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25 év egy könyvtár életében 
Huszonöt éve a szigethalmi lakosság szolgálatában

Egyéni életünkben is nagy időtáv ne-
gyedszázad, s ugyanígy egy intéz-
mény életében is. Még akkor is, ha 

fennállásának 72 évéből ez „csak” egy sze-
let, bő harmada az egésznek. 
A mi könyvtárunk ezt az ívet járta be 1950-
es alapításától kezdődően. 1996-ig a Csepel 
Autógyár Művelődési Házában működött 
könyvtárunk, már akkor is szolgálva a sziget-
halmi lakosságot – is. 1997 márciusától vi-
szont teljes egészében Szigethalomé lett in-
tézményünk. Rögös út vezetett eddig a 
pontig. Voltak nagyon szép szakaszai, bé-
késen fejlődő kiegyensúlyozott hosszú 
etapjai. A gyártelepi végjáték nehézségeiről, 
melyek az új szigethalmi könyvtári élet ki-
alakulásához vezettek, ki tudna hívebben 
összefoglalni és tudósítani, mint a könyvtár 
akkori igazgatója, Miszori Sándorné, aki 
aktív szereplője, máig hatóan központi ala-
kítója lett a könyvtár életének.  

Beszélgetéseinkben színesen, érdekesen 
villantotta fel mindig a múltbeli eseménye-
ket; úgy hiszem, összefoglalója kellően fog-
ja ezt az időszakot tárgyalni, befogadására 
csekély terjedelem lesz egyetlen lapszám 
könyvtári oldala.  
2012-től Miszoriné Márta már nyugdíjas 
éveit tölti, de a könyvtár azóta is ott van az 
álmaiban, figyelme és érdeklődése közép-
pontjában. Könyvtár és építője – életük el-
választhatatlanul összeforrt. Mi, az utódok 
a múlt hagyományait is megismerve mun-
kálkodunk tovább, hogy a kultúra fontos 
alapintézménye, a könyvtár a felnövekvő új 
generációkat is kísérni és vezetni tudja szel-
lemi növekedésükben.  
Egyik kedves közös idézetünk szolgált a 
múltban és még szolgál most is vezérfonal-
ként a folytatáshoz: 
„… a könyvtáros minden órában szolgálat-
ra készen jó szívvel fogadja a látogatót, de-
rűsen siessen a kívánt könyvet átnyújtani 
neki; s ha bizonytalan az olvasó, segítse a 
keresésben. Röviden: szereti könyvtárát, 
mint a hűséges férj az ő drága feleségét, és 
mindig új megoldások bevezetésén töri a 
fejét.” 
(Michael Denis 1777-ben megjelent könyvé-
ből Walleshausen Gyula [könyvtáros, törté-
nész] nyomán) 
Ezen pár bevezető sorral ajánlom önöknek 
Miszori Sándorné visszaemlékezését.  
 

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató 

Folytatás a 8-9. oldalon) 

Újabb járdák felújítására 
pályázunk 
Bővítjük a temetőt  
 

Felvételi körzethatárok jóváhagyá-
sa, az óvoda alapító okiratának, va-
lamint a Városi Szabadidő Köz-

pont SZMSZ-nek módosítása szerepelt 
többek között Szigethalom Város Képvi-
selő-testület januári ülésének napirendi 
pontjai között. A képviselők ezen kívül 
csereerdősítésről és járdafelújtási pályá-
zat beadásáról is döntöttek, valamint 
jóváhagyták a törvényi változás révén 
bekövetkezett polgármesteri illetmény 
változását. 
Elsőként a képviselő-testület a bölcsőde 
2022. évi nyári nyitva tartásának, illetve 
zárva tartásának rendjét hagyta jóvá. A 
Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 2022. 
évi nyári nyitvatartási rendje az alábbiak 
szerint alakul: ügyeleti hét július 18 – 22 és 
augusztus 8 – 12 között, nyári zárás pedig 
július 25 – augusztus 5 között lesz. A szü-
lők az intézménytől a szokásos módon 
kapnak tájékoztatást. 
Következő napirendben iskolai felvételi 
körzethatárok jóváhagyása történt meg a 
2022/2023-as tanév vonatkozásában, a tan-
kerület előterjesztése alapján. A körzetha-
tárok az eddigiekhez képest nem változtak. 
Az új Bagoly utca is bekerült név szerint a 
listába.  
Harmadik napirendben a Négyszínvirág 
Óvoda alapító okiratának módosítását 
hagytuk jóvá. A módosítás a helyrajzi-
szám- és házszámváltozások miatt vált 
szükségessé.  

(Folytatás a 2. oldalon 



(Folytatás az 1. oldalról) 
 
Ezután a Városi Szabadidőközpont Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának módosí-
tása következett.  
A módosítást az intézmény feladatainak 
változása tette szükségessé. Így változott a 
telephelyek és a feladatok felsorolása, mert 
a Bringa Park és Placc üzemeltetése is az 
intézményhez került. 
Ötödik napirendben módosítottuk az 5. sz. 
körzet, dr. Ammo Ahmad háziorvos feladat-
ellátási szerződését. Az ellátási szerződésben 
a rendelési időpontok lettek pontosítva, ezen 
belül a prevencióra fordított időkeret.  
Hatodik napirendben felhatalmazást adtak 
a képviselők ingatlanvásárlásra, a Tököl 
Airport Zrt.-vel temetőbővítéssel összefüg-
gő csereerdősítés érdekében. A vásárlás cél-
ja, hogy a temető melletti erdőterületekért 
csereerdősítési területet tudjunk biztosíta-
ni, és így tudjuk növelni a temető területét, 
mert lassan betelik. Erdőt kivonni csak er-
dő viszont telepítésével lehet az agglome-
rációban. Ez elég nagy projekt, ami több 
évig is el fog tartani.  
Következő napirendben Szigethalom Város 
Település Szerkezeti Tervének és Helyi Épí-
tési Szabályzatának módosítási eljárásának 
indítását fogadták el a képviselők. Ez az eljá-
rás az előbbi napirendben említett temető-
bővítéshez és csereerdősítéshez kapcsolódik. 

Kilencedik napirendként a József Attila ut-
ca Kossuth Lajos és Petőfi utca közötti jár-
daszakasz felújítására kiírt pályázat benyúj-
tását hagytuk jóvá. Sajnos csak felújításra 
tudunk pályázni, járda építésére nem. Ta-
valy a Thököly utcai és Erdő utcai járdák 
egyes szakaszainak felújítására nyújtottunk 
be pályázatot, a munkálatokat idén végez-
zük el.  
Az utolsó döntést igénylő napirendben a 
polgármester és alpolgármester illetményé-
nek módosítását hagyták jóvá a képviselők. 
Az országgyűlés decemberben módosította 
a polgármesterek és alpolgármesterek illet-
ményalapját. Utoljára 2017 januárjában, öt 
évvel ezelőtt változtattak ezen.  
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: március 16. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: már-
cius 17. 
Képviselő-testületi ülés: március 22. 
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 
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Újabb járdák felújítására pályázunk 
Bővítjük a temetőt

Felhívjuk a tisztelt szi-
gethalmi lakosság fi-
gyelmét, hogy helyi 

adók vonatkozásában (kom-
munális adó, gépjárműadó, 
építmény-adó, telekadó, ipa-
rűzési adó, talajterhelési díj) 
az alábbi táblázat tartalmaz-
za a 2022. évre esedékes be-
fizetési és bevallási határidő-
ket. Kérjük kötelezettségük-
nek a megadott határidőn 
belül szíveskedjenek eleget 
tenni. Amennyiben kérdése 
van, ügyfélfogadási időben 
forduljon az adóiroda mun-
katársaihoz.   
Ügyfélfogadás ideje; adóiro-
da elérhetősége: 
Hétfő: 8-12; 13-18 óra; Szerda: 8-12; 13-16 óra  
Péntek: 8-11.30 óra  
24-403-657/129 építmény, telek, talajterhe-
lési díj 

24-403-657/159 végrehajtás, őstermelők 
24-403-657/136 kommunális adó 
24-403-657/133 gépjármű-adó, helyi jöve-
déki adó, idegenforgalmi adó, végrehajtás 

24-403-657/156 iparűzési adó 
 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 
Adóiroda 

2022. évi ADÓNAPTÁR 
Dátum Az adófizetés és bevallás jogcíme 

jan. 15. 
• az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében
bekövetkezett változások bejelentése
• 2021. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befizetési
határideje

febr. 15. • KATA adózási forma választásának bejelentése

márc.16. 
• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó I. félévi részletének
megfizetése
• iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

márc. 31. • a 2021. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
máj. 31. • a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése

szept. 15. 
• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó II. félévi részletének
megfizetése
• iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése

• idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig
• pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
• adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni
értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás
(névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a változás
időpontjától számított 15 napon belül

PEST, 08. számú OEVK – Szigetszentmik-
lós választókerületi információk 2022. 
február 24-ei állapot www.valasztas.hu 
adatai alapján: 
Választásra jogosultak aktuális száma 92 
307 fő, ebből: átjelentkezett: 268 fő 
Külképviseletre jelentkezett: 205 fő 
Választásra jogosultak száma a választás ki-
tűzésekor 92 303 fő 
Nyilvántartásba vett jelöltek: 
Bóna Zoltán FIDESZ KDNP 
Botló Kornél Levente MI HAZÁNK 
Jószai Teodóra DK JOBBIK MOMEN-
TUM MSZP LMP PÁRBESZÉD  
Kámány János Krisztián MEMO 
Prohászka György János NORMÁLIS PÁRT 
Zseli Bernadett MKKP 

Helyi Választási Iroda

Szelektív hulladékszállítás 
Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni önöket, hogy az Aries Nonprofit 
Kft. kommunális egysége márciusban a 
szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak 
szerint ütemezi. 
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és 
sörös doboz) elszállítása: 
11. hét, március 14–18.; 
13. hét, március 28–április 1. 
Március 15. (kedd) munkaszüneti nap, a 
keddi napon esedékes hulladék elszállítása 
március 12-én, szombaton történik. 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása: 10. március 7-11. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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A Nobilis Humán Szolgáltató Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 
kapcsolata a Magyar Élelmiszer-

bank Egyesülettel 2006-ra nyúlik vissza. 
Ekkor kötöttük meg első szerződésünket az 
egyesülettel, azzal a céllal, hogy kézzelfog-
ható segítséget tudjunk nyújtani a nehéz 
helyzetben élők számára.  
Az Élelmiszerbank Egyesület fő célkitűzé-
se, a rászorult személyek segítésén túl, az 
élelmiszerpazarlás és egyúttal az élelmisze-
rek megsemmisítésével járó káros anyag ki-
bocsájtásának csökkentése. 
A tavalyi évben a koronavírus járvány elle-
nére szolgálatunk minden nap osztotta az 
élelmiszeradományokat, melynek eredmé-
nyeként összesen 27 595 kg élelmiszert ve-
hettünk át az egyesülettől, 27 817 970 Ft 
értékben. Ez a mennyiség 34 769 Ft/fő ér-
tékű támogatást jelentett 2021-ben. 
Tapasztalatunk szerint tevékenységünk na-
gyon nagy segítséget jelent a nélkülözők szá-
mára, és bízunk abban, hogy az egyesülettel 
való együttműködésünk továbbra is sikeres 
lesz, és az elmúlt évhez hasonló eredmény-
nyel zárul majd a 2022-es esztendő is. 

Kok-Mermeze Krisztina 

Élelmiszermentési eredmények 
Szigethalmi Híradó

2022. 3. szám

Nonstop nyitva tartó patika 
Szigethalmon 

No, végre nekünk is van olyan, ami 
másoknak nincs! Nevezetesen egy 
olyan gyógyszertárunk, mely éjjel, 

nappal, hétvégeken és ünnepkekor is nyitva 
tart és kiszolgál. Köztudottan a sors fintora-
ként a gyerek legtöbbször hétvégéken, vagy 
a munkaszüneti napokon lesz lázas. A ház-
tartási balesetek „ideje” is legtöbbször ilyen-
kor történik. Bár ez esetekben lehet fordulni 
az általában túlterhelt orvos ügyeleti szolgá-
lathoz, aki felírja receptet, de nem egyszerű 
megtalálni a legközelebbi ügyeletes patikát.  
Augusztus óta viszont egy jó fogalmú he-
lyen, a PENNY Markettel szemben, a Mű 
úton megnyitott a napi 24 órában nyitva 
tartó gyógyszertáruk, ahol igen udvarias 
kiszolgálók dolgoznak. Az esetleg készleten 
nem lévő gyógyszereket megrendelik, a ve-
vőket telefonon értesítik, ha átvehető. 
Nagyon fontos, egyedülálló funkciót látnak 
el, mert nem csak Szigethalmon, de telepü-
lés vonzáskörzetében a Csepel-szigeten 
sem található folyamatosan nyitva tartó 
gyógyszertár, mely több tízezer ember el-
látását biztosítaná. Tisztelet és köszönet a 
tulajdonos csoportnak az esetenként élet-
mentő szolgáltatásért. 

Veér Jenő 

• Fáki László polgármester. Március 21. (hétfő) 
14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alap-
ján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail:  
fabula.janosne@szigethalom.hu 

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 3. választókerület képvise-
lője. Telefon: 06/20-344-7772. E-mail: novak-
ne.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. Tele-
fon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko 
@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigetha lomért 
Egyesület) 6. választókerület képviselője. 2022. 
március 21. (hétfő) 18:00-19:00 óra között, az 
Akácos Marika étteremben. Telefon: +36/70-
984-8827. E-mail: suhai.refi.timea @szigetha-
lom.hu 

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 7. választókerület képvi-
selője. 2022. március 21. (hétfő) 18:00-19:00 
óra között, az Akácos Marika étteremben.  
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

Fogadóórák

Közmeghallgatás 
Időpontja: 2022. március 7. (hétfő) 18 óra. 

Témája: 2022. évi költségvetés és fejlesztési lehetőségek.   
Nyilvános helyszíne: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal díszterme.   

Minden szigethalmi lakost szeretettel várunk!  
A közmeghallgatás élőben megtekinthető a  www. onkormanyzati.tv honlapon.



Egységben Magyarország szívéért 
címmel, a fővárosi agglomeráció 
egységes fejlesztéséről rendeztek 

konferenciát fővárosi és város környéki ön-
kormányzati vezetők részvételével január 
28-án Budapesten. 
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármes-
tere a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy 
miközben az előrejelzések szerint 2040-re 
már Magyarország lakosságának 35 száza-
léka a fővárosban és agglomerációban él 
majd, és már ma is a magyar GDP közel 50 
százalékát termeli meg a főváros és agglo-
merációja, máig nem létezik a térség egy-
séges fejlesztésére vonatkozó terv. 
A helyzetet nehezíti, hogy egyre szűkül az 
önkormányzatok pénzügyi mozgástere. 
Miközben 2010-ben még a GDP 12 száza-
lékát használhatták fel az önkormányzatok, 
ma ez az arány 5,6 százalék, és különösen 
aggasztó, hogy 2019 óta 19 százalékkal 
csökkentek a települések bevételei – sorol-
ta. A főpolgármester szerint a legégetőbb 
egy közös közösségi közlekedési hálózat 
megvalósítása egységes tarifa- és jegyrend-
szerrel. Ugyanis – folytatta – egy évtized 
alatt 40 százalékkal nőtt az autóforgalom az 
agglomerációban: ebben a helyzetben elke-
rülhetetlen az autóhasználattal versenyké-
pes közösségi közlekedés kialakítása.  
Az egységes jegy- és tarifarendszeren túl 
szükséges ehhez az elővárosi kötöttpályás 
közlekedés, vagyis az elővárosi vasutak 
fejlesztése, egy egységes közlekedési app-
likáció kialakítása, és P+R parkolók háló-
zatának kiépítése – tette hozzá. Szintén 
szükséges a kommunális szolgáltatások 

összehangolása, és az egyes településeken a 
közszolgáltatások kiépítése annak érdeké-
ben, hogy ezek ne csak a fővárosban legye-
nek elérhetőek. 
Karácsony megjegyezte, hogy mindennek 
eléréséhez szükséges az önkormányzatok 
társulásának kiépítése, illetve az önkor-
mányzatok és a társulás partneri viszonyá-
nak kialakítása az állammal, illetve a kor-
mányzattal. Végül kifejezte reményét, hogy 
a 2022-es országgyűlési választások után 
olyan kormánya lesz Magyarországnak, 
amely nem elnyomni akarja az önkor-
mányzatokat, hanem partnerként kezeli 
azokat. 
Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub), Gödöllő polgármestere, a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) 
elnöke pedig arról beszélt, hogy a részben 
a koronavírus-járvány miatt, részben poli-
tikai céllal hozott kormányzati intézkedé-
sek miatt újra kell rendezni az állam és az 
önkormányzat közötti feladat- és forrás-
megosztást. 
Kiemelte, hogy a választások után azonnali 
intézkedésre van szükség. Ezzel kapcsolat-
ban a MÖSZ javaslatokat készített az új 
kormány számára. Ezek között említette a 
gépjárműadó azonnali visszaadását, az ipa-
rűzési adó megfelezésének korrekcióját, és 
a szolidaritási adó eltörlését, végül az épí-
tési hatósági jogkör visszaadását. 
 

Forrás: hvg.hu 
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Konferencia az agglomeráció fejlesztéséről 
Karácsony: az utóbbi 12 évben felére csökkent az önkormányzatok pénze

Életjáradékot fizetnék ingatlanért! 
06-30-370-5760

SZIGET  
ZÁRSZERVIZ  

Ajtózárak, ablakvasalatok, 
erkélyajtók szakszerű javítása. 

Cseréje olcsón, garanciával!  

06-70-701-78-43  
Javítás vagy csere esetén  

a kiszállás ingyenes!  
www.szigetzarszerviz.hu 
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Köszönetnyilvánítás 
Nobilis Humán Szolgáltató Család-

és Gyermekjóléti Szolgálatának 
minden munkatársa nevében kö-

szönjük szépen a Szigethalmi Fotóklub ál-
tal felajánlott élelmiszer adományt, melyet 
a 2021. december 19-én megrendezett ka-
rácsonyi fotózás alkalmával összegyűlt fel-
ajánlásokból vásároltak. 
A felajánlás összege 21 500 Ft volt, melyből 
két nagy csomagra való élelmiszer került 
megvásárlásra.  
A csomagokat kiegészítettük a SZÉP ABC 
vásárlói által felajánlott tartós élelmiszerek-
kel, így lehetőségünk nyílt mindkét nehéz 
helyzetben lévő család számára hosszú távú 
segítséget nyújtani.  
A Szigethalmi Fotóklub vezetője Sziklavári 
Sándor megkért, hogy ezúton tolmácsol-
jam köszönetüket a Városi Szabadidőköz-
pont munkatársainak, amiért a fenti idő-
pontban a Zöld teremben megrendezhet-
ték a – remélhetőleg a későbbiekben 
hagyománnyá váló – nagysikerű ünnepi 
fotózást, valamint köszönik szépen mind-
azoknak, akik fotózás helyszínén kirakott 
gyűjtőládába elhelyezték felajánlásaikat.  
Klienseink nevében még egyszer köszönjük: 

Sziklavári Sándor 
Zács Ágoston 
Pató Ferenc 
Kollár László  
és a SZÉP ABC vásárlóinak adományát.

Szigethalmi Híradó

2022. 3. szám

Hölgyek, figyelem,  
ez nektek szól!  
Szeretettel várunk minden 16 és 99 év 
közötti hölgyet NŐ NAPI alkalmunkra. 
A téma: Elengedés. Az előadás után kö-
zös beszélgetés és sütizés lesz. Várunk 
mindenkit! Belépés: ingyenes 
Helyszín: Városi Szabadidőközpont 
Cim: 2315 Szigethalom Sport u. 4. 
Időpont: 2022.03.06. Délelőtt 10.00 óra 
Szervezi: Szigethalmi Omega Gyülekezet

Közgyűlést tart a nyugdíjasok 
baráti köre 
A Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre ér-
tesíti tagjait, hogy március 29-én 14 órai 
kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Vá-
rosi Szabadidő Központ zöld termében. 
Szigethalom, Sport utca 4.   
Napirendi pontok: 2021. évi beszámolók, 
2022. évi terv és költségvetés, gazdasági ve-
zető és felügyelő bizottsági elnök- és tagvá-
lasztás, jubiláló tagok köszöntése. Egyebek. 
Szeretettel várjuk minden kedves tagunkat! 
Reméljük, hogy most már nem lesz akadá-
lya a folyamatos klubösszejöveteleknek! 
Csikós Sándorné Évi, Irsai Sándorné Valika



6 2022. 3. szám

Szigethalmi Híradó

Iskolába hívogató 
A Szigethalmi Széchenyi István Álta-

lános Iskola több mint három év-
tizedes múltra tekint vissza. Alap-

vető célunk a teljesítőképes tudás biztosí-
tása tanulóink számára az egyéni 
sajátosságok figyelembe vételével, változa-
tos módszerekkel és munkaformákkal. Ki-
emelt figyelmet fordítunk  
•  a mindennapokban szükséges kompe-

tenciák elsajátítására,  
•  az újszerű tanulásszervezési eljárások al-

kalmazására,  
•  a digitális technikák széles körű alkalma-

zására,  
•  a felzárkóztatásra, a fejlesztésre 
•  a tehetséggondozásra,  
•  az angol, az informatika, a matematika és 

a testnevelés oktatásra, 
•  és az egész életen át tartó tanulás megala-

pozását szolgáló képességek fejlesztésére. 
Tanórán kívül lehetőséget biztosítunk az 
érdeklődésnek megfelelően szakköri fog-

lalkozások igénybe vételére. Alsó tagoza-
ton: foci, kézilabda, tánc, zene, rajz, felső 
tagozaton történelem, angol, rajzszakkör 
és az énekkar közül választhatnak diákja-
ink. Minden lehetőséget kihasználunk a te-
hetséges tanulók megmérettetésére, számos 
iskolai és iskolán kívüli versenyre készít-
jük fel őket, ahol szép eredményeket érnek 
el. Minden tanévben több projekt, téma-
hét beiktatásával igyekszünk egy-egy téma 
fontosságát hangsúlyozni, a benne rejlő le-
hetőségeket kihasználni. Örökös ökoisko-
laként nagy hangsúlyt fektetünk az egész-
séges életmód és a környezettudatos ma-
gatartás fejlesztésére, számos rendezvényt 
szervezünk a téma kapcsán. A hagyomány -
őrzés és a hagyományápolás kiemelt he-
lyen szerepel céljaink között, diákjainkat is 
erre neveljük. 
A 2022-2023. tanévben is szeretnénk foly-
tatni az 1. évfolyamon az angol nyelv és a 
matematika-informatika orientáltságú 

osztályok indítását. Ezekben az osztályok-
ban a tanulók heti plusz 1-1 órában, játékos 
formában ismerkednek a tananyaggal, vál-
tozatos módszerek és eszközök segítik a 
hatékony tanulásukat. Leendő első osztá-
lyos tanítóink sok éves tapasztalattal, nagy 
gyakorlattal, gazdag módszertani reperto-
árral rendelkező pedagógusok. A szemé-
lyes találkozásra az alábbi lehetőségeket kí-
náljuk: 
•  Március 21-én, hétfőn 17 órától játékos 

tevékenységekkel várják tanítóink a kis-
diákokat és szüleiket, 

•  Március 28-án, hétfőn 17 órától sport-
délutánt, 18 órától szülői fórumot tar-
tunk. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Addig 
is látogassák gyakran a honlapunkat 
(www.szech enyi-iskola.hu), ahol folyama-
tosan bővítjük a beiskolázással kapcsolatos 
információkat. 

Baksi Boglárka 1.a 
Kocsis Korina Zoé 1.a 
Máté Dorka Kitti 1.a 
Varga Dominik László 1.a 
Wolf Hanna 1.a 
Bácskay Noel 1.b 
Biró Bori 1.b 
Mitrovits Miklós 1.b 
Nagy Benett 1.b 
Nyirő Maja 1.b 
Peller Luca 1.c 

Rózsa Bence 1.c 
Spiller Dominik 1.c 
Jány Levente 2.a 
Kiss Nikolett 2.a 
Pulay Kamilla 2.a 
Rózsás Lorina 2.a 
Szabó Loréna 2.a 
Takács Martin 2.a 
Varga Dóra 2.a 
Haga-Tamás Hanna 2.b 
Losonci-Kovács Lilla 2.b 

Andrási Dóra Bernadett 2.c 
Tóth Zsigmond 2.c 
Opoczki Zoé 2.c 
Kiss Viktória Vanessza 3.a 
Fekete Nóra 3.b 
Erdei Péter 3.c 
Sallai Flóra 3.c 
Miklós Annabella 4.a 
Deák Ármin 4.b 
Debreceni Dorka 4.c 
Házi Violetta 4.c 

Takács Mia Laura 4.c 
Miklós Tamara 6.a 
Paragh-Varga Bíborka 6.b 
Jakab Lili 6.c 
Kellner Viktória 6.c 
Ribárszki Nadin 6.c 
Nyolcas Ákos 7.b 
Varga Ádám 8.a 
Miklós Tímea 8.b 

Bódi Mirjam Niobé 1.a 
Imelyi Csenge 1.a  
Selmeczi István 1.a 
Tasar Izabella Aylin 1.a 
Klucsik Márton 1.b 
Olti Liliána Szilvia 1.b 
Selmeczi Adél 1.b 
Benkő Nóra 1.c 
Ángyán Csaba 2.a 
Barát Boldizsár Bence 2.a 
Jakab Ákos 2.a 
Kellner Flóra 2.a 
Mizsei Gréta 2.a 
Spivák Gábor 2.a 
Szántó Olivér Zsolt 2.a 
Balázs Gergő 2.b 

Haga-Tamás Áron 2.b 
Halmos Álmos Bendegúz 2.b 
Hernandez Abigél 2.b 
Jóni Zenina 2.b 
Pál Ádám 2.b 
Samu Liza 2.b 
Tarján-Telkes Benjamin 2.b 
Vidumánszki Ádám 2.b 
Gubicza Vince 2.c 
Mészáros Szabolcs 2.c 
Hagymási-Dénes Hanna 2.c 
Varga Mira 2.c 
Görgős Anna Piroska 2.c 
Borbély Dávid 3.a 
Kiss Lilien 3.b 
Kivés Szófia 3.b 

Lengyel Gergely 3.b 
Muzsalyi Lili Mimi 3.b 
Puskás-Török Szofi 3.b 
Eckl Léna 3.c 
Gajdos Lilla 3.c 
Kiss Gergely Balázs 3.c 
Rudner Kende 3.c 
Varga Dorka 3.c 
Burom Bence 4.a 
Goldschmied Annabella 4.a 
Kurilla Kerecsen Sólyom 4.a 
Oláh Zsófia 4.a  
Horváth Patrik 4.b 
Székely Dominik 4.b 
Kellner Bori 4.c 
Odrobina Panka 4.c 

Schuck Panna 4.c 
Iszák Jázmin 5.b 
Zambelisz Fruzsina 5.b 
Jány Ádám 6.a 
Mociar Noémi 6.a 
Pál Gergely János 7.a 
Schuck Petra 7.b 
Egri Bianka 7.c 
Bodri Robertina 8.a 
Dalmadi Bíbor Gabriella 8.a 
Dudaszeg Dávid 8.a 
Gaján Patrik 8.a 
Hajnal Dávid 8.a 
Ludvig Nóra 8.a 
Szabó Amina Gréta 8.a 
Csillag Levente 8.b 
Eperjesi Viktória 8.b 
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A Széchenyi iskola legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő tanulói  
a 2021-2022. tanévben félévkor. Büszkék vagyunk rájuk! 
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Alapítványi kérés a 
Széchenyi iskolából  

Alapítványunk, a Szigethalmi Gyermek-
ek Mosolyáért Alapítvány hosszú évek óta 
segíti anyagilag az iskolában folyó nevelő-
oktató munkát eszközbeszerzéssel, tehetsé-
gek gondozásával, legkiválóbb tanulóink és 
pedagógusaink díjazásával, tanulmányi ki-
rándulások finanszírozásával. Minden év-
ben számítunk az adó 1%-nak felajánlásá-
ra, mely nagyban segíti munkánkat. Tavaly 
480 144 Ft bevételünk származott ebből, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk. 
Idén is kérjük önt, hogy lehetőségeihez 
mérten támogassa alapítványunkat!  

Felajánlhatja adója 1%-át.  
Önnek 1%, a Széchenyis diákoknak érté-
kek és élmények!  
Pénzt adományozhat. Felajánlásával a szé-
chenyis diákok lehetőségeit szélesítheti ki! 
Bármelyik módon hozzájárul iskolánk 
szakmai fejlődéséhez.  
A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 
Alapítvány számlaszáma: Budapest Bank  

10103850-05927541-00000005 
adószáma: 18660544-1-13 

Bízunk a szülők, az öregdiákok és más tá-
mogatók önzetlen segítségében!  
Köszönjük! 

A Szigethalmi Széchenyi István  
Általános Iskola közössége 

Összegyűltek a természetjárók 
Jelentős számú tag részvételével január 

28-án, a Városi Szabadidőközpontban 
megtartotta éves rendes közgyűlését váro-
sunk természetjáró egyesülete, hivatalos 
nevén a Szigethalmi Teljesítménytúrázók 
Egyesülete. Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Szigethalom város polgármestere, 
Fáki László is. A rendezvény a már meg-
szokott külsőség mellett zajlott, terített asz-
tal várta a tagokat, az éppen tárgyalt napi-
rendeket és a hozzájuk kapcsolódó infor-
mációkat kivetítőn jelenítették meg. A 
közgyűlés elfogadta a 2021. év szakmai és 
gazdasági beszámolóját, módosította az 
alapszabályt, megválasztotta az elnökséget 
és a felügyelő bizottságot. A következő 
négy évben a szervezetet öttagú vezetőség 
irányítja: Bata Ilona elnök, Krizsa István el-
nökhelyettes, Csóka Gabriella titkár, Káro-
lyiné Szabó Piroska és Sziklavári Sándorné 
elnökségi tagok. A törvényes működést fel-
ügyelő bizottság vigyázza, amelynek elnöke 
Kleineizel Mátyásné, tagjai: Cseke Istvánné 
és Tóth Józsefné.  
A közgyűlés megvitatta és elfogadta az idei 
év eseménynaptárát és gazdasági program-
ját. A tervezett programokról az érdeklődők 
a szigethalmite.hu oldalon tájékozódhatnak. 
Az ország különböző pontjaira szervezett 
túrákra a résztvevők az egyesület által biz-
tosított 50 fős autóbusszal utaznak. Fontos 

információ, hogy a jármű percre pontosan 
a programban jelzett időpontban elindul.  
A közeljövő várható eseményei: március 
20-án (vasárnap) túra az Agostyáni Arbo-
rétumba, Tatára és környékére. Április 23-
án rendezzük meg a Csepel-sziget túrát, 
különböző távokon. A túra induló és érke-
ző állomása a Városi Szabadidőközpontban 
lesz. Ugyanezen a napon és helyszínen lesz 
a Fitt-Nap, amelynek lebonyolításában 
egyesületünk is részt vesz.  
Június 11-én a Szigethalmi Ifjúsági Tábor-
ban várjuk mindazokat, akik velünk együtt 
szeretnék megünnepelni egyesületünk 25. 
születésnapját! 
Az idén is megszervezzük június 25-én az 
egyre népszerűbb éjszakai túránkat a Szent 
Iván éji zsongást és bolyongást a Tököli 
Parkerdőben. A túra bázisa szintén az ifjú-
sági tábor lesz.  
Természetesen az év többi hónapjára is ter-
vezünk túrákat, amelyeknek pontos dátu-
máról és úticéljáról az egyesület honlapján 
adunk információt. Az egyes utakra jelent-
kezni a honlapon aktuálisan közzétett je-
lentkezési lap kitöltésével lehet, a jelentke-
zés elfogadását mindig a jelentkezőnek 
megküldött e-mailben igazoljuk vissza.  
Programjainkra és egyesületünk tagjai so-
rába szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Szigethalmi T. E. Elnökség 

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, csütör-
tök: 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, Cs: 10-18; Sze, P: 8-16; Szo: 9-13; V, H: zárva 
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



„Elmúlt után, jövők előtt 
nincsen pihentető jelen: 
a múlt ad tudást és erőt, 
hogy létünk gazdagabb legyen.”  

Hegedüs Géza: Röpke számvetés 
 

Szigethalom lakossága az utóbbi évek-
ben sokat növekedett. Lehetnek nagy 
számban olyanok, akik nem ismer-

hették még meg a városi könyvtár történe-
tét, amely 1950-ben jött létre, az akkori 
Csepel Autógyáron belül. Így valójában 72 
éves lesz augusztusban. 1961-ben azonban 
a gyár előtti parkban – javarészt az ottani 
dolgozók önkéntes munkájával – egy kor-
szerű művelődési központ (ma a többszö-
rösen átépítgetett, alakítgatott Lordok Há-
za) épült fel, amelyben a könyvtár is helyet 
kapott, s ahol 1997-ig pezsgő, tartalmas 
kulturális élet zajlott. 
A rendszerváltáskor a fenntartó Csepel Au-
tógyár tönkrement, a felszámolók pedig el-
adták az épületet. A könyvtár „tető nélkül” 
maradt, hontalanná vált. E katasztrofális, 
szívszorító helyzetben – szigethalmi peda-
gógusok erkölcsi támogatásával – Szigetha-
lom önkormányzata sietett a segítségünkre, 
Fáki László polgármesterrel az élen. 
Szigethalmon ekkor még nem volt egyetlen 
kulturális intézmény sem. 
Az épület, amelyben helyet kaptunk, előző-
leg többféle funkciót töltött be. Volt vegyes-
bolt, kocsma, pékség, húsbolt, vasbolt, hasz-
náltruha-kereskedés, étterem. A megpró-
báltatásainkról érdemes elolvasni V. Kulcsár 
Ildikó: Kocsmából is lehet könyvtár c. írá-
sát. (Nők Lapja, 2010. jan. 6.) Interneten 
megtalálható! A lepusztult, elhasznált épü-
let az önkormányzat anyagi ráfordításával, 
több vállalkozó ingyenes munkájával, Mik-
lós István közhasznú munkásaival, valamint 
férjem, Miszori Sándor segítségével, lakha-
tóvá vált. Kedves kolleganőmmel, néhai 
Mester Sándornéval, Idukával együtt oldot-
tuk meg az átköltözés nehéz feladatát. A 

többi munkatársunk gyesen volt. Mindezt 
pár hónap alatt kellett elvégezni, mert az el-
adott művelődési központból határozott 
időre ki kellett költöznünk. 
A Szigethalmi Híradó 1997. márciusi szá-
mában már a következő cikk jelenhetett 
meg Közhírré tétetik címmel: A Csepel Au-
tógyár Művelődési Házában működött 
Szakszervezeti Könyvtárnak Szigethalom ad 
otthont. A József Attila utcában levő Halom 
Expo épületét – felújított formában – a közel 
ötvenezer kötetes könyvtár rendelkezésére 
bocsátja. Ebben a pénzszegény világban óri-
ási dolog, hogy községünket ilyen felbecsül-
hetetlen értékű szellemi forráshoz juttatja te-
lepülésünk vezetése. 
Az ügy jelentőségét mutatja, hogy márc. 20-
án, a könyvtár megnyitóján a szakszervezeti 
vezetőkön kívül Kuncze Gábor belügymi-
niszter úr is részt vesz.  
Az ünnepélyes megnyitó után végre ismét 
kitárhattuk a kaput olvasóink előtt! Szűkö-
sebb, szerényebb körülmények között el-
kezdődhetett, illetve folytatódhatott a 
könyvtári munka. 
Azóta évente újabb kötetekkel gyarapodik a 
könyvállomány, amely jelenleg 70.000 da-
rab. Természetesen valamennyi el is haszná-
lódik. A könyvek mellett közel 120 féle új-
ság, folyóirat, gazdag kézikönyvtár, hangos-
könyvek, internet, irodai szolgáltatások, 
nyomtatási, másolási lehetőségek várják az 
érdeklődőket kényelmes, esztétikus, nyu-
godt környezetben. 1880-2000 állandó be-
iratkozott olvasónk van. Ez a szám több is 
lehetne! Naponta 150-160 könyvet kölcsön-
zünk, évente átlagban 35 000 kötetet. A 
könyvek már vonalkóddal rendelkeznek, s 
jelenleg „próbaüzemben” zajlik a számító-
gépes kölcsönzés. Könyvtárunkba más tele-
pülésekről is szívesen átjárnak 130-150-en. 
A Pest Megyei Könyvtáros 1997. 1. számá-
ban hosszú cikkben mutatták be intézmé-
nyünket. Szigethy Emma rádióriporter be-
szélgetést készített velem. (Kossuth Rádió 

2001.02.03. „Kopogtató!” c.) Ennek orszá-
gos visszhangja is volt. 
A Virágzó Magyarország c. televíziós mű-
sorsorozat 2001-es adásában a könyvtár is 
szerepel, amelyet az ATV-ben mutattak be. 
A Szigethalmi Híradóban rendszeresek 
voltak híreink, ajánlásaink, az általunk és 
rólunk írt cikkek. 
2000-ben a könyvtáros kollektíva Szigetha-
lom településfejlesztéséért díjat kapott. 
2002-ben egy Jövőház c. téglapályázaton 1 
millió Ft értékű falazóanyagot nyertünk. Ez 
indította el a 2003-ban megkezdődött bő-
vítést és átalakítást. Kissé elhúzódóan, kö-
zel 15 éven keresztül, mivel az önkormány-
zatnak nem volt egyik évben sem elegendő 
forrása. Emiatt lassan haladt az építkezés. 
Az olvasók anyagi támogatásaira, önkéntes 
segítőkre folyamatosan nagy szükségünk 
volt. Ezeket manapság sem nélkülözhetjük! 
Az építkezést én magam irányítottam és 
szerveztem, ismét a férjemmel együtt. 
Rendhagyó módon sok-sok kétkezi mun-
kát is felvállaltunk, saját dolgaink hátrány-
ba kerültek. Most, a nyugdíjas éveink alatt, 
megidősödve próbáljuk bepótolni az ittho-
niakat. Több feladatot a könyvtári munka-
társak és hozzátartozóik is felvállaltak. Az 
ütemet egy újabb pályázat, a Közkincs hi-
telprogram kissé felgyorsította, valamint az 
önkormányzat is jelentősen hozzájárult ah-
hoz, hogy befejeződhessen. Most már el-
mondhatjuk, hogy érdemes volt kitartani. 
Már csak kisebb-nagyobb szépészeti fel-
adatok megoldása maradt hátra. 
Színes és gazdag a könyvtár program- és 
rendezvénykínálata. Rendszeresek a kiállí-
tások is. Már az ideköltözésünk után ser-
kentően hatottunk a civilszervezetek meg-
alakulására. Elsőként a Szigeti Tű-Kör – 
foltvarró csoportja – alakult meg nálunk 
1997-ben. Őket követte az AMME (Alko-
tók, Művészek, Művészetpártolók Egyesü-
lete). A könyvtárban volt az első „Rügyfa-
kadás” c. kiállítás, amely utóbb a Városi 
Szabadidőközpontban jelentkezett évente. 
Civilszervezetként kaptak helyet az Ano-
nim Alkoholisták, az Ezoklub. Legkitartób-
bak az Édesanyák Klubja tagjai. 
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A régi hagyományokat folytatva továbbra 
is kiemelten foglalkozunk a gyermekekkel. 
Részükre változatos programokat kíná-
lunk. Csicsergő anyakuckó, diavetítés, kéz-
műveskedés, Kisbogár zenés baba-mama 
foglalkozás, Kids klub, Mara néni játszóhá-
za, sakk, papírszínház, szavalóversenyek, 
táblajáték szakkör, Zöld manó gyermek-
foglalkozás.  
Ezek közül nem állandósult mindegyik, 
nem váltotta be a reményeinket. A gyere-
kek számára író- olvasó találkozásokat, iro-
dalmi műsorokat is rendeztünk, név szerint 
felsorolva a vendégeket, műsorokat: Arany-
szamár Színház: Erdők könyve, Aranysza-
már Színház: Régi karácsony, Bosnyák Vik-
tória írónő, Böszörményi Gyula író, Csa-
pody Kinga írónő, Dobrev Klára + Hillerné 
Farkas Julianna – karácsonyi mesélés, Fa-
zekas Attila képregény, Figura Ede előadó-
művész, Hidán Csaba rendhagyó történe-
lemóra, Janikovszky Éva, Kovács Marianna 
népmesemondó, Lázár Ildikó irónő, sport-
riporter, Medveczky Erika kajakozó + Far-
kas Adél úszó, Mesekuckó Csengettyű Báb-
csoport, Nógrádi Gábor író, Petőfi-szava-
lóverseny, Pittyendáré zenekar, Rosta Géza 
előadóművész, Takács Róbert tanár, had-
színtér-kutató, Zombori Ottó csillagász. 
A felnőtt közönséget is változatos irodalmi 
programokkal vártuk. Vendégeink a követ-
kezők voltak: Barcs János költő, Barta Er-
zsébet (90 éves!) + Semes-Bogya Eszter 
énekes – Költészet napja, Bata Pálné Éva 
néni „Honnan? Hogyan? Hová?” c. könyv-
bemutató, Biró Endre Szigethalomról szóló 
könyvbemutató, Denke Ibolya pszicholó-
giai tanácsadó, Halász Imre költő, Horgas 
Béla + Levendel Júlia, Ír matiné, Jókai An-
na, Kádár Annamária mesepszichológus, 
Kositzky Attila ny. altábornagy „Nekem 
nem térkép e táj” c. 
V.Kulcsár Ildikó újágíró (Nők Lapja), Ko-
vács Lajos ny. rendőrezredes „Egy nyomo-
zó tapasztalatai” c., Losonci Miklós művé-
szettörténész, Lukács Sándor színész, Lász-
ki Erzsébet költő, festő, „Magyarok a 
Kárpát-medencében” zenés irodalmi est, 
Szabó Gyula, Benkő Péter színészek, Ma-
gyar Alfréd fotós, Nagy Attila olvasáskuta-
tó, Nagy Bandó András író, humorista, Né-
methné Pető Ilona költő, Nochta Timea 
Ősszel végem van, mint a vakációnak – 
könyvbemutató, Novák Andor Delirium 
könyvbemutató, Novák Andor Armaged-
don teória könyvbemutató, Nyáry Kriszti-
án irodalomtörténész Így szerettek ők, 
Nyerges Gizi D. Nagy László verses műso-
ra, Pais István filozófiatörténész Ógörög 
humor, ógörög szerelem, Polcz Alaine író-
nő, Popper Péter író, pszichológus, Ragályi 

Elemér filmrendező, Schäffer Erszébet új-
ságíró (Nők Lapja), Takács Róbert Sziget-
halom tizenkét évtizede c. könyvbemutató, 
Tarr Mari + Dunai Tamás Mesék a súgó-
lyukból, Történelmi regényírók Társasága 
(Kapa Mátyás, Botta András, Novák An-
dor), Tótfalusi Ágnes műfordító , Udvarhe-
lyi András előadása Hegedüs Géza, az olva-
só, Végh József kriminálpszichológus, Ve-
kerdy Tamás pszichológus, Vid Ödön író, 
Zene szárnyán. 
A könyvtárnak nagyon szép lett a kiállító 
terme. Ebben egymást érték a kiállítások. 
100 éves Szigethalom Vöő Imre – Sziget-
szentmiklósi városi múzeum anyagából, 
Árpádtól Árpádig – Honfoglalás és kora + 
Balla János keramikus, Bánóczy Istvánné 
Emi, Bodnár Éva festőművész, Bogya Ró-
zsa – Rózsa Gobelin Kör, Bokor Péterné 
Wágner Hajnalka + Kürti Zoltán közösen, 
Bolega Valéria, Borsody Zoltán makettek, 
Csapó Lajos, Csodálatos kézimunkák –
Édesanyák Klubja, Csollák Mihály – Éle -
tem a bohócok, Dávid László, Dávid Tamás 
és Dávid Ildikó közös kiállítása, Eljegyzés, 
esküvő, lakodalom – Édesanyák Klubja, 
Endrédi Péterné és Anita közös kiállítása, 
Földiné Láng Julianna és lánya Földi Ágnes 
kézműves alkotások, Halász Zsóka festő-
művész, Héder Mária Gabriella festőmű-
vész, Holczhauser Zsuzsanna szépművé-
szeti alkotó, Ihász Zoltán fotóművész, Jár-
fás Vivien és Tóth Bence közösen, Kerekes 
Anna festőművész + Balás Edéné fafaragó 
népi iparművész (a kiállítást megtekintette 
Göncz Árpád köztársasági elnök!), Kiss 
Tünde tanár, festőművész, Kürti Zoltán fes-
tőművész, Magyar Alfréd fotóművész, Ma-
ros Krisztina illusztrátor, Mucsi Zoltán ta-
nár, festőművész, Némethné Pető Ilona fes-
tőművész, Olvasóink alkották, Op Vesna 
tanár, festőművész, Óvodások munkáiból 
„Miből lesz a cserebogár?”, Régi szakács-
könyv és kötény – Édesanyák Klubja , Szi-
geti Tű-Kör, Szigethalom fekete – fehér fo-
tókon, Szűcs Édua grafikus, Szűcs Erzsébet 
tanár, Tácsi Luca festő, Tisztelgés Szent Ist-
ván emlékének (Általunk meghirdetett or-
szágos rajzpályázat), H. Tóth Maja festő-
művész, Varjas András festőművész, Vid 
Katalin Keramikus. 
2004-ben, a várossá váláskor vettük fel 
Hegedüs Géza író nevét, aki kétszer is volt 
annak idején a könyvtár vendége. A szí-
nészeken kívül könyvtárosokat is tanított 
az irodalom, az olvasás szeretetére. Egyik 
könyve, Az olvasás gyönyörűsége folytatá-
sos rádióadásokban volt hallható. A név-
adó ünnepségen részt vett az akkor még élő 
özvegy, Gréti néni, valamint lánya és uno-
kája is. Miután Gréti néni meghalt, a csa-

ládtól ajándékként megkaptuk Hegedüs 
Géza pipagyűjteményét, írógépét, fotelját, 
íróasztalát és dolgozószobájának egyéb tár-
gyait. A könyvtár emeleti szintjén ezek be-
mutatására emlékszobát alakítottunk ki. 
A könyvtár szervezte meg Szigethalom első 
városi bálját, az alkalomhoz illő irodalmi 
műsorral, árverezésre váró festményekkel, 
értékes tombolatárgyakkal. A sikeres bál 
bevételét – mint minden más adományt – 
az építkezésre fordítottuk. Ezt a sokrétű 
munkát az építkezések alatt is majdnem za-
vartalanul végeztük, jó szervezőmunkával. 
Törekedtünk arra, hogy ne legyen semmi-
ben sem fennakadás. 
Én személy szerint 45 éven keresztül vol-
tam könyvtáros, 1967-2012-ig egyvégté-
ben, hűségesen ebben a könyvtárban. A ne-
hézségek és a megpróbáltatások ellenére 
senki, semmi sem tudott volna elcsábítani. 
Nagyon szerettem a munkahelyemet, az ol-
vasókat, ezért is tudtam annyi mindent fel-
vállalni. 
Sajnos 2012-ben az akkori képviselők több-
ségi része úgy döntött, hogy felment a 
munka alól, menjek végleg nyugdíjba, 
emellett három könyvtárosnak is megszűnt 
a munkaviszonya. Nagyon nehéz az után-
pótlás, nagy a cserélődés. Többen eltávoz-
tak, főként anyagi szempontok miatt, mivel 
nem találták meg a számításukat. Még a 
pedagógusoknál is rosszabb a helyzetük, 
megbecsülésük. Mindez nem a fenntartó 
önkormányzaton múlik. Ennek ellenére 
bízni kell a jövőben. A könyvtári munkát 
csak elhivatottsággal, nagy kitartással lehet 
csak végezni. 
A személyi problémák miatt 2012 után az 
építkezés lelassult. 2014 után – teljesen ön-
zetlenül – ismét, újból próbáltunk segíteni. 
Ekkora a befejezéshez az önkormányzat ré-
széről is elegendő támogatás érkezett. 
A 25. évforduló kapcsán elmondhatjuk, 
hogy jó helyre kerültünk, a város szívébe, 
közel a lakossághoz. Ez a rangos könyvtár 
mindig és jelenleg is a Csepel-sziget legkie-
melkedőbb könyvtára volt és maradt. Jelen-
leg Szigethalom egyik legszebb középülete. 
Fáki László polgármester 2014-ben Sziget-
halom várossá válásának 10. évfordulója al-
kalmából adott interjúban a következőket 
mondta: „A Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár ... a város büszkesége. Egy igazi tudás-
központ.” 
Remélem az itt élők is ezt érzik, és talán 
még nagyobb arányban élnek a lehetősé-
gekkel. Méltó, korszerű tágas környezetben 
tudja fogadni azokat, akik valódi értékekre 
vágynak. 

Miszori Sándorné (Márta) 
nyugalmazott könyvtárigazgató 
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Stílszerűen fogalmazva, „még a csap-
ból is az folyik”, hogy a víz a földi élet 
lételeme. Az életjelenségek megjele-

nése és fennmaradása szempontjából való-
jában olyannyira kulcsfontosságú, hogy a 
csillagászok részben a víz jelenléte alapján 
határozzák meg, hogy egy távoli bolygó al-
kalmas lehet-e az életre vagy sem. Az há-
romatomos molekulákból álló anyag 
mindhárom halmazállapota lényeges az 
ökoszisztémában. A páratartalom, a folyé-
kony víz jelenléte (vagy hiánya), a jégtaka-
ró mérete és megjelenésének ideje megha-
tározza, hogy az adott környezetben mi-
lyen fajok képesek megélni. Persze nem 
csak közvetlenül hat az élőlényekre: az ég-
hajlat alakításában is döntő szerepe van. 
Többek között a felhőtakarónak köszön-
hetjük azt, hogy a Föld klímája sokkal 
egyenletesebb, mint csupán a légköréből 
következne.  
Ahogy az élő és élettelen környezetben 
mára gyakorlatilag mindenre, az emberi 
tevékenység a vízre is nagy hatással van. 
Még a felhőkben raktározott formája sincs 
biztonságban tőlünk: az ipari tevékenység 
és közlekedés során keletkező légszennye-
zés a gőz halmazállapotú folyadékban ol-
dódva számos veszélyes vegyületet képez-

het, amely esőként lezúdulva évtizedek óta 
jelentős növényzetpusztulást okoz. A je-
lenség „savas eső” néven ismert és különö-
sen a tűlevelű fák érzékenyek rá. Szomorú 
látvány, ahogy az örökzöld fenyőfák elvö-
rösödve, elszáradva állnak a korábban dús 
erdő helyén. Az óceánok-, folyó- és állóvi-
zek szennyezettsége sajnos nem csak 
„nagyban” kezd problémát jelenteni. A 
szabad szemmel látható – főleg műanyag 
– szemét is hatalmas problémát okoz az 
életközösségekben, de egyre jobban kezdik 
felismerni az úgynevezett „mikroműanya-
gok” (mikroszkopikus méretű műanyag-
szemcsék) szerepét is, amelyek még az em-
beri fogyasztásra szánt ivóvízben is jelen 
vannak és – nem meglepő módon – egyre 
több káros hatásukra derül fény. További 
– és hazánkban is nagyon aktuális – baj a 
vízkészletek meggondolatlan és pazarló 
használata. A nagyléptékű folyamszabá-
lyozásokkal, vízpartok lebetonozásával és 
a közvetlen parti építkezéssel rengeteg élő-
helyet tettünk tönkre. Ezen felül, nem csak 
a „társélőlényeinknek” okozunk hátrányt. 
Az ivóvízpazarlás a gazdag társadalmak-
ban komoly probléma. Amíg mi iható tisz-
taságú vízzel öblítjük le a WC-t, máshol 
mikrobákkal és egyéb szennyeződésekkel 

teli vizet kénytelenek inni, amelybe sokan 
– sajnos főleg gyerekek – bele is halnak 
minden évben.  
Bármilyen szomorúnak is tűnik azonban a 
helyzet, mi magánemberként is tehetünk a 
környezetünkért legalább annyit, hogy jó 
példát mutatunk, így előbb utóbb mások is 
tudatosabbak lesznek körülöttünk. Egyéb-
ként nem is gondolnánk, hogy egy kis vál-
toztatás mi mindenre lehet hatással. 
Ugyan valószínűleg mindannyian haszná-
lunk autót vagy más környezetszennyező 
üzemanyagokkal hajtott járművet, ha a 
boltban helyi és szezonális termékeket vá-
lasztunk, csökkenthetjük a szállításból 
adódó légszennyezést – és így egy kis lé-
pést tettünk a savas esők megakadályozása 
érdekében! Ha igyekszünk csökkenteni a 
műanyag mennyiségét a mindennapjaink-
ban (a legjobb az, ha meg sem vesszük pél-
dául a műanyag kacatokat), vagy legalább 
szelektíven gyűjtjük, amit csak lehet, máris 
aktívan cselekedtünk a mikroműanyagok 
terjedése ellen. Ha a kertben esővízzel és 
nem vezetékes vízzel locsolunk, nemcsak 
pénzt, de értékes vizet is spórolhatunk – 
nem csak magunknak, hanem mindenki 
másnak is… 

Vásárhelyi N. Flóra
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Létünk eleme – elmélkedés a víz világnapján

Adam McKay nevéhez eddig főleg 
vígjátékok fűződtek (Alelnök, A 
nagy dobás, A Hangya, Keményí-

tőkúra, Ron Burgundy: A legenda folyta-
tódik, Képtelen kampány, Halálosan ko-
molytalan, Pancser police, Tesó-Tusa, Tap-
lógáz, Saturday Night Live: The Best of, A 
híres Ron Burgundy legendája stb.), most 
elkészítette a Netflix egyik legmegosztóbb 
filmjét.  
A film a megjelenése hetében hatalmas si-
kerre és ismertségre tett szert, a szolgálta-
tó legnézetteb filmjévé vált, amelyhez a fő-
szereplők sztárparádéja is hozzájárult. Hi-
szen ki ne nézne meg egy filmet, 
amelyben olyan sztárok szerepelnek, mint 
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, 
Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Mor-
gan, Jonah Hill, Matthew Perry, Ariana 
Grande, Timothee Chalamet és még so-
rolhatnánk. 
A film egy „katasztrófafilm” szatíra, amely 
burkoltan a jelenleg zajló klímaváltozásról 
üzen nekünk, vagy akár a Covid-19 világ-
járványról, vagy bármiről. És itt kezdődnek 
a bajok. 

A film azt a kérdés teszi fel, hogy a tudo-
mány képes-e még elérni, meggyőzni az 
embereket. De a konklúzió csak ennyi: a 
tudomány veszített, nem érdekli az em -
bereket, legyengülten jött ki a küzdelem-
ből. Az áltudományos nézetek, hiedelmek 
legyőzték. Az internet nem tudta jobbá 
tenni az emberiséget. Már semmiben sem 
tudunk hinni, és egyszerre bármiben. 
Az áltudományos lejáratás, a szkepszis, 
annyira az emberek, a közösségi média 
szerves részévé vált, hogy már nem lehet 
megismerni a valóságot, mert rögtön gyen-
gítik és darabokra törik. 
A tények a legkevésbé fontosak, hiszen a 
közöségi médiás sztárpár love sztorija sok-
kal többeket érdekel, sokkal fontosabb a 
médiának, mint, hogy hat hónapon belül 
kihal az emberiség. Amikor egy tudós ki-
borulásából azon, hogy senkit sem érdekel, 
hogy hamarosan kipusztul az emberiség, 
nem marad más, csak egy mém. 
A film megmutatja a techcégek hazugságait 
is, aki elhihetik, hogy tudják a megoldást 
az emberiség összes problémájára. Bemu-
tatja a kormányok és az Egyesült Államok 

tehetetlenségét, az alkalmatlanságot, 
amelyhez nem fér kétség, mégis azt kell, 
mutassuk, hogy a legmeghatározóbb nagy-
hatalom óvó keze megvéd minket. A film 
mégis nagyon gyáva, nem teszi le a voksát 
sehova, összemossa az oldalakat. Úgy fo-
galmaz, hogy merőben ellentétes nézőpon-
ton álló egyének a film megnézése után úgy 
érzik, hogy az ő álláspontjukat támasztja 
alá a film. Mindenki azt gondolhatja, hogy 
ugye megmondtam, ezek ilyenek, miattuk 
megy tönkre a Föld. 
A film a végéig nem talál önmagára, kisebb 
jelenetek összessége, bár a záró közös va-
csora nagyon erősre és meghatóra sikere-
dett. 
A film koránt sem tökéletes, mégis ajánlom 
mindenkinek, annak ellenére, hogy ismét 
nem történt semmi. Ma sem mentettük 
meg az emberiséget, sajnos, ahogy a rossz 
hír érdektelenségbe és kudarcba fullad, 
ugyanúgy felejtjük el ennek a filmnek a fel-
vetett problémáit. Ma sem történt semmi. 
Ma sem áll senki az ügy élére. Különben 
sem hiszünk neki. Nem baj. Nem fáj. 

Domonkos István 

Ne nézz fel! Ne nézz sehova. A világ benned zajlik! – Filmkritika
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Kedves Olvasóink,  
Támogatóink! 
Önöknek köszönhetően a korábbi években is ki-
emelkedő támogatásokban részesült könyvtá-
runk. A felajánlott adó 1% összegek sok hasznos, 
a lakosságot szolgáló fejlesztést tettek lehetővé: 
az építkezés, felújítás szakaszában szakipari 
munkák, szükséges építőanyagok kifizetését, ezt 
követően a belső bútorzat megújítását, számító-
gépes rendszer kiépítését.  
Legutóbbi célkitűzésünk az olvasószolgálati pult 
megújítása, mert sajnos egy új pult elkészíttetése 
meghaladja anyagi erőnket. Meglévő pultunk 
modernizálása és felújítása egyidejűleg teremte-
ne az Önök jó kiszolgálása érdekében jobb mun-
kakörülményeket, kulturáltabb találkozási pon-
tot könyvtáros és látogató között és megőrizné 
könyvtárunk egy a jövőbeli munkát segítő, lehe-
tővé tévő múltbeli ikonikus darabját. 
Ha szeretnék, hogy a továbbiakban is Önökért 
tehessük jobbá szolgáltatásainkat,   

kérjük rendelkezzenek  
adójuk 1%-áról a  

Hegedüs Géza Városi Könyvtár  
javára!  

Eddigi és ezután következő támogatásukat kö-
szönjük!  

Luttenberger Katalin  
könyvtárigazgató

Tisztelet a civil  
szervezeteknek 
A szigethalmi Városi Szabadidőköz-
pont január 29-én Derzsi György: 
Szerelmem, Sárdy című előadásával 
köszöntötte a város civil szervezete-
it. A programon a szabadidőköz-
pont igazgatónője, Lang Mónika 
mondott beszédet, amelyben össze-
foglalta e szervezetek munkáját és 
annak fontosságát a város életében. 
A civilek napjáról elsőként 1998-
ban emlékeztek meg. E nap arra 
hívja fel a figyelmet, hogy ha nem 
működnek kellő számban civil szer-
vezetek egy településen, akkor az 
önkormányzatokra sokkal több fel-
adat és felelősség hárul. Csak az ak-
tív szerepvállalásuk, társadalmi 
munkájuk, jelenlétük tehetik jobbá 
az élet számos területét.  
A civil szervezetek képviselőivel kö-
zösen eltöltött kellemes esete tovább 
erősítette a kapcsolatokat.  

Szigethalmi Híradó ingyenes 
önkormányzati havilap 

Felelős szerkesztő:  
Vásárhelyi Nagy Mária  

Felelős kiadó:   
Szigethalom Város Önkormányzata  

Tördelés: West-Graph Kft.  
Nyomda:  

Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 

Cikkek és hirdetések leadása:  szigethalmihir-
ado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése 
után!) (A cikkek leadása nem jelenti azok  fel-
tétlen megjelenését.  A szerkesztő a cikkeket  
rövidítheti, szerkesztheti úgy,  hogy azok tar-
talma ne változzon.) 

Következő lapzárta: március 22.  
Megjelenés: április eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése:  
polgármesteri hivatal pénztára,  

Kossuth L. u. 10.

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.  

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 32 éve! 

www.megoldasszerviz.hu

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



A szeptemberben elindított Amazon 
Foci SE játékosával, az öt hónapos 
Luca anyukájával Füsti-Ürögi Kata-

linnal beszélgettünk sportról, anyaságról és 
ezek összeegyeztethetőségéről. 
– Miért pont a labdarúgás? Hogyan kerültél 
ezzel a sporttal kapcsolatba? 
– A foci csak véletlenül jött.  Luca még a po-
cakomban volt, amikor először találkoztam 
az Amazon hirdetéssel, hogy Szigethalmon 
női csapatot szerveznek szeptembertől. 
A kislányom augusztus végén született, így 
csak október közepén tudtam csatlakozni a 
csapathoz. Terhességi cukorbetegségem volt, 
és elhatároztam, hogy teljes életmódváltás 
kell. Azt is tudtam, hogy csapatsportra van 
szükségem, mert így sokkal motiváltabb 
leszek. 
–  A baba mellett, hogy tudod megoldani az 
edzéseket? 
– Szükség van egy fantasztikus nagyira és 
egy gondoskodó apukára. A férjem az edzés 
kezdetéig nem ér haza a munkából, addig a 
nagyival van a leányzó. Nagyon szerencsés 
vagyok, hogy ennyire támogatnak. A férjem-
nek van focis múltja, és segít elsajátítani itt-
hon azokat a gyakorlatokat, amiket a héten 
veszünk. 

– Milyenek az Amazon Foci SE edzései? Mi-
lyen a csapat? 
– Az edzések nagyon változatosak és pörgő-
sek. Az alapgyakorlatokon kívül szerintem 
kétszer nem csináltuk még ugyan azt. Szuper, 
hogy olyan tapasztalt és elhívatott edzőt tud-
hatunk magunk mellett, mint Bánk Gergely. 
A csapat összetétele igen változatos korban 
és focitudásban, de hamar megtaláltuk a kö-
zös hangot. Nagyon jó hangulata van min-
den edzésnek. Rendszeresen össze szoktunk 
jönni focin kívül is pizzázni, beszélgetni, tár-
sasozni. Ennek én nagyon örülök, mert nem 
olyan rég költöztünk Szigethalomra, és még 
nem sikerült mélyebb kapcsolatokat kialakí-
tanom eddig. 
– Mik a személyes céljaid? 
–  Minél több meccsen részt venni, hogy ta-
pasztalatot gyűjtsek. Leginkább azon vagyok, 
hogy az edzéseken megszerzett tudást át tud-
jam vinni a gyakorlatba is. Szeretném növel-
ni az erőnlétemet, ami az első edzéshez ké-
pest is klasszisokkal jobb. 
– Miért ajánlanád más anyukának is pont a 
labdarúgást? 
– Nem vagyok még tapasztalt anyuka, de ar-
ra már rájöttem, ha én fel vagyok töltődve, 
akkor a lányom is jobban érzi magát. Az első 

két hónap igen megerőltető volt. Nem sokat 
tudtam aludni, és küzdöttünk a hasfájással. 
Az első edzésnap előtt jött egy mélypont, 
amit Luca is érzett rajtam és szinte az egész 
napot végig sírta. Aztán edzés után, kicsit 
kiszakadva a mindennapok monotonitásá-
ból, hazaértem mosolygósan, élményekkel 
teli. Szeretném, ha később a lányom büszke 
lehetne rám, és nem egy lestrapált anyukája 
lenne. A kispályás foci amellett, hogy testileg 
megmozgat maximális odafigyelést és kon-
centrációt igényel. Tudni kell térben is gon-
dolkozni, és előnyös, ha már pár lépéssel elő-
rébb járunk agyban. Szóval ez egy közösség -
építő sport, ami egyszerre feltölt és le is merít 
edzés végére. 
– Nem indulna hátránnyal, aki most csatla-
kozna a csapathoz? 
– Egyáltalán nem! Annyira az alapoktól ve-
szünk mindent, hogy aki most szeretne csat-
lakozni hozzánk, semmivel se lenne még le-
maradva. A mi előnyünk csak annyi, hogy 
már ismerjük egymást, de ezen a legköny-
nyebb segíteni és el kell jönni egy próba -
edzésre ahol mindenkit nagy szeretettel és 
amazonos lendülettel várunk. Köszönjük a 
beszélgetést.
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Sport és baba

A Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 
február 6-án tartotta idei rendes 
közgyűlését, amely egyben tisztújí-

tó is volt. Az elnökség 2021. évi sportszak-
mai és pénzügyi beszámolóját követően ke-
rült sor a választásra. 
A közgyűlés további két évre bizalmat sza-
vazott az eddigi tisztségviselőinknek. 
A Szufla egyesület elnökségi tagjai: elnök 
Sztrapkó Norbert, elnök-helyettes Tóth Gá-
bor, titkár Csernák Mónika.  

Felügyelőbizottsági tagok: elnök Károlyiné 
Szabó Piroska, tag: Földesi István, tag: Tö-
rök-Ilyés László.  
A közgyűlés elfogadta a 2022. évi sport-
szakmai és pénzügyi terveket. 
Éves rendezvényeink közül a legfontosab-
bak:  
Végtelen Futás: június 18. 
Szufla Futófesztivál: augusztus 13. 
Szufla támogatói est:szeptember 30. 

a SZUFLA csapata 

Tisztújító közgyűlés a Szufla Egyesületnél
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Tüdőgyógyintézet Törökbálint                                                                                                                           Mobil Tüdőszűrő Szolgálat 
 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 
hogy 

 SZIGETHALOMON 
 április 20-tól május 2-ig 
 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! 
A vizsgálat ideje naponta:  Hétfő – Péntek    8 – 18 óráig 

 
A tüdőszűrés helye: 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 2315 Szigethalom, József Attila utca 59. (hátsó bejárat) 
 

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! 
 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. 
Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes. 
 

Panasz nélkül is lehet beteg. 
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!  

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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