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Döntöttek a Bursa 
Hungarica ösztöndíjakról

November 16-án tartotta a képvise-
lő-testület a szokásos rendes ülé-
sét. Elsőként a 2022 évi munka-

terv tervezetét hagyták jóvá. Véglegesen
decemberben, az intézmények és a civil
szervezetek által eljuttatott vélemények
alapján fogadják el. Ez tartalmazza a testü-
leti és bizottsági ülések időpontjait, vala-
mint a havonta megtartandó testületi ülé-
sek főbb napirendjeit.
A következő napirendben a Kolozsvári ut-
cai Piros óvoda tetőterében található két
szolgálati lakásbérleti idejének meghosz-
szabbítását hagyták jóvá. A bérleti szerző-
déseket mindig csak egy évre kötjük, és no-
vemberben hosszabbítjuk, ha szükséges.
Harmadik napirendként módosításra ke-
rült dr. Csipán Zoltán háziorvos feladat-el-
látási szerződése, december elsejétől a szer-
ződésmódosítás szerint, új rendelési idő-
pontok lépnek életbe. 
Ezután a képviselők elfogadták a Szigetha-
lom Város Önkormányzatának adóbevéte-
lekből származó érdekeltségi alap létreho-
zásáról és felhasználásáról szóló 39/2020.
(XII.16.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítását. A tavaly elfogadott rendelet az ez
évi tapasztalatok alapján pontosításra ke-
rült.
Majd a minden éves gyakorlat szerint a tes-
tület jóváhagyta az önkormányzat részére,
a 2022-es évre is, a folyószámla hitelfelvé-
telét. Ez idáig nem kellet igénybe venni, de
biztonsági okokból szükséges tervezni. 

Folytatás a 2. oldalon 

Karácsonyi üdvözlet

Advent és karácsony közeledtével
egyre rövidebbek, sötétebbek a na-
pok, napról napra egyre hidegebb

az idő. Szívünket ezekben a napokban
mégis mintha, egyre nagyobb melegség ön-
tené el, hisz hiába változik körülöttünk a
világ, a szeretet utáni vágyakozásunk sem-
mit se csökkent az idők múlásával. Még a
háborús időkben is, ha alkalom adódott rá,
gyújtottak a lövészárkokban egy szál gyu-
fát, vagy szereztek valahonnan egy fenyő-
ágat, néha még az ellenségnek is átkiabál-
ták: „boldog karácsonyt!” De ebben az idő-
szakban, akármennyire várjuk is a fényt, és
az adventi koszorú fénye már csak néhány
lépésnyire van a karácsony ragyogásától,
feszültség is vegyül a várakozás közé. Va-
jon, mire eljön a karácsony meg tudok ven-
ni mindent, amit szeretnék, lesz időm ren-
desen kitakarítani, örülni fognak szerette-
im az ajándéknak, megint kínlódni fogok
a fával? Még számtalan apró aggodalom
fog el bennünket. Ezek a kérdések évről év-
re ismétlődnek. Tényleg ezek a legfonto-
sabb kérdések ilyen tájt? 
Lépjünk, ki a komfortzónából tegyünk fel
magunknak más kérdéseket: karácsonytól,
karácsonyig tudtunk-e példát mutatni a
körülöttünk lévőknek tisztességből, becsü-
letből? Megláttuk-e mások küzdelmeit, se-
gítő jobbot nyújtva? Tettünk-e valamit az
elesettekért? Vagy csak a mindennapi rutin

köröket futva, fel se pillantva, beburkolóz-
tunk saját gondjainkba, másokat, az apró
értékeket észre se véve? 
Hadd mondjak el erről a jelenségről egy rö-
vid tanmesét: 
„Egy ember megtudja, hogy egy nagy folyó
köves partján egy hatalmas vagyont érő
drágakő van elrejtve. Ezen túl életét e drá-
gakő keresésére szenteli: egyenként veszi
fel a köveket, megtörölgeti, s amint meg-
győződik arról, hogy nem drágakő a folyó-
ba veti. Évek telnek el így, míg egyszer ke-
zébe akad a keresett kincs, de a megszokott
mozdulatba belefásulva az ember nem ve-
szi észre, és a folyóba hajítva folytatja egy-
hangúvá és céltalanná vált munkáját.” 
Ne járjunk így! Advent és karácsony fénye-
iben fürödve, aligha van alkalmasabb idő
arra, hogy a szeretet, embertársaink iránti
tisztelet, mások megbecsülése igazi érték-
ként jelenjen meg napjainkban. Ha az igazi
értékeket felismerjük, azok elérésére tö-
rekszünk, biztos, hogy nem fogunk elszá-
guldani életünk értelme, remélt csodája
mellett anélkül, hogy észrevennénk azt. És
akkor ez a csoda nem csak így advent és
karácsony környékén jelenik meg éle -
tünkben, hanem szép lassan beszivárog a
mindennapjainkba. Ezt kívánom önök-
nek/nektek, mindannyiunknak. Boldog
karácsonyt!

a szerkesztő

Áldott, békés karácsonyt kíván 
Szigethalom Város Önkormányzata 
és polgármesteri hivatala nevében: 

Fáki László polgármester, 
dr. Stiebel Viktória jegyző  
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Szigethalom Város Önkormányzata sikeres 
pályázatot nyújtott be a „VEKOP-6.1.1-21 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg. Az önkormányzat a 363,91 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével a meglévő bölcsőde épületét 2 csoportszobával bővíti.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00006
Jelen projekt célja a meglévő bölcsődei intézmény két csoportszobával és kiszolgáló he-
lyiségekkel történő bővítése, 348,09 hasznos alapterületű épületrész létrehozásával. A pro-
jekt eredményeképpen huszonnyolc új bölcsődei férőhelyet hoz létre a város.
A fejlesztés és a kapacitásnövelés, a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést segíti
elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a
családok segítéséhez.
A beruházás közvetett hatására bővül a foglalkoztatás, a nők munkába állása és szülés
utáni munkafelvétele könnyebbé válik. A projekt keretében Szigethalom Város Önkor-
mányzata vállalta, hogy intézményi szinten hét új munkahelyet hoz létre teljes munka-
időben, ezáltal hozzájárulva a munkanélküliség csökkentéséhez is.
Jelenleg a kiviteli tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás elindítása 2022. I. ne-
gyedévére várható.
A beruházás tervezett befejezése 2023.05.31.
További információ kérhető: Vécsei Attila pályázati és projekt referens
vecsei.attila@szigethalom.hu

Feltárás a régi temetőben

Több, a második világháborúban ele-
sett magyar katona nyughelye lehet
a régi temető a kutatások szerint. A

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Katonai emlékezet és
Hadisírgondozó Igazgatósága a polgármes-
teri hivatalt segítségét kérte a feltáró mun-
kához. 
„A temetőben eltemetett magyar katonák
azon hadműveletek során haltak hősi ha-
lált, amelyben a szovjet hadsereg támadó
hadműveletei 1944. október 29-től Buda-
pest elfoglalását célozták. November elején
a szovjet páncélos ékek Budapest előterébe

értek, azonban négy német páncélos hadosz-
tály és az odairányított magyar seregtestek,
köztük a magyar királyi I. huszárhadosztály
felfogták a szovjet haderő támadását. Ezzel
a „menetből” tervezett Budapest elfoglalása
nem sikerült a szovjet haderőnek és elhú-
zódó harcok következtek Budapest előteré-
ben, így Szigethalom térségében is, ahol a
magyar huszárhadosztály alakulatai voltak
zömmel védelemben.”
A kutatók 2021. október 5-én végezték el a
feltárást a régi temetőben.  A három napos-
ra tervezett feltárás, egy nap alatt megvaló-
sult, Selmeczi Ernőnek (Noel Truck K.)
köszönhetően, aki ingyen elvégezte a feltá-
rás nagyobb részét, a hadisírgondozók in-
nen óvatos munkával dolgozhattak tovább.
Egész napos munkájuk eredményeként
összesen hét fő hősi halált halt magyar ka-
tonát és egy fő szovjet katonát sikerült ex-
humálni. A magyar katonák közül Szalacsi
Mihály honvédet tudták azonosítani. A
többiek ismeretlen katonaként lesznek új-
ratemetve Budapesten, a Fiumei úti Sírkert
52-es parcellájában.

dr. Zsikó Roland

Hulladékszállítás rendje

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk
tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit K. kommunális egysége

2021. decemberében a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

2021. 49. hét december 6 – 10.
2021. 51. hét december 20 – 24.
2022. 1. hét január 3 – 7.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
2021. 50. hét december 13 – 17.
2022. 2. hét január 10 – 14.

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Döntöttek a Bursa Hungarica
ösztöndíjakról
Folytatás az 1. oldalról

Afolyószámla hitelfelvétel testületi fel-
adat, mivel csak adott éven belül lehet
igénybe venni, és év végéig vissza kell

fizetni, így kormányengedélyt nem igényel.
Következő napirendben a Tökölön lévő,
három önkormányzat (Tököl, Halásztelek,
Szigethalom) tulajdonában lévő szennyvíz-
tisztító telep további fejlesztési elképzeléseit
hagytuk jóvá. A Fővárosi Vízművek Zrt. a
tulajdonosoknak előterjesztette fejlesztési
elképzeléseit, ami hosszú távon biztonsá-
gossá és környezetbarátabbá teszi a létesít-
mény működését. Az elképzeléseket támo-
gatjuk, és ha mind a három önkormányzat
ezt jóváhagyja, akkor megindul a pályázat
előkészítése. 
Az utolsó döntést igénylő napirendben a
képviselők támogatták a tizenkét fő Bursa
Hungarica ösztöndíjra pályázót. Az ösztön-
díj felsőoktatásban résztvevő diákok szá-
mára szól. Az önkormányzat havi 5000 fo-
rinttal járul hozzá a diákok ösztöndíjához.
A többit az állam adja. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a
képviselők.
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek:
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági
ülés: 2021. december 7.
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés:
2021. december 9.
Képviselő-testületi ülés: 2021. december 14.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon.

Fáki László  polgármester
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A szeretet erejével

Az idei évben az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület újfajta módon
szeretné karácsony alkalmából kö-

szönteni a lakókat. 
Az óvoda, az iskola és a bölcsőde dolgozó-
inak segítségével megkerestünk húsz olyan
gyermeket, akikhez nem biztos, hogy eljut-
nak az „angyalkák”, és megkérdeztük, mi-
lyen ajándéknak örülnének a legjobban. A
gyerekek nem kértek nagy dolgokat, sziré-
názó autót, hajas babát, volt, aki lámpát
kért, elemeset, mert náluk nincs áram. 
Ezeket a kívánságokat osztottuk szét az
egyesület tagjai között, amit az „örökbefo-

gadók” december 14-én személyesen ad-
nak át egy ünnepségen.
A kezdeményezésünkhöz sok melegszívű
család is csatlakozott, így kibővült az aján-
dékozók sora. A személyre szabott ajándé-
kok átadása után, vendéglátással kedveske-
dünk a családoknak, valamint a testvér
gyerekek is meglepetésben részesülnek.
Az ötlet maga Böjte Csaba ferences rendi
szerzetestől származik. Csaba testvér –
ahogyan mindenki szólítja – prédikáció-
iban, könyveiben a szeretet erejét hangsú-
lyozza, vélekedése szerint a szeretet az élet
legfontosabb feladata, amely a cselekvésben
mutatkozik meg.
Úgy gondolom, nagyon sokat ad egy ember
életéhez az önkéntesség, a segítségnyújtás,
kikerülhetetlen, hogy fejlődjön önismeret-
ben, emberismeretben, örömök érjék, és
ezeket az élményeket aztán tovább viszi,
akár a saját családjába is.
Mi ezzel szeretnénk nagyon boldog, békés
karácsonyt kívánni minden szigethalmi la-
kosnak.
Az Összefogás Szigethalomért Egyesület
nevében. Török Ilona

SIKLÓS JÓZSEF
Betlehemi fényes csillag

Betlehemi fényes csillag
gyúlj ki már az égen,
árassz békét, szeretetet,
mint valaha régen.

Vágyakozunk életvízért
Betlehembe menni
a Megváltó bölcsőjénél
tisztességet tenni.

Hirdess nekünk örömhimnuszt,
Isteni kegyelmet,
lángolj fel ma minden szívben,
fényes égi jelnek.

Így lehessen nagyon boldog
a mi karácsonyunk,
Jó Istenünk, Krisztus által
ezért imádkozunk.

A jó Istentől áldott békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván
a Keresztény Demokrata Néppárt
szigethalmi szervezete
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Ráckevei-Soroksári Duna-ág megőrzése és megújítása

Kiemelkedő körültekintéssel fogunk
neki a Soroksári-Duna megőrzését,
újjáélesztését szolgáló projektnek.

Elsőként tudományos alapossággal fogjuk
azonosítani a problémákat, és meghatároz-
ni azt, hogy milyen beavatkozásokra van
ténylegesen szükség a páratlan természeti
értéket hordozó, de az utóbbi időben el-
iszaposodó folyóág revitalizációjához –
hangzott el a Budapesti Fejlesztési Központ
(BFK) szervezésében 2021. november 3-án
a pesterzsébeti Dunai Csónakházban tar-
tott megbeszélésen. A munkát a BFK az
Országos Vízügyi Főigazgatósággal kon-
zorciumban fogja irányít. 
A találkozón részt vettek a térségben érde-
kelt, és a Kis-Dunával kapcsolatban álló
önkormányzati, államigazgatási és civil
szervezetek szakértői, képviselői. Továbbá
több, a témában valamilyen szinten érintett
szervezet is jelen volt, mint például a nem-
zeti park, minisztériumok, vízművek,
sportszövetségek, turisztikai ügynökségek,
több természetvédelemmel foglalkozó he-
lyi és országos egyesület.
Ezzel a megbeszéléssel kétéves munka kez-
dődött. A tavasszal kiírt közbeszerzésben
nyáron eredményt hirdetett a BFK: A rácke-
vei (Soroksári)-Duna (rSD) revitalizációjá-
nak környezeti hatásvizsgálatát és megvaló-
síthatósági tanulmányát, az ehhez szükséges
méréseket a Naturaqua Környezetvédelmi
Zrt., illetve az Envecon Környezetvédelmi és
Projekttervező K. készítheti.
részletes, tudományos alapokon és model-
lezésen nyugvó műszaki, környezetvédelmi
vizsgálatnak kell választ adnia arra, hogy
pontosan mit kell itt csinálni, hogy az el-
iszapodás ne folytatódjon, meg tudjuk vé-
deni, revitalizálni tudjuk a folyóágat és kör-
nyezetét.
Az rSD teljes hosszán szeretnék azonosí-
tani a szükséges munkákat az élővilág meg-

óvásához, az ökológiai, természeti, értékek,
a vízfelület, az úszóláp védelméhez, a pusz-
tuló holtágak megmentéséhez, valamint
hogy a folyóág továbbra is biztosítsa a me-
zőgazdaság számára az öntözővíz-ellátást,
a halastavak vízellátását, illetve hogy a So-
roksári-Duna betölthesse azt a társadalmi
szerepet is, amelyre alkalmas, hogy spor-
tolni, strandolni, sétálni, kerékpározni, ki-
kapcsolódni is lehessen a folyóág különbö-
ző szakaszai mentén.
A rendezvényen először Fürjes Balázs Bu-
dapest és a fővárosi agglomeráció fejleszté-
séért felelős államtitkár ismertette az rSD-
projektet, és helyezte el jelentőségét a közel-
múlt és a jövő kormányzati fejlesztései,
elsősorban a zöldfejlesztések között. Utána
Schneller Domonkos Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár beszélt az rSD
revitalizációjának konkrét kérdéseiről.
A folyamat során az alábbi lépéseket látják
előzetesen:
• Az egyik legfontosabb feladat annak vizs-

gálata, hogy milyen hatással van a sok év-
tized alatt felgyülemlett iszap az rSD élő-
világára, ökológiai állapotára, hogy van-e
szükség kotrásra, illetve amennyiben
igen, úgy pontosan hol és milyen mód-
szerrel végezhető el a vízminőség és a fo-
lyóág természeteshez közeli állapotának
fenntartása, a jelenlegi állapot javítása.

• Az előkészítő mérések során vizsgálni
fogják a felső és az alsó mederszakaszokat
is, a Kvassay vízlépcsőtől a Gubacsi hídig,
illetve a Gubacsi hídtól Tassig, beleértve
a mellék- és holtágakat is; mederrendezés
és a tervek szerint iszapcsapda kerül ki-
alakításra a Kvassay-zsilip és a Gubacsi
híd között, annak érdekében, hogy a víz-
pótlás során a Kis-Dunába kerülő jelen-
tős mennyiségű hordalék már ne jusson
a délebbi folyószakaszokra.

• A Kvassay-zsilip és Gubacsi híd között
partfal-rekonstrukció a Duna-ág csepeli
és pesti partján.

• Vizes élőhely (Wetland) kialakítása a
Csepel-sziget északi részén tervezett köz-
park területén.

• Kék-zöld infrastruktúra létrehozására az
rSD pesti oldalán. Ennek az új ökoszisz-
téma-rendszernek a feladata a csapadék-
víz helyben tartása, tisztítása, szűrése.

Fontos hangsúlyozni, hogy a munka kez-
detén van, a Duna-ág eliszaposodásához és
az egyéb problémákhoz, például a Dél-pes-
ti Szennyvíztisztító rSD-be jutó szennyvíz-
terheléséhez különböző felfogásokkal lehet
közelíteni, jelenleg még nincsenek kész vá-
laszok.
Ugyanakkor sorsára sem hagyhatjuk a Kis-
Dunát, hiszen speciális, az ember és a ter-
mészet által közösen létrehozott értékről
van szó, amely az évek, évtizedek alatt el-
iszaposodik, ha nem avatkozunk be. A
mindkét végén zsilippel lezárt folyóágban
jóval lassabban (50-70 m³/s) áramlik a víz,
mint egy természetes folyóban vagy a fő-
Duna-ágban, így gazdag élővilág telepedett
meg olyan különlegességekkel, mint az
úszóláp, amely méretét tekintve Európában
a második.
2023 végére kell elkészülnie a megvalósít-
hatósági tanulmánynak és a környezeti
hatástanulmánynak a szakmai szervezetek
és az önkormányzatok bevonásával, illetve
ahol ez szükséges, az elvi vízjogi engedé-
lyezési terveknek is meg kell születniük.
Minderre egymilliárd forintos EU-s támo-
gatás áll rendelkezésre. Ezen időszakon
belül 2022 végén, 2023 elején jön el az a
szakasz, amikor meg lehet vitatni, hogy
milyen konkrét műszaki tartalmú beavat-
kozásokra van szükség.
A rendezvényen Vitézy Dávid vezérigazga-
tó bemutatta a BFK közlekedési, magasépí-
tési, zöld projektjeit a dél-budapesti térség-
ben. A déli HÉV-ek fejlesztése, ideértve a
150-es vasútvonal fejlesztését és integrálá-
sát a hálózatba, a távlatilag elképzelt 5-ös
metró jelentősen, akár fél órával csökkenti
majd az rSD és a belváros közötti távol -
ságot, így bizonyára növelni fogja a Duna-
ág idegenforgalmi potenciálját. Ugyanez
mondható el a Déli Körvasútról, amelynek
fontos, a környék közlekedési fókuszává vá-
ló, új vasútállomása lesz a Közvágóhídnál,
valamint a Galvani utca, illetve az Illatos út
vonalában tervezett új Duna-hídról, a rajta
tervezett új villamosról is.

Forrás BFK honlapja
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Levél a Mikulásnak

Kedves Mikulás! Most arról szeret-
nék írni, hogy mi az, amit nem
szeretnék kérni. És sokat töpreng-

tem, hogy helyette mi legyen az ajándé-
kom.
Nem mindig voltam jó, bevallom neked.
De igyekeztem, csak valahogy másként si-
került. Mégis, remélem, hogy elolvasod és
meghallgatod a kérésemet.
Nem szeretnék csokit és cukorkát. Minden
nap kapok. És apró ajándékokat sem, mert
az az igazság, hogy már tele van vele a szo-
bácskám. Amikor rájuk nézek, nem tudom
eldönteni, hogy melyikkel szeretnék ját-
szani. Van, amikor összetörök párat elke-
seredésemben. Nem szeretnék okos tele-
font, és tabletet sem. Az is van. Egy kicsit
már unom a Sziréna-fej és zombis játéko-
kat. Az benne a legrosszabb, hogy azt csak
egyedül lehet játszani. És néha félek is egy

kicsit, de ezt csak Neked árulom el. Ami-
kor sötét van, azt képzelem, hogy ott van-
nak az ágyam alatt. A gondolatba is bele-
borzongok.
Amit nagyon-nagyon szeretnék, tudom,
hogy varázs-hatalmad van!
Szeretném, ha a szüleim kibékülnének.
Szeretném, ha nem kiabálnának egymás-
sal, hogy kinek kellene elmosogatni. Ak-
kor annyira félek, hogy a plüsseimet ma-
gamhoz szorítom és bebújok az ágy alá. A
fülemet befogva ott várom, hogy vége le-
gyen. remegek is egy kicsit. Nagyon sze-
retnék odaszaladni hozzájuk, hogy meg-
öleljenek, és azt mondják, minden rend-
ben van. De aztán anya a kezébe veszi a
telefonját, írogat. Apa a gép elé ül. Én meg
nem merek szólni, hogy itt vagyok. Csak
folynak a könnyeim. Fáj ez nekem, hogy
boldogtalanok.

Hiányzik az ölelésük, a kacagás. Hiányzik
az esti mese, anya „jó éjt” puszija. Néha
csak beszélgetni szeretnék, hogy elmond-
jam, milyen volt a tökfőzelék vagy a ker-
getőzés. És, hogy a Bandi fellökött az ud-
varon. 
Képzeld, véletlenül tudtam meg, hogy az
almát nem készítik, hanem terem. És, hogy
az erdőben fák vannak meg bokrok. És ma-
darak repkednek a fákon, hogy a madarak-
nak tolla van és nem szőre. Hm, már ilyen
okos lettem. Ezt feltétlenül szerettem volna
elmondani Neked.
És végül van még egy kérésem: Szeretném,
ha szeretnének a szüleim.
Kérlek téged kedves Mikulás, sürgősen se-
gíts! 
Nekem nincs varázserőm…
Egy gyermek levele, lejegyezte: 

Holczhauser Zsuzsanna

Mert adni jó!

AMagyar Élelmiszerbank Egyesület
az idei évben is megszervezte ka-
rácsonyi adománygyűjtését, a szo-

lidaritás és az összefogás jegyében. A há-
rom napos tartós élelmiszer gyűjtő akció
százhatvan településen, háromszáztizenöt
áruház részvételével, háromszáz karitatív
szervezet közreműködésével és 6500 ön-
kéntes odaadó munkájával valósult meg.
2006 óta az ünnepek közeledtével az Élel-
miszerbank minden évben arra kéri az or-
szág lakosságát, hogy gondoljanak a rászo-
ruló emberekre, családokra, és áruházi vá-
sárlásaik során az ő számukra is tegyenek
a kosarukba egy tetszőleges tartós élelmi-
szert. A kezdeményezés sikere szerencsére
azóta töretlen: az egyesületnek az elmúlt
években rendre 250 ezer tonnánál is több
adományt sikerült így összegyűjtenie, ami-
ből több mint 50 ezer nélkülözőnek tudtak
élelmiszercsomagokat biztosítani az ünne-
pi időszakban.
A gyűjtésre idén november 19. és 21. között,
péntektől vasárnapig került sor négy kiske-

reskedelmi lánc, a Tesco, az ALDI, az Au-
chan és a Metro áruházaiban, országszerte.
A Tesco, a vásárlói által a három nap során
adományozott termékek értékének 20%-
ával megegyező pénzbeli támogatást is
nyújt az élelmiszerbanknak, amellyel az
egyesület alaptevékenységét, egész éves élel-
miszermentő munkáját finanszírozza. 
„Kivételes terheket hozott az idei november
a nélkülöző emberek, családok számára.
Nemcsak a fűtési kiadások emelkednek a hi-
deg időben, nemcsak gyógyszerre kell többet
költeni. Sajnos a koronavírus negyedik hul-
láma és az élelmiszerárak jelentős megnöve-
kedése is a legkiszolgáltatottabb rétegeket
érinti a legsúlyosabban. Ilyenkor még inkább
szükség van a munkánkra, ezért minden jár-
ványügyi szabályt betartva, megszervezzük
az idei adománygyűjtésünket.” – mondta el
Cseh Balázs, az élelmiszerbank elnöke.
A szigethalmon lévő Nobilis Humán Szol-
gáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
az idei évben is – mint 2006 óta minden al-
kalommal – csatlakozott a kezdeményezés-
hez, és civil segítőkkel, önkéntesekkel kar-
öltve gyűjtötte az adományokat a Tökölön és
Dunaharasztin lévő TESCO áruházakban.
A gyűjtés eredménye várakozáson felüli
volt. Az idén „rekordot döntöttünk”, az ösz-
szegyűjtött élelmiszer mennyisége 2107 kg,
melyet a Szigethalmon élő és nehéz hely-
zetben lévő klienseinkhez juttatunk el a ka-
rácsonyi ünnepek közeledtével.
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik
időt, fáradságot nem kímélve hozzájárultak

a gyűjtés sikeréhez, ehhez az óriási ered-
ményhez!
Idei önkénteseink: Fáki László polgármes-
ter, Mizsei Boglárka, Debreceni Dominika,
Tóth Erzsébet, Sztrapkó Norbert képviselő,
Kecskés Erika, Horváth Attila, Baranyai
Tünde, Cseke Margit, Cseke István, Cseke
Istvánné, Bartha Julianna, Molnár Katalin,
Missurai Zsolt, Missurai Dominik, Missu-
rai Milán, Zele ágnes, Bogya Károly, Bo-
gyáné Bíró Zsuzsanna, Török Ilona képvi-
selő asszony, Marlin Erika, Suhai réfi Tí-
mea képviselő asszony, Karsádi Zita, Cseh
Levente, Dobos Marci, Klapka Mária, Szek-
szárdi István, Dikovec Anna, Király József,
Jakab Judit, Gregor Johanna.

Kok Mermeze Krisztina
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Egy élet nyomában… 
… ezzel a címmel hirdettük meg Bata Pál-
né (Éva néni) könyvbemutatóját, melyet
november 18-án tartottunk a könyvtár ren-
dezvénytermében. Az ünnepelt beszélgető-
társa Lengyel Géza irodalmár volt. 
Valószínűleg többen jöttek volna el, ha a
járványidőszak nem késztet sokakat meg-
fontolásra és távolmaradásra. Családias
légkörben hallgattuk a könyvrészlet felol-
vasásokat a gyermekkorról, azokról az im-
pulzusokról, melyek meghatározták sze-
mélyisége fejlődését; a felmenőkről megőr-
zött családi történeteket úgy is olvashatjuk,
mint az adott kor történelmét. A karcsú kö-
tet magába foglalja mindazt, amitől a mi
Éva nénink az lett, akit mindannyian is-
merhetünk – csak most más oldaláról mu-
tatta meg magát írásán keresztül.

Hosszú éveken, évtizedeken keresztül taní-
tott több generációt Szigethalmon, és a
nyugdíjas időszaka is igen aktív, hiszen te-
vékenykedett egészen a közelmúltig a Ba-
ba-mama klubban. Amíg csak tehette, a
Szigethalmi Túrázók Egyesületének tagjai-
val együtt járta a természetet. A csepeli Ta-
mási Lajos Irodalmi Klubjának pedig mai
napig is tagja és rendszeres látogatója,
résztvevője összejöveteleiknek.
Ahogyan a hétköznapokban, magán az ün-
nepi eseményen is mindannyiunkhoz ked-
ves szavai voltak. Életfelfogása és humorba
oltott bölcsességmorzsái elgondolkodtat-
nak, sokan szeretjük őt ezért és végtelen
optimizmusáért. reméljük, még sokáig ré-
szünk lesz ebben, és beszélgethetünk vele
az élet apróbb-nagyobb dolgairól! 
A könyv korlátozott példányszámban kap-
ható a könyvtárban és a szerzőnél 1000Ft-
os egységáron.

L.K.

• A kormányrendelet értelmében kötelező
a maszk használata könyvtári tereink-
ben, a kézfertőtlenítés is, utóbbit biztosít-
juk a belépő pontnál és – egyelőre – vé-
dettségi (oltási) igazolvány nélkül látogat-
ható a könyvtár.

• Továbbra is lehet előrendeléssel kérni
szolgáltatást.

• Bankkártyával is lehet fizetni a szolgál-
tatásokat.

• Katalógusunk távolról is elérhető honla-
punkon (www.hgvk.hu) keresztül: Kereső 

• December 3-án, pénteken és 4-én, szom-
baton minden hozzánk látogató kisgyer-
meket jelképes Mikulás ajándékkal vá-
runk! 

•  A december hónapban beiratkozó olva-
sóink zsákbamacska ajándékból választ-
hatnak a készlet erejéig. 

• Ünnepi nyitvatartásunkat külön hirdet-
ményben tesszük közzé.

• Decemberben több könyvet is kisorso-
lunk a kölcsönző olvasók között, érde-
mes lesz figyelni felhívásainkat Facebook
oldalunkon és a szigethalmi Facebook
csoportokban (Szigethalmiak közössége,
Szigethalmi Fórum). 

• TECHNIKAI INFORMÁCIÓ: a zárás

előtti negyedórában a bent lévő olvasókat,
látogatókat szolgáljuk ki, az óra három-
negyed után érkezők csak nagyon rövid
ügyintézést vehetnek igénybe. Köszönjük
megértésüket és előrelátó látogatásterve-
zésüket!

Nyitvatartás: kedd, csütörtök 10–18
szerda, péntek 8–16
szombat 9–13
vasárnap, hétfő zárva

Cím: Szigethalom, József A. u. 59.
Mobil: 06 70 459 1634
E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár
www.hvg.hu

Könyvtári hírek
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Ismét Szufla a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében

Nyáron voltunk legutoljára a bará-
tainknál, így már a szokottnál is
jobban vártak minket. Megérke-

zésünk után az első negyedóra az ölelkezés-
ről, barátaink beszámolóiról szólt. Közben
a Cseke család előkészítette a sporteszkö-
zöket. Addig Emi néni /Bálintné Emi/ és én
/Sztrapkó Norbert/ körbeálltunk, Proska
Jani vezényletével bemelegítettünk. Ezután
a gondozókkal karöltve alakítottunk három

csapatot és nevet választottunk. Majd a szá-
guldók, kóborlók és a Nótár Mary nevet
felvevő csapatok nagy lelkesedéssel vetették
magukat a játékos feladatokra. Szorosan
alakult a verseny, de a végén a száguldók
csapata bizonyult a legügyesebbnek, igaz
nagyon szoros csatában. A második helyen
a kóborlók végeztek. A harmadik hellyel,
nem sok lemaradással a Nótar Mary csapa-
ta büszkélkedhetett.

A verseny végén kiosztottuk a Domonkos
István által szerkesztett emléklapokat. Emi-
ke és a Cseke család megvendégelte a csa-
patokat az általuk hozott finomságokkal,
amely után már barátaink készülődhettek
is az ebédhez. Kellemes délelőtt volt min-
denki számára. A következő találkozásra
nem kell sokat várni, december 7-én újra
jövünk hozzátok!

Szufla csapata

Háborús elesettekre emlékezve

Aszigethalmi KDNP tizenharmadik
alkalommal tartott koszorúzással
egybekötött megemlékezést no-

vember 1-jén az I. és II. világháborúban ele-
sett hősök emlékművénél, a köztemetőben.
A műsor háziasszonya, dr. Kápku Adrienn
köszöntötte a megjelenteket, majd közösen
elénekeltük a Himnuszt. Semes-Bogya
Eszter művésznő dalai segítettek visszare-
píteni bennünket a múlt század elejére. 

Majd Tóth József a szigethalmi KDNP el-
nöke pár mondatban ismertette az emlék-
művek történetét.
Ezt követően Deák Csaba görög katolikus
parókus megemlékező beszédében a szere-
tet és megemlékezés fontosságára, és saját
hagyományainkra hívta fel a figyelmet,
majd tiszteletét tette az emlékműveknél. 
A megemlékezés a Szózat eléneklésével és
a virágok elhelyezésével zárult.

Köszönetet mondunk szónokainknak,
fellépő művészeinknek, a vitéz Mikecz
Kálmán Honvéd és Hagyományőrző
Egyesületnek, hogy segítségünkre volt a
koszorúzásnál, a szigethalmi köztemetőt
üzemeltető ELOHIM Kft.-nek, hogy biz-
tosította a helyszínt és a lehetőséget, végül
mindenkinek, aki ott volt, s velünk együtt
emlékezett.

Szigethalmi KDNP vezetősége 
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A Városi Szabadidő Központ Erika Kerté-
szet virágkölteményével díszített színház-
terme ismét zsúfolásig megtelt. Ez is azt bi-
zonyította, hogy igenis érdemes foglalkozni
ezzel a szép tevékenységgel. 
Ez évben a több mint nyolcvan jelentkező-
ből a zsűri mindet érdemesnek találta az el-
ismerésre.
A verseny célja a szépítő motiválás a portán
belüli, a portán kívül területek virágossá,
rendezetté tétele. A több éves sikert mi sem
igazolja jobban, mint az, hogy egyre töb-
ben kapcsolódnak be a kezdeményezésbe,
a rendezett porták száma évről évre nő. Az
idén tíz új jelentkezőt is díjazhattunk.
A gála kezdetén köszöntöttem a meghívott
előadókat és megjelent díszvendégeket: Bó-
na Zoltán országgyűlési képviselőt, Fáki
László polgármestert, Bakosné Till Györ-
gyit az egyesület fővédnökét, Nagy Viktor
alpolgármestert, Janzsó Zsuzsannát, Ador-
jánné Csapó Gyöngyit.
Az előadás Török Ilona koordinálásával, a
Kék Ovisok műsorával kezdődött. Ezt kö-
vetően Darvasi Gabriella, Sziget TSE tag

latin-amerikai táncainak látványával káp-
ráztatta el a megjelenteket, majd Jakab Cin-
tia énekes előadásával folytatódott, amit
Sánta Zsolt énekes hangfelvételen rögzített
jókívánságai egészítettek ki.
Fáki László polgármester köszönő szavai-
val jó hangulatban indult a díjátadás, min-
den helyezés nélküli jelentkező is kapott
ajándékot és egy 3000 Ft-os önkormányzati
virágutalványt.

A díjazottak öt kategóriában értékeltük:
Családi ház
I. Sablai Imréné
II. Shilling Istvánné
III. Baranyai Sándorné
Utca
I. Fehér Andrásné
II. Ferka Ferencné
III. Hriagyel Jánosné
Családi ház és Utca
I. Tóthi Józsefné
II. Náhlik István
III. Váradi Istvánné
III Sabján Lászlóné

Intézmény 
I. Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Böl-
csöde
II. Népjóléti intézmény SZENI
III. Kék óvoda + Narancs óvoda 
IV. Helytörténeti Gyűjtemény

Vendéglátó
I. Éden Presszó
I. Karám Vendéglő
II. Wolf Burger 

A zsűri különdíjjal értékelte a kiemelke-
dő városszépítőket
- Bencze Gyuláné
- rendek Imréné
- Szmetana Györgyné
A zsűri tiszteletbeli díjjal jutalmazta Fáki
Lászlót, Domonkos Istvánt, regényi Ti-
bort, akik kezdettől segítik munkánkat,
valamint Kovács Józsefet tizenöt éves vá-
rosszépítő tevékenységéért.
A családi ház és utcafront kategória első
helyezettjét, kiemelkedő munkája alapján a
zsűri benevezte a Virágos Pest megye fel-
hívásra.
További köszönetet szeretnék mondani:
Nagyné Csobolyó Eszternek, aki a megyei
szint emelésére ösztönzött, a VSZK dolgo-
zóinak, rieglerné Szabó Erikának a sok
szép virágért, minden előadónak, az ön-
kormányzat megjelent képviselőknek, a
helyi tv stábtól Surányi Martinnak, Jakab
Juditnak, a megjelent Zöld Háló tagoknak,
azoknak, akik a vendéglátásban, a díjáta-
dásban, az utalványok átadásában segítet-
tek. Domonkos Istvánnak, Csapó Lajosnak,
akik a fotózásban, oklevelek és az utcatáblák
elkészítésében segítséget nyújtottak. A gála
fő védnökének és szponzorának, Till Györ-
gyikének.
Gratulálok a versenyben résztvevőknek na-
gyon jó erőt-egészséget kívánva, várva a to-
vábbi szépítő munkájukat. 
Sok szeretettel köszönve, együtt a szép vá-
rosunkért: 

Regényi Tiborné Aranka

Megyei szintre emeltük!

A ZÖLD HÁLÓ egyesület 
2021. október 25-én tartotta a tizenhetedik 
„Szép kertek rendezett porták” fotópályázatának díjátadó gáláját.
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Tizenkét év távlatában 

Avírus miatt most először fordult
elő, hogy nem tudtuk a jó hangu-
latú közös összejöveteleket meg-

tartani. Sokszor békétlenek vagyunk az in-
ternettel kapcsolatban, hogy távolságtartó,
most igazán jó, hogy segítségével napraké-
szen tudtunk egymással kommunikálni. 
Azonban nincs okunk kesergésre, hiszen az
elmúlt egy évtizedben csodálatos alkotáso-
kat készítettünk. Ezeket megmutattuk min-
den évben a születésnapi ünnepségünkön,
a tavasznyitó kiállításokon a nagyközön-
ségnek. Kultúrházunk zöld termében és a
könyvtárunk kiállító termében. Ezek a ki-
állítások túlmutattak a helyi alkotókon, az
ország minden területéről érkeztek mester-
művek, mi is sok helyen megfordultunk, és
csodáltuk egymás munkáit. Az országos ki-
állításokon jól szerepeltünk, számos díjat
hoztunk el, ezzel öregbítve Szigethalom jó
hírét. Ezért külön köszönetet szeretnék
mondani Szigethalom Város Önkormány-
zatának, Török Ilonának és óvodásainak,
hogy mindig számíthattunk rájuk. A gobe-
lin titka, mint más művészeti ágaknak,
hogy a művészet igazi forrása, tárgya nem
a minket körülvevő külsőségekben, hanem
ott belül, az alakuló és forrongó emberi lé-
lekben keresendő. A művésznek a termé-
szet csupán szimbólum, jelkép, amelyen át
önmagát akarja a világnak megmutatni. A
festő, ki a természet szépségétől megihletve
vásznára akarja átvinni ezt a szépséget,
nem szolgai módon másolja, hanem újra
alkotja. A festészetben a festék adja az ár-
nyalati szépséget, a gobelinben a fonal. Si-
ma vásznon, még semmit nem látunk, de
az ecset és a festék segítségével gyönyörű
tájkép, emberábrázolás jelenik meg rajta. Itt
a tű, a cérna, na meg az ügyes kezek mun-
kája határozza meg a kép szépségét. Az elő-
festett kanava is ilyen kihívások elé állít
bennünket, itt látjuk ugyan a színeket, de
mégis mikor elkészítjük a színek a fonal ha-
tására elevenednek meg. 
Az idén a pandémia alatt nem találkozunk,
vigyázzunk egymásra és gobelines társa-
inkra, hogy tavasszal, március közepe felé
tudjunk találkozni. Addig is kívánok min-
denkinek szeretetteljes öltögetést! 
Békés boldog karácsonyt és boldog új évet!

Bogya Rózsa 
RGK alapítója és vezetője

Márton családi nap a helytörténetiben

Ez az év sem múlhatott el Márton csa-
ládi nap nélkül.  Sorra érkeztek az
érdeklődők. A gyerekek szüleikkel

közösen elkészíthették a lámpásaikat és a
libás díszeiket. A Széchényi István általá-
nos iskola 2.a osztályos diákjai közreműkö-
désével, műsorral is készültünk, melyet ez-
úton is köszönünk nekik. Az vidám libás
műsor után a hangulatot fokozta Suhai réfi
Tímea képviselőasszony rögtönzött tánchá-
za. Közben a Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesületének tagjai kisállat simogatóval
kedveskedtek. A tisztaszobában, kellemes
melegben, Jakab Judit mesevetítéssel ked-

veskedett kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
Szokásos lámpás felvonulással zártuk a dél-
utánt, melyet polgárőreink és a rendőrség
vigyázó szeme kísért. Az előző évekhez ha-
sonlóan a felvonulás végén a Gere Pékség-
nél vártak minket finom pogácsával, meleg
teával. Köszönjük minden kedves segítőnk-
nek, támogatgatónak, résztvevőnek, hogy a
Márton napi családi programunk az idei
évben is ilyen jó hangulatban valósulhatott
meg. 

Kovács Edit

Fotók: Sziklavári Sándor, Fejes János
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Fogadóórák
Fáki László polgármester 2021.
november 15. (hétfő) 14:00-18:00
óra között, előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Kok-Mermeze Krisztina (Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület)
2. választókerület képviselője. Te-
lefon: 06/70-334-8916. E-mail: fa-
bula.janosne@szigethalom.hu

Novákné Kiss Viktória (Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület) 3.
választókerület képviselője. Tele-
fon: 06/20-344-7772. E-mail: no-
vakne.kissviktoria@gmail.com

Blum Zoltán (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 4. választó-
kerület képviselője. Telefon: +36/
30-688-1384. E-mail: blum.zol-
tan@szigethalom.hu

Sztrapkó Norbert (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 5. vá-
lasztókerület képviselője. Telefon:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrap-
ko@gmail.com

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 6. vá-
lasztókerület képviselője. 2021.
november 15. (hétfő) 18:00-19:00
óra között, az Akácos Marika ét-
teremben. 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

W3 Konténer K.
Építkezik, és túl sok a sitt? 
Nem tudja hova tenni a lomokat?
Tele van a kertje zöldhulladékkal?
Mi ezeket mind elszállítjuk!

Ezen kívül kiszállítunk:
Sóder   •   Homok   •   Termőföld   •   Murva   •   Darált beton

Ezekre a településekre szállítunk: 
Alsónémedi, Áporka, Bp. XXIII. kerület, Bugyi, Délegyháza, 
Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Sziget-
halom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl

Keressen minket bizalommal, és kérje árajánlatainkat!

Elérhetőségeink:

Wágner Virág

Mobil: +3670/666-2537
E-mail: info@w3kontener.hu
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Tökösen az élelmiszergyűjtésért

Az idén ötödik alkalommal indult
útjára a töklámpás party. Október
30-án délután, verőfényes napsü-

tésben kezdődött a mulatság a szigethalmi
„boszorkák” táncával a Városi Szabadidő-
központ parkolójában. Az igazi vásári for-
gatag részeként, most sem maradhatott el
a töklámpás faragás, kézműveskedés, vagy
akár a rémségek sátrának meglátogatása. A
kicsik és nagyobbak körében is nagy sikert
aratott a jelmezverseny és a tombola. 

A színpadon rolando bűvész, a Batyu Szín-
ház és az Apa+Cs zenekar szórakoztatta a
nagyérdeműt.
Természetesen az idei rendezvény fő célja
is a tartós élelmiszerek gyűjtése volt, a ne-
hezebb körülmények között élő szigethalmi
családok részére. A rendezők köszönik a
számtalan, ezen írás terjedelmében nem
felsorolható támogatók anyagi és egyéb se-
gítségét, a rendezvény létrejötte érdekében.

N.V.

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN:  mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, moso-
gatógép, 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

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
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Tornán jártak szigethalmi amazonjaink

Az Amazon Foci SE belsős tornáján
vettek részt szigethalmi játékosa-
ink. A négycsapatos körmérkőzé-

ses torna 2x15 perces etapjai tökéletes lehe-
tőséget teremtenek arra, hogy a szigethalmi
kezdő játékosok kipróbálják magukat ver-
seny körülmények között. Továbbá meg

tudnak ismerkedni a többi, Amazon Foci
közösséghez tartozó emberrel, akik hason-
ló edzéseken vesznek részt, budapesti kez-
dő és haladó csoportokban. Mivel a tornán
az egyesület utánpótlás játékosai is részt
vesznek, így abszolút vegyes csapatok, ki-
csik és nagyok együtt fociznak.

Minden csapatnak van előre kinevezett ka-
pitánya (általában tapasztaltabb, haladók),
akik segítik a kezdőket tanácsaikkal és ke-
zelik a cseréket. Az egyesület célja, hogy
mindenki hasonló ideig legyen a pályán. 
A tornát eredményhirdetéssel, az oklevelek
és a csokoládék kiosztásával, valamint a
legjobb játékosok különdíjainak átadásával
zárják.
A novemberi tornát a Dortmund csapata
nyerte, 2. helyen a Liverpool, 3. helyen a
PSG, a 4. helyen a real Madrid csapatai vé-
geztek.
Az egyesület novembertől havonta szervez
örömfocit Szigethalmon a Városi Szabad-
időközpont szabadtéri műfüves pályáján. A
pontos időpontokat több hétre előre posz-
tolják Facebook oldalukon. A részvétel
minden 14. életévét betöltött leánynak, nő-
nek ingyenes. Mindössze online regisztrá-
cióra van szükség, ami az egyesület honlap-
ján megtalálható.
Mindenkinek nem csak nagyon jó edzése-
ket, hanem élvezetes mérkőzéseket is kívá-
nunk.
Hajrá Szigethalmi Amazonok!
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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: december 22. 
Megjelenés: 2022. január eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, 

Kossuth L. u. 10.

Bartócz Ilona: Jön a Mikulás

Azon a télen korán leesett a hó. A
Nyuszi elgondolkozva ballagott az
erdőszélen, a kopasz bokrok men-

tén, és éppen arra gondolt, hogy egy csöp-
pet sem szereti a havat. A hó alól olyan
nehéz kikaparni az ennivalót, elbújni is
alig-alig lehet, márpedig egy Nyuszi éle -
tében gyakran előfordul, hogy rejtőzköd-
nie kell.
A hó világos volt, a Nyuszi gondolatai meg
sötétek. Egyszer csak zajt hallott, megállt,
hegyezte a két tapsifülét. Mi ez a zaj? Vala-
mi pattog… Beleszimatolt a levegőbe: füs-
töt érzett. Egy kicsit félt a Nyuszi, de kíván-
csisága legyőzte a félelmet, s indult arrafelé,
ahonnan a zajt hallotta. Egy vén tölgyfa alá
ért. A tölgyfa alatt Barna Mackó szorgos-
kodott, tüzet rakott éppen, pattogtak a tűz-
re rakott száraz gallyak, vékony kis füstcsík
szállt a magasba. 
– Jó napot, Barna Mackó! – köszönt a Nyu-
szi. – Látom, tüzet raksz. Minek az a tűz? 
– Jó napot, Nyuszi! Hogy minek a tűz? Ma
este jön a Mikulás, remélem, ajándékot is

hoz majd. Lehet, hogy fázni fog a lába, gon-
doltam, hadd melegítse meg a tűznél… És
ha már ég a tűz, főzök neki egy kis levest.
Mondd csak, nem adnál a Mikulás-levesbe
egy-két káposztalevélkét?
– Szíves örömest – mondta a Nyuszi –, ha-
zaszaladok érte!
Ugrott a Nyuszi, futott a káposztalevélért.
Mire visszatért a tölgyfa alá, fényesen égett
a tűz, és Barna Mackó mellett Mókus ug-
rándozott. 
– Én makkocskát hoztam a Mikulás-leves-
be! – kiáltotta, mikor meglátta Nyuszit. –
Nagyon finom lesz ez a leves! 
– Magam is úgy gondolom – mondta a
Nyuszi, és beledobta a káposztaleveleket a
csuporba, melyet Barna Mackó a tűz fölé
akasztott. 
– Szóljunk az Őzikének is! Mókus, ugrán-
dozz el Őzikéért! Mókus fürgén pattant,
ugrott egyik ágról a másikra, és hamarosan
visszatért Őzikével. 
– Illatos füvecskét hoztam a Mikulás-leves-
be! – mondta Őzike. 

– A Kisróka még nincs itt? 
– A Kisróka semmit sem tud hozni a Mi-
kulás-leveshez – morgott Nyuszi. 
– Ne is hívjuk ide! 
– De bizony idehívjuk! – mordult föl Barna
Mackó. 
– Idehívunk mindenkit az erdőből is, a me-
zőről is, akár tud hozni valamit a Mikulás-
levesbe, akár nem! Meghívjuk Kisrókát,
Mezei Egeret, Kisfarkast, Kismadarat; bízd
csak rám, Nyuszi, tudom én, hogy a Miku-
lás még a meleg levesnél is jobban szereti,
ha együtt várunk rá itt a tűz körül! Nyuszi
megbillentette a bal fülét: 
– Ahogy akarod, Barna Mackó! Te raktad
a tüzet, te kavarod a levest, te hívd meg a
vendégeket is. 
Az erdei apróságok hamarosan mind meg-
érkeztek: Egérke búzát hozott a Mikulás-le-
vesbe, Kismadár fenyőmagot, Kisróka és
Kisfarkas meg sok-sok száraz gallyat gyűj-
tött, hogy minél fényesebben égjen a tűz. 
És a fényes tűz körül ülve akkor este együtt
várták a Mikulást.

Megtisztult a parkerdő egy része

APilisi Parkerdő Zrt. invitálására,
városunk lelkes önkéntesei által
megtisztult a parkerdő Vadászház

utca, Szabadkai utca és a Dunasor egy része
melletti területe. Tóth Péter erdész vezeté-
sével, november 6-án, két konténernyi sze-
metet gyűjtöttek össze az erdőből. A szor-
gos csapatban találkozhattunk Fáki László
polgármesterrel is, aki cselekvően kivette
részét a munkából. A szervezők Erdélyi
Vendel által főzött paprikás krumplival
kedveskedtek a megfáradt szemétszedők-
nek. Az akciót Suhai réfi Tímea, Sztrapkó
Norbert és Nagy Viktor képviselők támo-
gatták.
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