683
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos 06-30/9411-654
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos 06-70/375-9630
Dr. Kóczah Judit fogorvos 06-70/382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos 06-70/382-6599
Orvosi ügyelet: 06-24/405-405
Mentők: 104
Gyártelepi Rendelőintézet: 06-24/524-120; 06-24/524-165;

06-24/524-166
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2021júniusában egy új
rendezvényhelyszín-
nel gazdagodott Szi-

gethalom városa. A sokak által ismert Va-
daspark és az Iúsági Élmény Tábor szom-
szédságában június 11-én megnyílt a
PLACC. A Szigethalmi önkormányzat és a
Városi Szabadidőközpont által kialakított
helyszín kiválóan alkalmas a szabadidő aktív

eltöltésére. Minden korosztály találhat maga
számára vonzó lehetőségeket. Vannak, aki-
ket a koncertek, a színházi előadások vagy
esetleg a diszkók vonzanak ide, de érkeznek
ide tizenévesek bringázni, gördeszkázni is.
A felnőttek szívesen használják a jó ízléssel
kreált raklapkiülőket, ahol egy baráti csevej
közben elfogyaszthatják a PLACC FALA-
TOZÓ ínyenc hamburgerét és hűsítő italkí-

nálatát. Járt már itt Berkes Olivér, radics Gi-
gi, a CimbaliBand és az Ismerős arcok csa-
pata is. A szeptemberi programok között
lesz még Tóth Andi és Zorall koncert, szín-
házi előadás és egy fergeteges retró Discó
is. Nézzetek ki hozzánk! PLACCrA FEL!
Köszönjük a képeket Sziklavári Sándornak
és Fejes Jánosnak.
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Az 5 nap 10 élmény napközis tábor
az idei évben valósult meg először,
a Szigethalmi Iúsági tábor terüle-

tén. A táborban több mint 60 gyermek vett
részt, óvodástól a felsősig minden korosz-
tály képviseltette magát. 
A mindennapi tevékenységeket tematikus
időkeretbe helyeztük, hogy a gyermekek
különböző témákban, minél több élményt
szerezzenek. Egész héten jókedv és vidám-
ság kísérte napjainkat. Igazi tábori hangu-
latot teremtett Jack Spenót csapatépítő fog-
lalkozása, ahol játékos, vicces feladatokkal
kovácsolódtak közösséggé a gyerekek. 
A honvédelmi foglalkozáson túlélési és ál-
cázási technikákat sajátíthattak el a fiatalok,
utóbbi eltüntetésére külön programot kel-
lett szerveznünk, erőteljes mosakodás ke-
retében. 
A sztárcsináló elnevezésű előadáson a szín-
ház, valamint a színész mesterség világába
nyerhettek betekintést. Ezután kirándul-
tunk a középkorba, meglátogattuk az Eme-
se parkot, ahol mindenki kipróbálhatta az
íjászatot, a gyertyakészítést, megtapasztal-
hatták az egy hajóban evezés élményét,
megismerkedhettek a lovak világával. 
A lovaglás az egyik legsikeresebb program-
nak bizonyult. A kreálda- kézműves foglal-
kozás keretében pedig lehetőség nyílt a

művészi, alkotó tehetség kibontakoztatásá-
ra. Négylábú barátaink- kutyás program
részeként a táborozók megismerkedtek a
farkasok családjával, a csehszlovák farkas-
kutya történetével. 
Mindenkinek lehetősége volt a farkasku-
tyákkal fotózásra is. Az állatokkal való is-
merkedést a Vadasparkban folytattuk. 
Hétzáró programunk Kékfény- rendőrségi
interaktív bemutató keretében zajlott. 
Gyorsan teltek a napok, a színes progra-
mok alatt röpült az idő. A kellemesen eltöl-
tött vakáció igazi közösséget teremtett, a
tartalmas szórakozás mellett remek kikap-
csolódást nyújtott mindenkinek. 
részesévé váltunk egy vidám játéknak,
melyre elhatározásunk szerint jövőre is be-
nevezünk.
Várunk szeretettel minden táborozni vá-
gyót! 

Városi Szabadidőközpont
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fotó: Sziklavári Sándor
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Átírta a történelmet
Bíró László József (Budapest, 1899. szept.
29. – Buenos Aires, 1986. nov. 24.): a go-
lyóstoll feltalálója, a magyar feltalálók vi-
lágraszóló sikereinek egyik jelképes alakja.
Eredetileg újságíró volt Budapesten. Ered-
ményesen foglalkozott festészettel és szob-
rászattal is. Találmányának keletkezését
számtalan legenda lengi körül, de ezeket
maga a feltaláló oszlatta el önéletrajzi köny-
vében. A valóság prózai: újságíróként gyak-
ran látogatta a nyomdákat, s a nyomdagé-
pek rotációs hengereit látva jutott eszébe,
hogy ezt kicsiben, egy írószerszámban is
meg lehetne valósítani. Ezután áttanulmá-
nyozta és tovább fejlesztette egy cseh felta-
láló 1938-ban szabadalmaztatott – a gya-
korlatban használhatatlan – golyóstoll-öt-
letét.

Ez adta az ötletet, hogy elõször egy
nagyméretû toll hegyeként alkalmazzon
golyót, amit ládaszignáló tollnak használt.
Az 1931. évi Budapesti Nemzetközi Vásá-
ron ezt már bemutatta. Késõbb kisebb mé-
retben írótollnak is alkalmazta. A németek
1939-ben átvették találmányát, és Exakt né-
ven hozták forgalomba a golyóstollat. Hát-
ránya volt még akkor, hogy tintával töltöt-
ték, ami hamarosan beszáradt. A háború
alatt az amerikaiak olajbázisos festékkel
próbálkoztak, sikertelenül. Bíró Argentíná-
ban történt letelepedése után megfelelõ
módosítással az öntvényrepedést jelzõ fes-
téket alkalmazta a golyóstoll töltésére.
1943-ban elõször Eterpen néven hozta for-
galomba. A franciák részvénytársaságot
alapítottak a toll készítésére, és BIC (Biró

Crayon) néven hozták forgalomba. Angol
nyelven ma is biro pennek vagy rövidítve
bironnak nevezik a golyóstollat, illetve a ta-
lálmányán alapuló védett márkát. Neveze-
tes regénye az Una revolución silenciosa
(Buenos Aires, 1969; magyarul: Csendes
forradalom. A golyóstoll regénye, rövidített
kiadás, Bp., 1975).
Forrás: Wikipédia

1848. szeptember 11-én Jellasics Habsburg
császári altábornagy 35 ezer főnyi seregével
átlépte a Drávát. A forradalmi Magyaror-
szágot – amelynek törvényes kormányát
(felelős magyar minisztérium) a Habsburg
uralkodó nevezte ki – ezzel nyílt katonai tá-
madás érte. A magyar seregek élén álló,
többségükben volt császári tisztek hátrál-
tak, feladták az egész Dunántúlt. Már Pest
is veszélybe került, Bécs pedig Magyaror-
szág alávetésére készült.

1848. szeptember 29-én
Sukoró és Pákozd között a
Móga altábornagy vezette,
túlnyomórészt újoncokból
álló magyar sereg megüt-
között a Jellasics parancs-
noksága alatt álló, császári
erőkkel (sorezredek, ha-
tárőrök, horvát nemzető-
rök). A magyar seregek győzelmet arattak
a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok

felett. Jellasics Bécs irányában, menekülve
hagyta el az országot.

A fotózás világnapjaként tartják számon au-
gusztus 19-ét, mivel 177 ével ezelőtt éppen
ezen a napon mutatták be a nagyközönség-
nek a dagerrotípia-készítés technikáját. 
A dagerrotípia a fotográfiában az képrög-
zítési eljárás volt, amely elsőként gyakorlati
használatba került, Louis Daguerre és Ni-
céphore Niépce fejlesztette ki. Nem volt
sokszorosítható, ezért a megmaradt dager-
rotípiák egyedi műtárgynak minősülnek.
Az ezüstözött rézlemezt polírozták, majd
tisztították. Az eljárás sikere teljes mérték-
ben az alaposságon múlt. Ezután jódgőz-
ben – később bróm- vagy klórgőzben – ér-
zékenyítették, amíg a lemez sötétsárga szí-
nűvé nem vált. Az érzékenyítéshez speciális
fadobozt használtak, amelynek alján por-
celán vagy üvegtálban volt a jód. Sokáig
népszerű eljárás volt, annak ellenére, hogy

az üveglemezre vagy papírra készített ké-
pek gyorsabbak és olcsóbbak voltak. 
A teljes igazság része, hogy a dagerrotípia
nem az első fotográfiai eljárás volt. Joseph
Nicèphore Nièpce az úgynevezett heliog-
ráfiás eljárással alkotta meg 1826-ban (vagy
1827-ben – pontosan nem tudni) a világ-
történelem első tartós fényképét, aminek
címe „Kilátás a dolgozószobából” volt.
Mi Sziklavári Sándor remek képével kö-
szöntjük a fotósokat.
forrás: MlZPhoto
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Pákozdi csatára emlékezve

Fotózás 
világnapjára

fotó: Sziklavári Sándor

első fotó: Kilátás a dolgozószobából
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