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Megszűnik a piac 
körüli fizetős parkolás

Aképviselő-testület az újságban
megjelent utolsó beszámoló óta
két ülést tartott. Az elsőt 2021.

szeptember 21-én. 
Elsőként a Négyszínvirág Óvoda előző évet
átölelő szakmai beszámolójáról döntött,
amelynek alapján látjuk, hogy ismételten
nőni fog a gyermeklétszám az óvodákban,
ezzel szemben az óvodapedagógusok szá-
ma viszont sajnos folyamatosan csökken.
Eddig is létszámhiánnyal küzdöttek, amit
most további három fő hiánya nehezít. Pe-
dagógiai asszisztensek foglakoztatásával
próbáljuk áthidalni a problémát. A telepü-
lésünkön tapasztalható hiány országos je-
lenség, kevesen választják ezt a hivatást, il-
letve sokan, miután megszerzik a diplomát,
jobban fizető munkát vállalnak. A beszá-
molót a képviselő-testület elfogadta.
Második napirendben a testület jóváhagyta
az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
szóló átfogó értékelés kiegészítését, melyet
a Pest Megyei Kormányhivatal kezdemé-
nyezett. A kiegészítés vonatkozott a jár-
ványügyi helyzetre, a gondozásba vett ter-
hes nőkre, illetve a gondozásba vett csalá-
dokra, ahonnan gyermeket kellett
kiemelni. Az első kategóriában nem volt
gondozott, a másodikban hét eset volt.
Döntés született a 2021-2022 tanévben fo-
lyósítandó középiskolai és sportösztöndí-
jakról. A tanulmányi ösztöndíjra harminc-
két fő pályázott. 

Folytatás a  2. oldalon

Rengeteg élmény-
ben volt részünk

pénteken és szomba-
ton, amikor is az
időseink tiszteletére
megtartott világna-
pot egybekötöttük
egy szüreti mulat-
sággal. Dr. Kőváriné
dr. Tasó Gabriella in-
tézetvezető, valamint

Fáki László polgármester köszöntő beszé-
dét követően, a Négyszínvirág Óvoda Gé-
zengúz csoportjának gyönyörű kis táncosai
nyitották meg a napot. Majd a FONI Idő-
sek Nappali Klubjának saját kórusa és Gere
László káprázatos harmonikajátéka követ-
kezett. Ezután meglepetés vendégünk
Csocsesz pörgette fel a hangulatot, min-
dent megtetet azért, hogy aki tud, táncra
perdüljön. 

Folytatás a  8. oldalon

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Juhász Gyula

Az emlékezés napjai

Mindszentek vagy mindenszentek
napja a keresztények ünnepe, az üd-

vözült lelkek emléknapja, melyet a katoli-
kus keresztény világ november elsején tart.
Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV.
Gergely pápa engedélyével már hivatalosan
is elismerte az új ünnepet. A hagyomány
szerint egyetemes ünneppé IV. Gergely pá-
pa tette. A katolikus és az ortodox keresz-
tény egyházak ünnepe Magyarországon
2000-től újra munkaszüneti nap. 
Nem tévesztendő össze a halottak napjával,
amit 998 óta tart meg az egyház a következő

napon, november 2-án az elhunyt, de az üd-
vösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben
szenvedő hívekért. Szent Odiló clunyi bencés
apát 998-ban vezette be emléknapként. Ké-
sőbb a bencés renden kívül is ünnepnappá
vált, és a 14. század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette. Estéjét a halottak estéjének
(halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor
sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak
a harangok a halottak emlékezetére.
A mi lelki harangunk is szóljon most az el-
vesztett, de szívünkben tovább élő szeret-
teinkért.
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Megszűnik a piac körüli fizetős parkolás
Folytatás az 1. oldalról
Ebből csak egy nem felelt meg a kiírásnak,
őt kizárták. A fennmaradó harmincegy pá-
lyázatból öt kitűnő tanuló volt. Ők mind-
annyian megkapják a havi 10 ezer forintos
ösztöndíjat, a többiek pedig az 5 ezer forin-
tot. A sportösztöndíjra hat pályázat érke-
zett, ebből ketten kapnak 10 ezer forintos
ösztöndíjat, a többiek 5 ezer forintot.

A középiskolás ösztöndíjak elbírálása után
döntés született az egyetemistáknak adha-
tó Bursa Hungarica ösztöndíjhoz való
csatlakozásról. A pályázatok leadásának
határideje: 2021. november 5. A részletes
feltételek megtalálhatóak a Szigethalmi
Híradó októberi számában, az önkor-
mányzat honlapján és Facebook oldalán.

Módosították a települési támogatásokról
szóló önkormányzati rendeletet, amely
szabályozza a szociális támogatásokat. A
rendeletből kivezették a 18 év feletti tar-
tósan beteg hozzátartozó gondozásához
nyújtott támogatást, amelyet a törvényi
változások miatt már csak a kormányhi-
vatalnál lehet igényelni. Ugyanakkor a ke-
gyeleti támogatás a temetkezési költségek
emelkedése miatt emelkedett. Mind a jo-
gosultság jövedelmi határait, mind a tá-
mogatás nagyság növeltük. 

Az utolsó döntést igénylő napirend a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetségéhez való
csatlakozás volt. A törvény értelmében er-
ről csak a képviselő-testület dönthet. Ön-
kormányzatunk a Községi Önkormányza-
tok Szövetségének volt tagja a várossá vá-
lásig, azután nem született erről döntés.
Miután a kormány egyre több olyan dön-
tést hoz, mellyel korlátozza az önkor-
mányzatok döntési szabadságát, így szük-
ségesnek láttuk ismételten a csatlakozást a
szövetséghez. Úgy látjuk, a Gémesi
György gödöllői polgármester által veze-
tett szövetség ebben a legkövetkezetesebb.
A képviselők támogatták a belépést. 

A második képviselő-testületi ülés idő-
pontja 2021. október 19-én volt. A képvi-
selő-testület három napirendi pontja is a
köztemető üzemeltetésével volt kapcsola-
tos. A képviselők elfogadták az Elohim
Kegyeleti Szolgáltató Kft. 2020 évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót. Eszerint
129 temetés volt az elmúlt évben, a teme-
tési költségekből az üzemeltetésre jutott
átlag 67 ezer forint, s az üzemeltetési be-

vételek fedezték az üzemeltetési költsége-
ket. A bevételekből jutott a technikai fel-
tételek javítására is a ravatalozóban. Má-
sodsorban meghosszabbította a testület a
temető üzemeltetési szerződését további
tizenöt évre, tekintettel arra, hogy az üze-
meltető a saját költségén egy új szórókutat
létesített. A beruházás értéke 15 millió fo-
rint volt. A harmadik napirendben dön-
töttünk a városi köztemető fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló rendelet
módosításáról. A rendeletbe bekerültek a
szóróparcella használatáról szóló passzu-
sok, illetve a szórókút igénybevételi díja is.
Az igénybevételi díj 80 000 Ft+ Áfa.

A következő napirendben a Négyszínvirág
Óvoda előirányzat-módosítását hagyta jó-
vá a testület. Sajnos a tervezésnél a peda-
gógusok ágazati szakmai és a nevelési
munkát segítők pótléka kimaradt. A kép-
viselők jóváhagyták a módosítást. Ezután
ismét előirányzat-módosítások következ-
tek, de ezek az egész költségvetésre vonat-
koztak. A költségvetési rendeletben átve-
zették a kormányzati, önkormányzati és
intézményi hatáskörben már meghozott
döntéseket.

Ezt követően a behajtási engedélyek kia-
dásának és felhasználásának rendjéről
szóló 5/2019. (I.31.) önkormányzati ren-
deletet hatályon kívül helyezéséről dön-
töttünk, a kormányhivatal törvényességi
felhívása tette szükségessé. Majd a követ-
kező napirendben ennek tükrében dön-
töttünk egy új rendeletről, ami a helyi
közutak kezelésének egyes szabályairól
szól. Ebben szabályoztuk a behajtással
kapcsolatos engedélyek kiadását is, az elő-
zőekben hatályon kívül helyezett rendelet
miatt. 

Nyolcadik napirendként a Szigethalom
Város Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérleti díjáról szóló 25/2018. (XII.
12.) önkormányzati rendelet felülvizsgá-
lata történt meg. A rendelet a Piros óvoda
feletti egy szolgálati lakás és négy szolgá-
lati férőhely díját határozza meg. A díjakat
évente az infláció és a szükséges üzemel-
tetési költségeknek megfelelően emeljük.
A következő napirendben a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítása történt
meg. A módosítás alapján létrejött a Vá-
rosfejlesztési és üzemeltetési iroda, ahová

tartoznak a közterület-felügyelők, a beru-
házási csoport és az építési pont kollégái,
valamint a karbantartási csoport.

Sürgősséggel került napirendre a piac kö-
rüli parkolás megszüntetése. Az eddig ter-
vezett rend fenntartását nem sikerült be-
tartatni, a megállni tilos táblákat senki
nem vette figyelembe. A rendőrségnek
nem volt kapacitása a rendszeres és hosz-
szabb idejű ellenőrzésre. A piac területé-
ből nem tudtunk kivenni további parko-
lók létesítésére helyet. A helyzet megvizs-
gálása után egy megoldást láttunk, hogy
minden utat a Thököly utca felől egyirá-
nyúsítunk. A fizetős parkolás fenntartása
rengeteg feladattal jár, de a bevételek ép-
pen hogy csak fedezik a fenntartást, ezért
a fizetős parkolás megszűntetése mellett
döntöttünk, mely november elsejétől lesz
érvényes. A szeptember végén tartott la-
kossági fórumon az rajzolódott ki, hogy
az ott lakók nem a parkolás mikéntjében,
hanem a kapubejárók előtti megállásban
látták a legnagyobb problémát. Nyilván ez
a megoldás sem tökéletes addig, amíg a pi-
acra érkezők közlekedési kultúrája nem
javul. 

Szintén sürgősséggel tárgyaltuk az Aktív
Magyarország pályázatban kiírt jégpálya-
vásárlási pályázatot. A pályázat kiírója 25
millió forinttal támogatja egy 15x30 mé-
teres pálya megvásárlását. Ehhez biztosí-
tottunk 30 millió forint önrészt. A pálya
december 20-val indul a Thököly utcai
sportpályán. Délelőttönként iskolai foglal-
kozásokat tervezünk ingyenesen. Délutá-
nonként, hétvégén pedig bérbe adó, illetve
közösségi korcsolyázásra lesz lehetőség.

A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesz-
nek:

Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági
ülés: 2021. november 9.
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés:
2021. november 11.
Képviselő-testületi ülés: 2021. november
16.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkor-
manyzati.tv honlapon.

Fáki László
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Huszonharmadikán este már mö-
göttünk volt a felejthetetlen dél-
után: a magabiztos és mámoros

tömeg vonulása a Bem-szoborhoz, a Par-
lamenthez. Mögöttünk a félig sikerült
Nagy Imre-beszéd, az arcátlan Gerő-szó-
noklat, az ország arcába öntött lúgkő. Va-
lójában haza is kellett volna mennünk,
mert a beszennyezett győzelem is ezersze-
res győzelem volt az előző évek mindenna-
pos leveretéséhez képest. De valahogy nem
akaródzott megmozdulni. Vártunk csak,
mint aki a megtörtént csodák után újabb
csodákra vár. Hogy forradalom van, vagy
hogy forradalom lehet, egyáltalán nem
gondoltunk rá. Örültünk annak, hogy
együtt lehetünk, hogy halljuk és látjuk egy-
mást, hogy Nagy Imrével együtt elénekel-
tük a Himnuszt. Azt hiszem, még az sem
merült fel bennünk tudatosan: íme a nem-
zet, amely ismét önmaga lehet. Az ember
csak a testek és lelkek kisugárzó melegét
érezte. A legősibb élményt, amely nem is-
meri a politikát, a hazugságot, amely ár-
tatlan és gyanútlan. Még harminchét év
után is beleborzongok, mennyire gyanút-
lanok és ösztönösek voltunk.
Valamikor tíz óra tájt néhány teherautó
nyomult be elképesztő jelenségként a tömeg
közé. Centiméterenként araszolhatott csak
előre, mert a tömeg áthatolhatatlan volt. A
teherautóról fiatal fiúk és lányok ordítoz-
ták a várakozók fülébe: „Emberek, gyerünk
a rádióhoz, ölik a magyarokat! Nem hall-
játok, ölik a magyarokat!” A jelenlévők kö-
zül tán senki sem mozdult. Továbbra is a
csodákra vártak. Pedig a csoda, a forrada-

lom már akkor elkezdődött. Szégyen vagy
nem, az, hogy a keddi tüntetés még azon
az estén forradalommá vált, én is csak 24-
én hajnalban értettem meg.
Hajnali három körül Krassó Miklós bará-
tom hívott föl – Krassó György testvérbáty-
ja –, hogy azonnal találkoznunk kell, mert
feje tetejére áll a világ: a rádiónál fegyveres
harc folyik, sok a halott, az Oktogon szom-
szédságában lévő szovjet könyvesboltot föl-
gyújtották, s nemcsak az ifjúság mozog és
az értelmiség, ő most járt kint Újpesten,
ahol a munkások szabályos munkástaná-
csokat készülnek szervezni. Egyszóval: a
lengyel „macskakarmolás” helyett a ma-
gyarok forradalmat robbantottak ki. Mi-
közben „lángokban állva” beszélt hozzám,
az jutott eszembe, hogy épp egy hete vezet-
tük le matematikai pontossággal, hogy a
belpolitikai helyzetünket már csak forra-
dalommal tudnánk megoldani, mással
nem. De erre a merész következtetésre ne-
vetve legyintettünk. És most itt van a vak-
merő újszülött! S nemcsak hogy keze, lába,
akarata van, de olyan ereje is, amely meg-
rendítheti a világot.
Krassót, mint mindig, úgy hallgattam,
mint egy hóbortos különc zsenit, aki min-
den mondatában mond valami érdekeset,
elképesztőt vagy vaskosan komoly igazsá-
got, s eközben gyönyörködni is tud saját
képzeletében és észjárásában. De belesze-
retni csak akkor szeret bele saját gondola-
taiba, ha másvalaki is rajongani tud értük.
Abból, amit a forradalomról mondott, nem
a különc filozófust, hanem egy új embert,
egy új barátot ismertem meg.

Hajnali négykor személyesen is beállított
hozzám. Egy új világ lehetőségéről és József
Attila költészetéről beszéltünk, testközel-
ben egy olyan várossal, amely örökre meg-
szüntette az elmúlt éveket. Néhány darab
zsíros kenyér elpusztítása után elhatároz-
tuk, hogy reggel korán bemegyünk az Író-
szövetségbe, mert a legtöbb fontos hír már
hónapok óta oda fut be.
A legtöbb hír? Úgy tetszik: a megváltozott
helyzetben is még a régi fejünkkel gondol-
kodtunk. Tudniillik, elég volt az Apostol
utcából legyalogolnunk a Margit hídig, s
máris zúdultak ránk azok a hírek, amelye-
ket az Írószövetségből még csak sejteni sem
lehetett. Az első meghökkenésünk: a kihalt
híd volt. Tömérdek ember nyüzsgött a bu-
dai és a pesti hídfőnél is, de senki nem mert
egyik partról átmenni a másikra, mivel a
HÉV végállomásánál négy szovjet tank állt
egymás mögött, a hídra szegezett gépfegy-
vercsövekkel és ágyúcsövekkel. Már ők, a
szovjetek is? – néztünk egymásra Miklós-
sal. Lehet, hogy ami tegnap és az éjjel tör-
tént, már nem is egészen belügy? Forrada-
lom és szabadságharc is? Együtt megint a
kettő, amikor az egyik is elég teher volna?
Rám nézett Miklós és azt mondta: nekünk
át kell jutnunk Pestre, és a megdöbbenő
szemek sorfala között megindult előre. Rit-
kán féltem annyira, mint ebben a páratla-
nul megperzselt pillanatban. Talán még a
három hónapig tartó, Fehérvár környéki
háborúban sem. De ha Krassó Miklós elin-
dul, én nem maradhatok le, belehalnék a
szégyenbe.

Csoóri Sándor

Az ötvenhatos forradalom és magyar áfium (részlet)

Verőfényes napsütéssel köszöntött
ránk október 23. A Városi Szabad-
időközpont Színháztermében, a

Himnusz eléneklése és Fáki László polgár-
mester köszöntője után Szakolczai Attila

történész ünnepi beszédét hallgathattuk meg
az 1956-os forradalomról. A beszédet köve-
tően a Szent István Általános Iskola tanulói
adtak megható műsort, éreztetve azt a kiszol-
gáltatottságot, ugyanakkor emberi hitet, re-

ményt, amely jellemezte a kort. A Városi Sza-
badidőközpont udvarán az Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület által kihelyezett táblák
idézték fel az ’56-os forradalom eseményeit.

Nagy Viktor

A szabadság ott kezdődik, ahol véget ér a félelem
Bibó István
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Szemétszállítás 
Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni önöket, hogy az Aries Nonprofit K.
Kommunális egysége 2021 novemberében a
szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak sze-
rint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

45. hét, november 8-12.
47. hét, november 22-26.

2021. november 1. (hétfő) ünnepnap, 
a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása

2021.10.30-án, szombaton történik!
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása:

44. hét, november 1-5.
50. hét, december 13-17.

Házhoz menő zöldhulladék elszállítása:
2021. év novemberében az Aries K. az alábbi
időszakban végzi Szigethalom területén a
háztartásokban keletkező zöldhulladék ház-
hoz menő rendszerben történő begyűjtését:

2021. november 15-tól 19-ig 
(a rendes hulladékszállítás napján)

A rendeleti előírásokkal összhangban a zsá-
kolható zöldhulladék elszállítása kizárólag az
Aries NK. ügyfélszolgálatán és a cégünkkel
szerződésben álló üzletekben forgalmazott bi-
ológiailag lebomló, átlátszó, zöld színű Aries
felirattal rendelkező, 110 liter űrtartalmú bio -
hulladék gyűjtő zsák alkalmazásával történik.
Továbbá az ágakat, gallyakat egy méteres da-
rabokban kötegelve kérjük kihelyezni.
A fentieken túl lehetőség van a lakosság szá-
mára a zöldhulladék kukaedényzetben törté-
nő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 l-es
barna színű, vagy „zöldhulladék” felirattal el-
látott kukák alkalmazhatóak. Ez esetben a
gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonosoknak
kell beszerezniük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a
zöldhulladék gyűjtéséhez kukát használnak,
azt nem elég csak a gyűjtés idején kihelyezni,
hanem előzetesen jelezni is szükséges az Aries
K. felé elektronikus levélben vagy személye-
sen a szigetszentmiklósi ügyfélszolgálaton.
Ezt megtehetik továbbá a polgármesteri hiva-
talban hétfőnként, az Aries ügyfélfogadási
idejében is.
November 26-án, pénteken 14:30-17:30 óra
között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található
Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori
laktanya területén) kihelyezett konténerekben
vagy hulladékgyűjtő célgépekben is van lehe-
tőségük díjmentesen elhelyezni a zöldhulla-
dékot. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy
ez továbbra is csak az Aries K.-nél is meg-
vásárolható, biológiailag lebomló zöldhulla-
dékos zsákban tehető meg. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jo-
gosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.
Megértésüket és együttműködésüket köszön-
jük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656; Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8-12 és 13-18, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-11.30
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-524-120; 

06/24-524-165; 
06/24-524-166

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 06/30-787-4648
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

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

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025
ELMŰ ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-
házában  fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-2, 
csütörtök: 14-18. Telefon: 06/40-38-38-38
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 
kozvilagitas@szigethalom.hu
TIGÁZ Zrt. Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy
posta) fogadja az alábbi napokon és időben: kedd: 8-12, 
csütörtök: 14-18. 
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907,  Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) Dunaparti lakók
részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: 
Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)
Tűzoltóság: 06/24-525-300
”Aries” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a 
szigethalmi polgármesteri hivatal udvari épületében 
hétfő: 15-17 óra között.
Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, 
Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com
Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570
Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570
Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István Általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István Ált. Isk.: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573
Nebuló Közétkeztetési Intézmény: 06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu
Víz-Csatorna szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés 
Szigethalmon: DPMV Zrt. 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315. Szigethalom, 
Móra Ferenc u. 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16, Csütörtök: 12-18
Az irodában a készpénz forgalom megszűnt számlabefizetés
kizárólag bankkártyával lehetséges!
Telefonszám: 06/29-340-010
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Hibabejelentés: 06/29-340-010, 06/70-682-7546
Online ügyfélszolgálat-web: www.dpmv.hu
Mérőállás bejelentés: Minden hónap 25-30.között
A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése
miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

Közérdekű telefonszámok

Álmodj magadnak színeket, ha benned
minden szürke lett

2021. október 23-án nyílt meg a Szigethalmi Fo-
tóklub kiállítása a Városi Szabadidőközpont
zöld termében. A megnyitó fényét emelte Már-
ki zoltán gitárjátéka. A kiállítás megannyi szín-
nel ajándékozta meg a látogatókat. Láthattuk a
természet csodálatos részleteit, madarakat, gyö-
nyörű tájakat, vagy akár az elillanó füst színek-
ben gazdag, művészi látványát. Az ötödik éve

működő klub tagjai heten vannak, nemrég há-
rom tagjuk komoly szakmai képzésen vett részt,
így hivatalosan is fotós szakképesítéssel rendel-
keznek. Fennállásuk óta aktívan jelen vannak a
városi rendezvényeken, és segítik a civil szerve-
zetek munkáját is, megörökítve a pillanatot az
utókornak.

Nagy Viktor
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„Amit magunkért teszünk, meghal velünk, Amit másokért, túlél minket.”
Albert Pine

Tizenkettedik születésnapját ünne-
pelte a Rózsa Gobelin Kör október
9-én. A nagyszabású kiállítást Fáki

László polgármester nyitotta meg a Városi
Szabadidő Központ zöld termében.
Ezt követően Csóka Gabriella fuvolamű-
vész, valamint a Négyszínvirág Óvoda óvo-
dásainak előadása – Török Ilona vezetésé-
vel – következett, majd ünnepi köszöntőt
mondott Regényi Tiborné a zöldháló
Egyesület elnöke. Ezután megcsodálhattuk
a kiállítók pandémiás időszak alatt készített
műveit. A szép gobelin munkák mellett
több festmény is ékesítette a kiállítást, va-
lamint szemet gyönyörködtető kézimunká-
kat is láthattunk.
Öröm volt megérezni azt a művészi látás-
módot, szépre törekvést, amivel megaján-
dékoztak bennünket az alkotók.

Nagy Viktor

Hajléktalan óvoda” – Ezen a néven
vonult be a köztudatba a Budapest
VIII. kerületi Dankó utcai óvoda.

Azonban az ide járó gyermekek nem hajlék-
talanok. Olyan családok gyermekei, akik a
kerületben állandó lakhatással nem rendel-
keznek: szívességi lakáshasználók, mosó-
konyhákban, pincékben, lebontásra ítélt há-
zakban élők, ahol önkényes lakásfoglalóként
húzzák meg magukat – élni vágyó emberek
ők. A gyerekek gyakran asztmásak a rossz
lakhatási körülmények miatt, főtt ételhez
nem ritkán csak az óvodában jutnak. Az in-
tézmény segít a szülőknek a ruházkodásban,
az étkeztetésben és gyakran a gyermekeket
is az ott dolgozók fürdetik meg. Jelenleg
negyven gyermekről gondoskodnak.

Tavaly decemberben a Csengettyű Bábcso-
porttal meglátogattuk az óvodát és egy szép
mesével örvendeztettük meg a gyermeke-
ket, valamint az önök jóvoltából rengeteg
adományt is vittünk magunkkal. Idén is
szeretnénk meglepetést okozni, december
7-én, Mikulás alkalmából bábelőadással,
adományokkal. A megvalósításhoz ismét
elengedhetetlen az önök önzetlen segítsége,
az összefogás ereje.
Amire szükségük lenne: legfőképp tartós
élelmiszerekre, azon belül konzervek, sze-
letelt kenyér, tartós tej, édesség, tisztálko-
dási szerek. Nagyon örülnének fejlesztő
eszközöknek is, mint pl.: festék, ceruza,
zsírkréta, rajzlap, gyurma, fejlesztő játékok.
Aki tud és szeretne segíteni, előzetes tele-

fonos egyeztetés után,
két gyűjtőponton teheti
meg: 
- a Mű úti Kék Oviban

Török Ilona
(06 70 938 9796) 

- a Rákóczi utcai
Szivárvány Bölcsődé-
ben Kiss Viktória 
(06 20 344 7772) 

várja a felajánlásokat.
Hálásan köszönünk
minden segítséget!

Kiss Viktória

Aszigethalmi sportágválasztó
mozgalom első nagy ren-
dezvénye a sportág-bemu-

tatkozó volt, melyet a Négyszínvirág
Óvoda gyermekvédelmi felelősei
szerveztek meg. Az esemény elsőd-
leges célja, hogy megismertessük az
óvodás korú gyermeket nevelő csa-
ládokkal a helyi sportolási lehetősé-
geket. Másodlagosan pedig a kör-
nyező egyesületeket képviselői nép-
szerűsíthették sportágukat. Ilyenek
voltak az úszás, kajak, kenu, labda-
rúgás, jóga, judo, kempo, akrobati-
kus torna és tánc, rock and roll, népi
játék és néptánc, karate, jégtánc, jégkorcso-
lya és a jéghoki. A délután folyamán szín-
vonalas és lelkesítő bemutatkozásokat hall-
hattak az érdeklődő családok, majd lehető-
ség nyílt a személyes konzultálásra is. Jövő

évben terveink között szerepel egy olyan
esemény lebonyolítása, ahol a gyermekek
ki is próbálhatják a sportágakat. Reméljük,
ezzel a mozgalommal hagyományt tudunk
teremteni. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a
részvételt az alábbi egyesületek kép-
viselőinek: Bora úszósuliból Pozso-
nyi Boglárkának, a DancEarth TSE-
ből Garami Krisztinának, a Dara-
zsak SE-ből Bognár Sándornak és
Lajtai Ottónak, a Dojo Lovász
Kempo Klubból Lovász Gábornak,
a Fit Dance SE -ből Molnár Szilviá-
nak, a Tori Judo Clubtól Papp Er-
zsébetnek, a Seizan Karate-Do
Sportegyesületből Körmendi zsófi-
ának, a Szigeti Jégakadémia képvi-
selőinek, a szigethalmi Így Tedd
Rá-s csoport vezetőjének, Farkasné

Ágoston Annamáriának, Halmos Fruzsi-
nának, valamint köszönjük a megjelent
családoknak, hogy velünk tartottak.

Tóth Tímea
gyermekvédelmi munkaközösség-vezető

A pandémia alatt
sem tétlenkedtek

A remény óvodája – Wesley János Óvoda

„

Sportágválasztó az óvodában
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Iskolánk dolgozói és diákjai – ökois-
kolaként – elkötelezettek az újra-
hasznosítás, a környezetvédelem

ügye mellett. Október hónap a világon a
„takarékosság” hónapja. Úgy gondoljuk,
ezzel az akcióval tökéletesen illeszke-
dünk a hónap tematikájához, hiszen tud-
juk és érezzük, a Föld erőforrásai is vége-
sek, bizony azzal is takarékoskodni kell,
így egyre nagyobb a jelentősége az újra-
hasznosításnak. Ennek jegyében idén

ősszel is megrendeztük szokásos gyűjtő-
akcióinkat. A Sulizsák felhívás keretében
használt ruhákat gyűjtöttünk, összesen
533 zsákkal, azaz 3263 kg-ot, melynek
bevételéből iskolánkat, közösségi terein-
ket szépítjük és fejlesztjük. Egész évben
kupakot gyűjtünk, melynek bevételét jó-
tékony célra fordítjuk; használt sütő- és
főzőolajat gyűjtünk, melynek bevételé-
ből tanulást segítő eszközöket vásáro-
lunk. Folyamatosan várjuk a lakosság és

a szülők felajánlásait az udvaron kihe-
lyezett gyűjtőedényekbe. A használt ola-
jat bármilyen PET palackba töltve be le-
het hozni!
Köszönjük a lelkes szülőgárdának, kollé -
gáknak, gyerekseregnek és a város lakói-
nak, hogy az idei ősz is szorgos-dolgos
„lomtalanítással” indulhatott, a takaré-
kosság jegyében!

Nyutali Marianna
öko-team vezető pedagógus

Őszi „Göncölés a Földért” a széchenyisek háza
táján a takarékosság jegyében

Nagyné Kirchner Katalin, aki október 1-től
látja el az alsó tagozatos intézményvezető
helyettesi feladatokat, 2002-től dolgozik

iskolánkban,
kezdetben osz-
tályfőnökként,
majd munka-
közösség-ve-
zetőként. Több
évtizedes ta-
pasztalattal bír
a pedagógus-
pályán, szak-
mai felkészült-
sége példaérté-
kű. 

Nevelő-oktató munkája során nagy gondot
fordít a tanulók személyiség- és közösség-
fejlesztésére, az egyéni képességfejlesztés-
re. Tehetséges diákjaival számos ered-
ményt értek el az évek során. Tanítványai

tisztelik és szeretik, emberi magatartása
révén példaként tekintenek rá. Kiváló kap-
csolatot ápol a kollégákkal, a szülőkkel és
az iskolai partnerekkel. Aktívan és sikere-
sen vesz részt az iskolán belüli és kívüli
tevékenységekben, terjeszti a jó gyakorla-
tainkat. Nyitott az új kihívások iránt, fo-
kozott felelősséget vállal ezek megvalósí-
tásában. Elkötelezettsége, hivatástudata el-
ismeréseként 2010-ben elnyerte az iskolai
Év tanára díjat, 2018-ban kiemelkedő ne-
velő-oktató munkájának elismeréseként
fenntartói elismerő oklevélben részesült,
2019-ben Szigethalom Város Kiváló Peda-
gógusa díjjal jutalmazták.
Ezúton is köszönjük őt az új munkaköré-
ben, szakmai munkájához sikereket, sok
erőt és jó egészséget kívánunk!

Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói és dolgozói

Új intézményvezető-helyettes a
Széchenyi iskolában

MEGOLDÁS SZERVIZ
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogató-
gép, stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más kisgépek 
javítása

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

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

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

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
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Mandragóra jótékonysági est
Segítsünk együtt a rászorulóknak

Jótékonysági estet rendezünk 2021.12.04. 18 órától a Városi Szabad-
időközpontban, melynek bevételéből szigethalmi nehezebb körül-

mények közt élő családokat szeretnénk támogatni. 
A Mandragóra hastánc csoporttal évek óta résztvevői, fellépői vagyunk
különböző jótékonysági rendezvényeknek. Idén úgy gondoltuk, szű-
kebb környezetünkre fókuszálva, helyben szeretnénk támogatni a ki-
sebb költségvetésből élő családokat. Ez az elképzelés ösztönözte az ese-
mény szervezőit, amit terveink szerint minden évben megrendezünk,
ezzel segítve különböző helyi civil szervezetek, segítő szolgálatok mun-
káját is.
Az idén a Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálattal működünk együtt. A befolyt összegből tartós élelmiszert vásá-
rolunk, melyet a szolgálat munkatársai karácsony előtti napokban jut-
tatnak el a családokhoz. 
A rendezvény fővédnöke és az estet megnyitja Fáki László polgármes-
ter. Szervező: Dojo Lovász SKE.
Nagyszerű művészek fogadták el meghívásunkat: Horváth Sára, Kör-
mendi Szilvia, Krizsma Gwendolin, Lovász Gábor, Purnama Tribal,
Tawoos Tribal, Várdai Gabriella és a Sadiyah Bellydance, valamint a
Mandragóra Hastánc csoportjai. 
Nagy örömünkre csatlakozott kezdeményezésünkhez Török Ilona kép-
viselőasszony is, Bendegúz nevű csoportjával lép fel a Kék Óvodából.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik egy kellemesen eltöltött est kere-
tében szeretnének segítő kezet nyújtani másoknak. 
Jótékonysági jegy: 2000 Ft.
Ha valaki nem szeretne, nem tud részt venni az esten, de szívesen tá-
mogatná a kezdeményezésünket, lehetősége lesz támogatói jegy vásár-
lására. 

További információ: Dánffy Andrea +36 70 391 3767
mandragorahastanc@gmail.com
Esemény: Facebook/Mandragóra Jótékonysági Est

Aranylakodalom
„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér,
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.”

William Shakespeare

Ötven év házasságban együtt, azaz aranylako-
dalom, amely a hűség, a kitartás és a szeretet
mindent elmondó hordozója. 
Mocsár Árpád és felesége Borika (Papp Borbála)
október 9-én újra kimondhatták a boldogító
igent a szigethalmi református templomban.
Kapcsolatuk a csepeli Rákóczi étteremben kez-
dődött, mondhatni szerelem első látásra, hisz
alig három hónap leteltével Árpád meg is kérte
választottja kezét. Életüket albérletben kezd-
ték, majd telket vásároltak Szigethalmon, ahol
építkeztek. Hamarosan egy leánygyermek ér-
kezése tette még teljesebbé, örömtelivé élet-
üket. Hajnalka iránt érzett szeretetük még szo-
rosabbra fűzte kettőjük kapcsolatát. 
A most újra egybekelő „fiatal házasok” elmon-
dása szerint Árpád gondoskodó, szerető odafi-
gyelése a lányokra, valamint Borika férje iránti
töretlen tisztelete a kulcs az elmúlt ötven évhez.
Minden akadályt, problémát közösen küzdöttek
le, de a sok munka és távollét ellenére is – ami
Árpád foglalkozásából adódik – mindkettőjük
számára elsődleges volt a kapcsolatuk, valamint
a család egysége. 
Visszatekintve is csak egyetlen dolgon változtat-
nának, ha tehetnék, még több időt töltenének
együtt a mindennapokban. 

Idézettel kezdtem, idézettel is fejezem be, hisz
Madách szép szavait Árpád és Borbála házassá-
ga igazolja. 

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig”

Madách Imre
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Idősek világnapja

Folytatás az 1. oldalról
A meglepetések sora ezzel azonban nem
ért véget, ugyanis Gerbár Judit és édesanyja
a hamisítatlan szabolcsi töltött káposztával
kedveskedett, amit előző nap otthonukban
saját kezűleg készítettek az egész Intézet ré-
szére. Folytatódott a sor Mátyásné Kiss
Magdolna nagyon finom muffinjaival és a
szigethalmi tájháztól kapott elmaradhatat-
lan must kóstolásával. Nagy Viktor alpol-
gármester az Összefogás Szigethalomért
Egyesület nevében Milka csokikat ajándé-
kozott minden lakónak. A Szigethalmi Re-
formátus Egyházközség pedig szürethez il-
lő szőlővel érkezett hozzánk.
Szombaton ott folytattuk az ünneplést,
ahol előző nap abbahagytuk. A Sziget Nép-
tánc Egyesület már a nap elején megala-
pozta időseinknek a hangulatot, Kósa Dé-
nes előadó művész pedig a lehető legszeb-
ben zárta rendezvénysorozatunkat dalaival. 
Ezúton is köszönjük szépen a sok áldoza-
tot, munkát, ajándékot mindenkinek, aki
gondolt ránk ezen a napon, kiemelve még
munkatársaink csodálatos dekorációs
munkáját, amely már profi szintre emelke-
dett.
Időseink elmondhatatlanul jól érezték ma-
gukat, sokan szavakba is alig tudták örö-
müket önteni.

SZENI
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Fogadóórák
Fáki László polgármester 2021.
november 15. (hétfő) 14:00-
18:00 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a
24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu
lehet. Helyszíne: Polgármesteri
Hivatal
Kok-Mermeze Krisztina (Ösz-
szefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 2. választókerület képviselője.
Telefon: 06/70-334-8916. E-mail:
fabula.janosne@szigethalom.hu
Novákné Kiss Viktória (Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője. Te-
lefon: 06/20-344-7772. E-mail:
novakne.kissviktoria@gmail.com
Blum Zoltán (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 4. választó-
kerület képviselője. Telefon: +36/
30-688-1384. E-mail: blum.
zoltan@szigethalom.hu
Sztrapkó Norbert (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 5. vá-
lasztókerület képviselője. Tele-
fon: +36/20-992-0114. E-mail:
sztrapko@gmail.com

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 6. vá-
lasztókerület képviselője. 2021.
november 15. (hétfő) 18:00-
19:00 óra között, az Akácos Ma-
rika étteremben. Telefon: +36/
70-984-8827. E-mail:  suhai. refi.
timea@szigethalom.hu
Csurcsiáné Török Ilona (Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület)
7. választókerület képviselője. 
E-mail: torok.ica001@gmail.com
Nagy Viktor (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 8. választó-
kerület 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: csapogyon-
gyi@freemail.hu
Molnár Sándor (FIDESz-KDNP).
Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu
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Immár XIV. alkalommal szeptember
25-én ismét megtelt a Helytörténeti
Gyűjtemény udvara, kertje. Hagyomá-

nyainkhoz híven, a családi programjain-
kon, mint minden alkalommal, most is
időszakos kiállítással készültünk. A külső
kiállító részben „Lakodalom van a mi ut-
cánkban" címmel régi falvédőket csodál-
hattak meg a résztvevők. A kiállítás meg-

nyitón közreműködött Duka Erzsébet,
Duka Csanád, a Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény Asszony kórusa, akik
népdalcsokorral köszöntötték a vendége-
ket, s igazi vidám hangulatot varázsoltak.
A családi programon lehetett készíteni
nyakláncot újrahasznosított alapanyagból,
vőfélypálcát, és az ékszernemezelési tech-
nikával is megismerkedhettek a gyermek-
ek. A Szigethalmi Teljesítménytúrázók
Egyesületének ÖTyE csapata nyírségi bur-
gonya gombóclevessel, krumplinudlival
készült. A gyerekek szívesen vettek részt a
nudli készítésben, szedték a szőlőt, daráltak
és kóstolgatták a mustot. Igazán hangula-
tos, szép napot tölthettünk együtt a vendé-
gekkel. 
Megköszönjük minden kedves támoga-
tónknak, hogy segítségükkel, adományaik-
kal hozzájárultak rendezvényünk sikeres
lebonyolításához: Arnold Marika, Cseke

István, Cseke Istvánné, Cseke Margit,
Denke Ibolya, Sziklavári Sándor, Sziklavári
Sándorné Marcsi, Szitásné Katalin, Szitás
Imre,  Kancsár Erzsike, Bata Ilona,  Száva
Kamilla, Gere pékség, Brauner Gusztáv
(aki a szőlőt művelte), 1000 Apró cikk –
Faragó Ágnes, Vasi Market 21 K., Bánóczi
Emi, Bogya Rózsa, Nagyné Kiss Katalin,
Szimenov Petrov Györgyné Marika, Bolega
Valéria.

SZUFLA támogatói est a VSZK-ban

ASzigethalmi Ultrafutók Egyesülete
hagyományosan szeptember végén
szervez vacsorával egybekötött tá-

mogatói estet a Városi Szabadidőközpontban.
Az idén se volt ez másként, a 24. rendezvé-
nyen vendégül láttunk minden szervezőt és
támogatót, aki a futófesztiválunk előkészíté-
sében és lebonyolításában részt vettek.
Közel százan gyűltünk össze a nagyterem-
be, pedig többen el sem tudtak jönni az
őszi vírusos megbetegedések miatt. Míg
bent folyt az ünnepség, a kertben Bernáth
Gábor és Fényes József irányításával főtt a
bográcsgulyás. Az ÖTyE tagjai Sziklavári
Marika vezetésével délután fahéjas és ka-
kaós csigával leptek meg bennünket. 

Sztrapkó Norbert, a SzUFLA egyesület el-
nöke, a verseny főrendezője köszöntötte az
egybegyűlteket. Károlyiné Szabó Piroska,
az egyesület volt elnöke felidézte megala-
kulás óta eltelt idő emlékeit. Anno halál öt-
ven néven indult a verseny 40-50 fővel,
majd SzUFLA 50, végül öt éve SzUFLA
Futófesztivál elnevezéssel folytatódott az
esemény, több mint tízszeresére nőtt részt-
vevői létszámmal.
Rácz Andrea FONI vezető beszélt a
SzUFLA, a FONI és Mívesház Kft. együtt-
működéséről, melynek eredményeként
többek között sportszerekkel, klímaberen-
dezéssel, festéssel, linóleumozással segítet-
tük a FONI-t. 

Ezt követően a futóverseny chip letétjeiből
összegyűlt 195 000 forint és Nagy János
Szigetszentmiklós polgármestere által
felajánlott 100 000 forintot átadására ke-
rült sor, már hagyományosan a FONI ré-
szére. A segítők és támogatók az idén is
elismerő oklevélben részesültek. A finom
gulyás és a csigák elfogyasztásával, vala-
mint kötetlen beszélgetéssel zárult a tá-
mogatói est.
Köszönjük még egyszer a sok segítséget
Szigethalom város önkormányzatának, a
szigethalmi civil szervezeteknek, valamint
egyéni és céges támogatóinknak.

SZUFLA egyesület

Szüreti vigadalom 

Fotók: Sziklavári Sándor, Fejes János
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Kívülről befelé

Néhány hete egy nagyon kedves
meghívást kaptam. Török Ilona
kért fel, látogassuk meg együtt a

szigethalmi FONI nappali lakóit, bábelő -
adást tartanak Marlin Erika óvó nénivel és
örülnének, ha csatlakoznék hozzájuk. Ve-
gyes érzelmekkel mondtam igent. Öröm és
rengeteg kérdés, az ismeretlentől való izga-
tottság jelent meg bennem. Majd elérkezett
a nap.
Amikor meghívást kaptam sok-sok dolog
járt a fejemben. Szerettem volna adni az ott
gondozott embertársaimnak, láttam Icán és
Erikán azt a szeretetet, amivel készülnek,
azt a lázas izgatottságot, amit a sok-sok tíz-
éves tapasztalatuk után is felfedezel olya-
nokban, akik ezt a szívük legmélyéről csi-
nálják. Nagyon örültem, hogy mehetek és
egy kis aprósággal meglephetem az ott lévő
embereket. Az öröm, amit akkor érzel,
amikor adsz semmihez sem fogható.
Aznap reggel már korán felkeltem, előző
héten összekészítettem az ajándékba szánt
plüssöket. Mikor a FONI-ba értünk két
mosolygós ott dolgozó gondozónő foga-
dott és ŐK. ŐK, akik már nagyon vártak
minket. Rögtön körbe álltak és kérdezgettek
és örültek, olyan csillogás volt a szemükben,
mint amikor a gyermek a karácsonyfa alatt
állva a csodát látja mindenben. Segítettek,
mindenáron jelen akartak lenni a pillanat-
ban. Elvették a dobozokat, a bábokat, a kel-
lékeket. Mutatták az utat a terembe és tud-
játok mit éreztem? Szerettek. Pedig soha
nem találkoztunk, soha nem mosolyog-
tunk egymásra. De ők szerettek. Feltételek
nélkül. Olyan sok mindent megértettem
egy pillanat alatt. Tiszták voltak és őszinték.

Gyermeki vággyal, tiszta szeretettel fordul-
tak felénk. Hamar leültek, izgatottan és bol-
dogan várták, hogy mit adnak elő nekik.
Ica és Erika óvó néni pedig ugyanazzal a
tiszta, őszinte szeretettel fordultak feléjük,
amit oly ritkán érezhetünk, tapasztalha-
tunk ebben a világban. A bábelőadás az
aranytulipánról elkezdődött. Néma csend
és ragyogás uralta a termet. Soha nem lát-
tam még ilyet. Nem tudom leírni azt a sze-
retetet, amit láttam. Boldogok voltak, az
óvónők bevonták őket a bábelőadásba,
énekeltek és játszottak. Igazán. Nem elő-
adtak. Benne voltak a halban, a varjúban,
az öregember szakállában, a tulipánban.
Énekeltek úgy, mintha királylányok lenné-
nek, káráltak úgy, mintha varjak lennének.
Játszottak. Szívük minden szeretetével ját-
szottak.
Csak ültem az ablakpárkányon és néztem
őket.
Őket, akik köztünk élnek, őket, akik a be-
tegségeikkel együtt csodálatosak egytől-
egyig, őket, akik gondozzák őket nap, mint

nap, őket, akik simogatnak, akik vígasztal-
nak, akik vigyáznak rájuk és őket, akik el-
jöttek ma azért, hogy szebbé tegyék ezt a
napot. A gondozottak boldogok voltak, a
nővérek mosolyogva hallgatták az előadást,
az óvónők leírhatatlan szeretettel adták elő
a játékukat.
Tudjátok mit láttam? Boldogságot, neveté-
seket, öleléseket, egymásra huncutan néző
szempárokat. Ott az ablakpárkányon ülve.
Tanultam. Emberséget, jóságot, szeretetet.
Hálásan köszönöm nektek, hogy részese
lehettem ennek. Csoda volt látni, azt, amit
tesztek mind az ott dolgozók, mind az
óvónők egytől-egyig. Hálásan köszönöm,
hogy beengedtetek, hogy megtapasztalhat-
tam azt a csodát, ami körülvett az ott lévő
emberek által. Köszönöm, hogy ilyenek
vagytok, hogy tiszták és őszinték. Hálás
vagyok, hogy a gyermekeknek ezt adjátok
át, hogy példát mutattok, hogy szerettek,
hogy vagytok, hogy őszintén ilyenek vagy-
tok.

D. Magyari-Burlák Zsófia 

Utcabál vadászház módra

Atavalyi évhez hasonlóan az idén
másodszor hirdettük meg – a szó-
rólapozásban segítségünkre voltak

az utcában lakó bájos tini lányaink – a má-
sodik Vadász- házi- buli elnevezésű utca-
bálunkat.

Sztrapkó Norbert képviselő intézte a hiva-
talos engedélyezést, valamint a mobil sör-
csapba való jóféle Rizmajer nedűt, így min-
den adott volt a jó hangulathoz.
Szép számmal jelent meg a környék apraja,
nagyja, tálcákon, tálakon érkeztek a külön-
leges finomságok, szendvicsek, sütik, buty-
kosokban a konty alá valók, az utóbbi ha-
tása nem is maradt el, többen azon nyom-
ban táncra is perdültek.
Az utcabál fényét emelte megtisztelő jelen-
létével Fáki László polgármester, valamint
Nagy Viktor alpolgármester. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt, a se-
gítséget, jövőre újra veletek, ugyanitt!
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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: november 22. 
Megjelenés: december eleje.

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

Hajrá Szigethalmi Amazonok

„A futball a férfiak játéka, ahhoz a nők nem
érthetnek.” sok helyen olvastam, halottam
ezt a nemi sztereotípiát. Ez a szemlélet csak
nagyon lassan változik, de változik. A női
foci egyre népszerűbb és egyre nagyobb a
rajongó tábora. A változás szele elérte Szi-
gethalmot is. Bánk Gergellyel az Amazon
Foci SE szigethalmi csoportjának edzőjével
a helyi fogadtatásról beszélgettünk. 
– Mekkora sikere van a meghirdetett női
futballedzéseknek? 
– Nagyon öröm számunkra, hogy a szep-
temberi első edzés óta minden héten jön-
nek próbaedzésre új játékosok is, így mára
már húsz fős a csoportunk. Jelenleg alap
technikaoktatás zajlik még. Labdavezetést,
labdakezelést, átadás-átvételeket, lövése-

ket gyakorlunk. Mivel a legtöbb játéko-
sunk korábban nem találkozott, így még az
ismerkedés fázisában vagyunk, de egyre
jobb hangulatúak az edzéseink. Az öltöző
is egyre hangosabb.
– Milyen összetételű a csapat? 
– Színes a csoportunk. Korban, tapaszta-
latban nagyon eltérő játékosaink vannak.
A közös bennük a mozgás, a sport iránti el-
kötelezettség, valamint a vágy, hogy mind-
ezt csapatban tegyék. Hiszem, hogy sza-
badidős egyesületként minden játékos
megtalálja nálunk a számítását. A teljesen
kezdő, az újrakezdő és a több éves tapasz-
talattal rendelkező egyaránt.
– Ezek szerint, teljesen kezdőként is lehet
csatlakozni?

– Igen, nagyon fontos, hogy többen 30-40
éven túl is belevágnak, teljesen kezdőként
eljönnek az ingyenes próbaedzésünkre,
ahol megfogja őket a hangulat, a játékosok
pozitív hozzáállása és a csatlakozás mellett
döntenek. Rendszeresen járnak az edzése-
inkre heti több alkalommal, így életüknek
részévé válik a rendszeres mozgás. Ők az
igazi Amazonok! 
– Hogyan tudja integrálni a kezdőket a ha-
ladó játékosok közé? 
– Edzőként igyekszem mindenkinek meg-
felelő nehézségű gyakorlatot adni, így a
haladóknak is vannak kihívások, ezáltal
biztosított a folyamatos fejlődésük. Továb-
bá havonta szervezünk a budapesti játéko-
sainkkal közösen belsős 4-6 csapatos kör-
mérkőzéses tornát, ahol ők éles mérkőzés
helyzetben is megmérettethetik magukat.
– A remek kezdet után mik a távlati céljaik?
– Igen, az indulás csodálatos volt. A terve-
zetthez képest jóval előbb elértük a húsz
főt. Sportegyesületünknek két fő célja van:
labdarúgás oktatás, csapat, azaz közössé-
gépítés. A keret kialakítása után (huszon-
három főt szeretnénk), hosszabb távon a
csapatépítés kerül majd előtérbe, komp -
lexebb, egyre nehezebb gyakorlatokat ve-
szünk majd, és idővel elkezdjük a taktikai
elemeket is megtanulni, ezt ötvözzük a ké-
sőbbiekben különböző programokkal. 
– Sok sikert kívánok mindehhez! 
Az edzésekről részletek az egyesület hon-
lapján: www.amazonfoci.hu 

Egy kézműves paradicsom, ahol a kerámiáktól, 
a textilszobrászaton át, az angyalkákig mindent megtalálsz.


