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Tisztelt Szigethalmi Polgárok!

Egy tisztességes versenyben és egész-
séges politikai kultúrában a köszö-
netnyilvánítás és gratuláció nem az 

eredmények függvénye. Szintén független 
a választás kimenetelétől az, hogy a magas 
részvétel a megválasztott országgyűlés és 
képviselő legitimációját erősíti. 
Éppen ezért mondok köszönetet minden 
választópolgárnak, aki részt vett az április 
3-ai parlamenti választáson és gyermekvé-
delmi népszavazáson. Külön köszönöm 
mindazok bizalmát, akik a keresztényde-
mokrata kormányzás folytatására és rám 
igennel, a gyerekvédelmi népszavazáson 
pedig nemmel szavaztak. 

Folytatás a 2. oldalon

Választási eredmények 

Az április 3-i országgyűlési választá-
sokon a Pest 08. OEVK-ban, 
amelyhez településünk is tartozik 

Bóna Zoltán Fidesz-KDNP jelöltje győzött. 
Szigethalmon a választási eredmények az 
alábbiak szerint alakultak. 
Szigethalmon 14 378 választásra jogosult 
közül a választáson megjelent 9 624 fő, ez 
a választásra jogosultak 66,94 %-a. Orszá-
gosan ez az arány 70,21 % volt.  
Szigethalmi szavazatok száma: Bóna Zoltán 

(Fidesz-KDNP) 4 288, Jószai Teodóra (DK, 
Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd) 3 979, Boltló Kornél Levente (Mi Ha-
zánk Mozgalom) 621, Zseli Bernadett (Ma-
gyar Kétfarkúkutya Párt) 301, Dorogi Gyu-
la (független) 113, Kámány János Krisztián 
(Megoldás Mozgalom) 92, Prohászka 
György János (Normális Élet Pártja) 45. 
Településünkön a választás rendkívüli ese-
mény nélkül zajlott le.

Anyák napja alkalmából tisztelettel kö-
szöntöm az édesanyákat. 

Fáki László polgármester

Lovas rendőrök  
a parkerdőben

A természettel össze nem egyeztethe-
tő tevékenységeket végzők kiszűré-
se érdekében lovas járőrszolgálatot 

indított a rendőrség az erdészettel együtt-
működve a tököli parkerdőben. Erről a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság köz-
rendvédelmi osztályájának vezetője, Né-
meth István alezredes egyeztetett a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Tököli Parkerdő erdészetve-
zetőjével. A kedvező időjárási feltételeknek 
köszönhetően a Tököli Parkerdő területén 
folyamatosan nő a turisztikai forgalom, s a 
sportoló futók és kerékpárosok is nagy 
számban fordulnak elő. 

Folytatás a 2. oldalon

Gräf Petra (Pemzli suli)

Időközi választás

Tisztelt választópolgárok! Dr. Schuller 
Gáborné Szigethalom 01. számú 
egyéni választókerületének önkor-

mányzati képviselője 2020. november 30-
án elhunyt.  
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29.§ (1) 
bekezdés i) pontja értelmében a képviselő 
megbízatása halála napján megszűnt, ezért 
választókerületében időközi helyi önkor-
mányzati képviselő-választás szükséges. 

Az időközi választások és helyi népsza-
vazások megrendezhetőségéről szóló 
103/2022. (III.10.) Korm. rendelet 1.§ 
(3) bekezdésében foglaltak értelmében 
időközi választás 2022. április 10-től tűz-
hető ki. 
A Helyi Választási Bizottság az időközi he-
lyi önkormányzati képviselő választásának 
időpontját az 1/2022. (IV.10.) határozatá-
val 2022. június 19. napjára tűzte ki. 
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Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
Folytatás az 1. oldalról 
Külön köszönet és hála jár annak a meg-
számlálhatatlan közösségnek, amelynek a 
munkája, kitartása, együttműködése és 
imája hozzájárult a sikerhez. Közös győ-
zelem ez, aminek a gyümölcséből hiszem, 
hogy minden jóérzésű és tenni akaró 
polgár részesülhet választói aktivitástól 
és politikai hovatartozástól függetlenül. 
Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan füg-

getlen, gazdaságilag erős, és biztonságos 
Magyarországért fogok dolgozni, amely a 
jövőt évezredes kultúránkra, valamint a 
magyar emberek és családok erejére ala-
pozza. Térségünkben pedig továbbra is a 
folyamatos fejlődést fogom munkálni, kü-
lönösen a közlekedés és a nevelési-oktatási 
intézményi kapacitásbővítés terén. 

Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő 

Elektromoshulladék-gyűjtő akció 

A Rolfim Kft., az Aries Kft. és Sziget-
halom Önkormányzatának szerve-
zésében elektromos- és elektroni-

kai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűj-
tést szervez, amely során ingyen leadhatja 
összegyűlt e-hulladékát. 
Az e-hulladékgyűjtés ideje: június 4. 
(szombat) 08-12-ig. 
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhe-
lye: Szigethalom, Szabadkai utca 71., az 
Egészségháznál lévő murvás parkoló 
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja? 
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a kör-
nyezet védelmének, ezért szeretnék elérni, 
hogy szélesedjen az újrahasznosítható hul-
ladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék 
különleges gyűjtést és kezelést igényel, azaz 
nem gyűjthető a háztartási vegyes hulla-
dékkal. Az elektronikai hulladékok a sok 
újrahasznosítható másodnyersanyag mel-
lett számos mérgező anyagot, nehézfémet 
(ólom, kadmium, higany, króm) is tartal-
mazhat, amelyek a környezet számára nagy 
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék má-
sodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelen-
tős része újrahasznosítható. Ennek ellenére 

nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, 
erdőszélekre, illegális lerakókba vagy ille-
téktelen kezekbe kerül. 
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb 
mértékben hasznosuljon, illetve a benne 
található környezetre, emberre veszélyt je-
lentő mérgező anyagok ellenőrzött körül-
mények között kerüljenek ki környeze-
tünkből. 
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, ve-
gyen részt felhívásunkban! 
A gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések a teljesség igénye nélkül: min-
den, ami valaha árammal, elemmel akku-
mulátorral működött, 
KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDE-
ZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR) 
A Rolfim Kft. továbbá lehetőséget biztosít, 
hogy egész évben a Szigetszentmiklós-
Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti te-
lephelyén használt, illetve hulladékká vált 
elektromos és elektronikai berendezéseket 
térítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13 óra 
között. 
Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 

Szelektív gyűjtési időpontok 

Tisztelt lakosok! Az Aries Nonprofit 
Kft. kommunális egysége májusban 
a szelektív hulladék begyűjtését az 

alábbiak szerint ütemezi. 
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és 
sörös doboz) elszállítása: 
19. hét, május 9-13. 
21. hét, május 23-27. 
Papírhulladék elszállítása: 
20. hét, május 16-20. 
Házhoz menő zöldhulladék elszállítása: május 
2-tól 6-ig (a rendes hulladékszállítás napján). 

A rendeleti előírásokkal összhangban a 
zsákolható zöldhulladék elszállítása kizáró-
lag az Aries NKft. ügyfélszolgálatán és a cé-
günkkel szerződésben álló üzletekben for-
galmazott, biológiailag lebomló, átlátszó, 
zöld színű Aries felirattal rendelkező, 110 
liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő zsák al-
kalmazásával történik. Továbbá az ágakat, 
gallyakat egyméteres darabokban kötegelve 
kérjük kihelyezni. 
A fentieken túl lehetőség van a lakosság 
számára a zöldhulladék kukaedényzetben 

történő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 
l-es barna színű, vagy zöldhulladék felirat-
tal ellátott kukák alkalmazhatóak. Ez eset-
ben a gyűjtőedényeket az ingatlantulajdo-
nosoknak kell beszerezniük. Felhívjuk fi-
gyelmüket továbbá, hogy amennyiben 
ilyen kukát kívánnak használni, azt előze-
tesen jelenteni kell az Aries Kft-nek! 
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Lovas rendőrök a 
parkerdőben 
Folytatás az 1. oldalról 
A kikapcsolódni vágyók programját több-
ször zavarták meg quaddal közlekedők 
vagy cross motorkerékpárvezetők, akik 
közlekedésükkel gyakran veszélyeztetik az 
idelátogató családok, sportolók pihenését, 
testi épségét, a vadállomány nyugalmát és 
biztonságát.  

Az egyeztetés eredményeként a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság, a Ké-
szenléti Rendőrség bevonásával biztosítja a 
lovas járőrszolgálatot, elsődlegesen a tu-
risztikai szezon indulásáig, majd szükséges 
mértékben azt követően is. A járőrszolgálat 
célja a területen előforduló jogsértések 
megelőzése baleseti- és bűnmegelőzési jel-
leggel.  
Tóth Péter erdészetvezető úr üdvözölte a 
kezdeményezésünket, illetve a lovas 
rendőri szolgálatot egy fő hivatásos erdé-
szeti munkatárssal támogatja, aki lovon 
segíti munkatársaink eredményes mun-
káját. 
Eddig két alkalommal, április 8-án, illetve 
a húsvéti hosszú hétvégén biztosították a 
rendet a járőrök a természetkedvelők nagy 
örömére. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
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Az avar- és a kerti hulladékok égetéséről! 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-

ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 

225. §- a értelmében: „Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a lábon álló növény-
zet, tarló, növénytermesztéssel összefüg-
gésben és a belterületi, valamint a külterü-
leten lévő zártkerti ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri ége-
tése tilos.” 
A fenti jogszabályi rendelkezések megsze-
gőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi ha-
tóság, a Kataszrófavédelem (telefonszám: 
112 vagy 105) a tűzvédelmi hatósági felada-
tokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 

kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 
10 000 forinttól 3 000 000 forint összegű 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 
A környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a to-
vábbiakban Törvény) módosult a tekintet-
ben, miszerint országszerte tilos az avaré-
getés és a kerti hulladék égetése. A 
módosítás célja a levegő minőségének javí-
tása, a lakosság egészségének védelme.  
Megjelent egy kormányrendelet, amely a 
veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg fe-
lülírja az általános tilalmat, és a veszély-
helyzet megszűnéséig továbbra is a telepü-
lési önkormányzatok hatáskörében hagyja 

a kerti hulladék égetésének szabályozását. 
Szigethalmon jelenleg ilyen szabályozás 
nincs, tehát a fentiek szerint avart, kerti 
hulladékot égetni tilos! 
(Nem minősül azonban tűzgyújtásnak a 
gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, me-
legítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő 
szikrafogóval van ellátva.) 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 
háztartási hulladékok jelentős hányada, kb. 
30%-a olyan szerves anyag, amely különö-
sebb nehézség nélkül komposztálható. 
Az ARIES Nonprofit Zrt. 2022. év tavaszá-
tól folytatja a lakossági zöldhulladékok be-
gyűjtését kibővített járatterv szerint. 

Polgármesteri Hivatal 

Idén is támogatjuk a polgárőrség munkáját 
Mindössze öt napirendi pontot 

tárgyalt a képviselő-testület áp-
rilis 19-i ülésén. Elsőként a kép-

viselők megismerhették a Nobilis Humán-
szolgáltató szakmai beszámolóját a 2021. 
évről. Az intézmény látja el a bölcsődei, a 
gyermekjóléti és családsegítés feladatait. 
Mint a beszámolóból kiderült, bár a böl-
csődében már egy szükségcsoport is mű-
ködik, két csoportnyi gyermek felvételét el 
kellett utasítani tavaly. A gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat pedig kötelező fel-
adataikon túl, az élelmiszerbankkal együtt-
működve oszt élelmiszert rászorulóknak, 
és a segítségével valósul meg a nyári Erzsé-
bet tábor is. 
Második napirendben a Nebuló Közétkez-
tetési Intézmény 2021. évről szóló szakmai 
beszámolóját fogadták el a képviselők. Az 
intézmény feladatkörébe tartozik a főző- és 

tálalókonyhák üzemeltetése. Az intézmény 
munkájára 2021-ben nagyon rányomta bé-
lyegét a járvány. Amikor az intézmények 
zárva voltak, akkor a szükséges adagszá-
mok csökkentek, az anyagi kiesést pedig az 
állam nem pótolta. Nagy volt a fluktuáció 
a személyzet részéréről, viszont örvendetes, 
hogy egy év alatt adagban és bevételben is 
sikerült megduplázni a piaci részesedését. 
Ez már eléri a konyhák teljesítményének 
20-25 százalékát. 
A képviselők jóváhagyták a Szigethalmi 
Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatását. 
Az egyesület ebben az évben is megkapja 
alaptámogatásként az 1,8 millió forintot, 
havi 150 ezer forintos részletekben. 
Ezt követően a három történelmi egyház 
400-400 ezer forintos működési támogatá-
sáról határozott a testület. 
Utolsó döntést igénylő napirendként a kép-

viselők jóváhagyták Szigethalom Város Ön-
kormányzat, valamint önállóan működő in-
tézményeinek 2021. évi pénzügyi beszámo-
lójának és zárszámadásának rendeletét. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: május 10. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: má-
jus 12. 
Képviselő-testületi ülés: május 17. 
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 

Tisztelt Szülők, Nagyszülők! 
 

Kérjük, adójuk 1%-ával segítsék óvodánk 
alapítványát. Az alapítványba befolyt ösz-
szegből az óvodák játék- és sporteszközei-
nek bővítését valósítjuk meg, megszépítve 
és gazdagítva az óvodás éveket. Támogatá-
sukat előre is köszönjük a közel 720 sziget-
halmi óvodás gyermek nevében. 
 

A kedvezményezett neve: 
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 

 
Adószáma: 

18687738-1-13 

Újra együtt  
Várakozással teli napok voltak. Ké-

szülődés, sürgés-forgás. Vajon mi-
lyenek lettek? Megismernek ben-

nünket? Eljönnek a volt barátok is?  
Az ajándékok készen, becsomagolva, a ka-
put figyeljük, mikor lépnek be rajta.  
Egy nagyszerű délelőtt, újra együtt játszha-
tunk. A volt óvodások birtokba veszik a ré-
gi ovis udvart.  
Ölelkezések, kergetőzések, fáramászások. Az 
ovisok ragyogó szemekkel figyelték a nagyo-
kat. Megható pillanatokban volt részünk, 
testvérek és régi barátok ölelték egymást.  
A felnőttek sem maradtak ki az örömből. 

 A csúszda még éppen jó, a homokozó a ré-
gi. Egy év telt el, milyen nagyok lettek.    
Köszöntöttük egymást verssel, mesével és 
ajándékokkal. 
A Szent István Általános Iskola 1.c. osz-
tálya, Fákiné Szalai Judit tanítónő vezeté-
sével meglátogatott bennünket. Jövőre újra 
várunk benneteket! 
Köszönettel tartozunk. Köszönjük a ked-
vességet, az időt, amit együtt lehettünk. 
 

Holczhauser Zsuzsanna 
tagóvoda vezető 
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FEFELHLHÍVÁSÁS  
N  Y  E  R  E  M  É  N  Y  J  Á  T  É  K!K!  

 
LLEGYEEGYEN AZ N AZ UTOLSOLSÓ CSCSEKEKK!  

 
Tudja, hogy átlagosan mennyi időt tölt sorban állással a csekkbefizetés során? 
Mi sem, de szerintünk is túlságosan időrabló tevékenység, nem is említve a 
közelmúlt járványügyi helyzetének hátrányait!….  

Gondolta volna, hogy a DPMV Zrt. évente több mint 673.000 darab csekkel 
ellátott víz és csatornadíj számlát bocsát ki? 

Belegondolt már abba, hogy Ön tőlünk évente 12 db számlát, azaz 24 db 
papírlapot és 12 db borítékot kap? Ezeket felhasználóink jelentős része – már 
csak megszokásból is – időszakosan tárolja, őrizgeti (sokszor éveken át). 
Önnél is vannak ilyen „porfogó papírhalmok”? 
 
Engedje meg, hogy segítsünk! 
 
Akciónk keretében rengeteg hasznos időt és egy kis pénzt szeretnénk spórolni Önnek, miközben egy 
nyereményjátékban is részt vehet! 
 
Amennyiben Ön lakossági felhasználónk, csak az alábbiakat kell megtennie: 

 Regisztráljon E-ügyfél oldalunkon (https://eugyfel.dpmv.hu) és kérjen E-számlát 
 Váltson át banki átutalásos díjbefizetési módra, vagy adjon bankjánál csoportos beszedésre 

felhatalmazást, vagy fizesse számláit kényelmesen az online felületünkön bankkártyával 
 A fenti módon teljesítse a soron következő számláit ezután legalább egy évig  

 
Ezt követően: 

 nem kell több időt sorban állásra pazarolnia, 
 a nyitvatartási időn túl is rendezheti számláit, 
 megszűnik a papír alapú értesítés, ugyanakkor valamennyi számlája és befizetési igazolása 

visszakereshető, letölthető, visszamenőleg mindig egy évig. 
 
Mind ezek után valamennyi, a fenti és a játékszabályzatban foglalt egyéb feltételeknek megfelelő 
felhasználónk részt vehet akciónkban, mely során: 

 Minden korábbi és új felhasználónk, aki a feltételeknek megfelel, részt vesz egy 
nyereménysorsoláson, ahol kisorsolunk: 

   2 db 150.000,- Ft értékű Euronics vásárlási utalványt 
 30 db     5.000,- Ft értékű Euronics vásárlási utalványt  

Továbbá, minden a nyereményjáték időtartama alatt új E-számlát  (azaz, a papír alapú számlát 
és a csekkes fizetési módot elhagyó) és fizetést igénylő, és ezen fizetési módot legalább egy éven 
keresztül fenntartó felhasználónk egyszeri 2.000 Ft számlajóváírásban részesül az akciót követő, 
december havi számlájából; 
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Játékszabályzat tudomásulvétele és elfogadása az E-
ügyfél oldalunkon. A sorsolások közjegyző jelenlétében történnek. A sorsolások eredményét a 
sorsolást követően a DPMV Zrt. internetes oldalán teszi közzé. 
Az akció időtartama: 2022. március 22. – 2022. szeptember 30. 
A sorsolás időpontja: 2022. október 12. 
 
Részletek és feltételek honlapunkon: https://www.dpmv.hu 
 

LEGYEN EZ AZ UTOLSÓ PAPÍR ALAPÚ SZÁMLÁJA!  



5

Fáki László polgármester 
Május 16. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes 
bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy  lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 
 
Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője 
Telefon: 06/70-334-8916 
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu 
 
Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választókerület 
képviselője 
Telefon: 06/20-344-7772 
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com 
 
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 4. választókerület képviselője 

Telefon: +36/30-688-1384 
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu 
 
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője 
Telefon: +36/20-992-0114  
E-mail: sztrapko@gmail.com 
 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője 
Május 16. (hétfő) 18-19 óra között, az Akácos 
Marika étteremben. 
Telefon: +36/70-984-8827  
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu 
 
Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 7. választókerület 
képviselője 

Május 16. (hétfő) 18-19 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

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁLLÁSHÍRDETÉS 

Szigethalom Város Önkormányzata állást hirdet  

KARBANTARTÓ  
munkakör betöltésére

Szigethalmi Híradó

2022. 5. szám

Jogviszony időtartama:   
        - határozatlan 
Foglalkoztatás jellege: 
        - teljes munkaidős 
Illetmény és juttatások: 
        - Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka tör-

vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
        - Az önkormányzat intézményei napi, heti és havi szintű javí-

tási, karbantartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése. 
        - Részvétel a városüzemeltetési feladatokban   
        - Szállítási (gépkocsivezető) feladatok. 
Pályázati feltételek: 
        - Szakmunkás bizonyítvány épületfenntartással kapcsolatos 

szakképesítés  
        - „B” kategóriás jogosítvány 
        - cselekvőképesség  
        - magyar állampolgár 
        - büntetlen előélet  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
        - hasonló területen szerzett tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
        - fényképes önéletrajz; 
        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyít-

ványok fénymásolata 
        - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely 

a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
        - A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölt-

hető 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigethalmi 
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Irodave-
zetője  nyújt felvilágosítást a 06-24/403-656/ 157-es melléken. 
A pályázat benyújtásának módja: 
        - Postai úton: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.10. 
        - Személyesen: Szigethalom Polgármesteri Hivatal  

Településfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető – 
Makranczi László 
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.10  

        - E-mail-en keresztül a makranczi.laszlo@szigethalom.hu 
címre



Op Veasna, aki 1988-tól a Szigethal-
mi Széchenyi István Általános Is-
kola tanára, tavaly elnyerte a Stá-

dium-díjat művészet kategóriában. A Szé-
chenyi István szellemiségét szimbolizáló 
díj a diákság szavazata alapján adomá-
nyozható azoknak, akik Széchenyi István 
szellemiségével összefüggésbe hozható je-
lentős tevékenységet végeztek, vagy jelen-
tős eredményt értek el. Tanár úrral az isko-
la Diákönkormányzata készített interjút. 
– Mikor és hogyan került Magyarországra? 
– Kambodzsából származom, amely egy 
ázsiai ország. Ott tanultam, majd ott kerül-
tem be művészeti egyetemre is. Innen – az is-
kola befejezése után – 1985-ben, ösztöndíj-
program keretében jöttem Magyarországra, 
ahol rajztanári szakot végeztem. 
– Amikor tanulmányai során a művészeteket 
választotta szakágának, mi volt az elképzelése? 
– A művészet gyerekkoromban nem játszott 
szerepet az életemben. Kambodzsában, a há-
ború után, közvetlenül a házunk mellett lé-
tesült egy művészeti iskola, ahová felvettek. 
Gyakorlatilag, miután bekerültem oda, az-
után vált az életem részévé a művészet, és at-
tól kezdve kezdtem komolyabban foglalkoz-
ni vele.    
– Honnan, hogyan jutott el ideáig? Mik voltak 
a meghatározó mérföldkövek a munkássága 
terén? 
– Magyarul egyáltalánt nem tudtam, így 
amikor ideérkeztem, mindenképpen meg 
kellett tanulnom a nyelvet. Először egy olyan 
intézménybe kerültem, ahol magyarul tanul-
tam egy évig. Ezután öt évig jártam a nyír-

egyházi tanárképzőbe, ahol diplomát szerez-
tem, majd elkezdtem állás után nézni. Ekkor 
találtam meg a Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola felhívását, melyben rajzta-
nárt kerestek. 33 évvel ezelőtt, az iskola első 
igazgatója vett fel engem ide, és azóta itt ta-
nítok. 
– Mit jelent önnek a művészet oktatása? 
– Mindig is szerettem tanítani. Boldoggá 
tesz, amikor vannak olyan diákjaim, akik ér-
deklődők és szorgalmasak. Örömmel tölt el, 
ha a diákok megismerik a művészetet, és 
megtalálják ugyanazt a nyugalmat és kikap-
csolódást, mint én. Ez a célom, hisz a művé-
szet egyfajta terápia is, ami segít, ha az ember 
szerelmes, ha szomorú, ha boldog vagy ha 
ideges. 
– A tanítás során hogyan tudja motiválni a di-
ákjait? 
– Régen sokkal könnyebb volt a diákok mo-
tiválása, hisz jobban érdekelte őket a művé-
szet. Kíváncsiak voltak, és mindenre volt idő. 
Egy alkotás, egy új technika, a sokféle eszköz, 
a kreativitás és a képzelet mind ennek a szol-
gálatában állt. Ez azonban teljesen más ma-
napság. Ebben a felgyorsult világban szinte 
semmire sincs idő, és a technikai fejlődés mi-
att sokkal nehezebben lehet a diákok érdek-
lődését felkelteni a művészetek iránt. Akit ér-
dekel vagy tehetséges, azokkal elmélyülteb-
ben foglalkozom. 
– Iskolán kívül milyen művészeti tevékenysé-
geket folytatott az évek során? 
– Nagyon szeretek otthon festeni. Az évek 
alatt több művészi technikát is kipróbáltam, 
ilyenek az üvegfestés, az olajfestés és az aqua-
rell. Ezen túl érdekel a színészkedés és az 
éneklés is, bár ezeket még nem próbáltam ki. 
Egyszer voltam egy reklámfilm forgatásán, 
ahol csak mellékszerepet kaptam, de nem is 
bánom. Nem igazán jártam művészi csopor-
tokba, jobban szeretem egyedül kiélni a mű-
vészet örömeit. 
– Van-e kedvenc technikája, eszköze az alko-
tómunkában? 
– A kedvenc technikám az aquarell, mert 
könnyű, színes, gyorsan szárad, és nem igé-
nyel sok energiát. Rengeteg színt lehet vele 
készíteni, amelyek szépek, élénkek. Az aqua-
rellfestésnek van, úgymond egy saját kínai 
ecsete, amelyet kifejezetten erre a technikára 
alakítottak ki. Szinte mindig úgy alkotok, 
hogy először a színekkel játszom, azokat vi-
szem fel a papírra, majd csak utána alakítom 
ki, hogy nagyjából mit szeretnék. Amíg le 
nem teszem az ecsetemet, addig folyamato-
san változhat a képem. Kedvenc színeim a 
citromsárga és a királykék, ezek általában do-

minálnak is a festményeimen. Azzal, hogy al-
kotáskor leginkább a színekkel játszom, kissé 
impresszionista is vagyok. 
– Hol állították ki a műveit? 
– Szerény vagyok, nem szeretem mutogatni 
őket, de többször szerepeltek Tökölön, az is-
kolában, Bogácson, Cserépfaluban. 
– Hogyan ítéli meg a műveit? Elégedett velük, 
büszke rájuk? 
– Véleményem szerint nehéz egy általunk ki-
talált művet elrontani. Ha alkotás közben el-
száll az ihlet, akkor félrerakom, és később 
folytatom teljesen új hozzáállással, de akár 
újra is alkotom. Ezért gyakran nem olyan 
lesz a kép, mint amilyenre először gondol-
tam, hanem akár teljesen más, de végül min-
dig elégedett vagyok velük. 
– Tavaly elnyerte a Stádium-díjat művészet 
kategóriában. Mit jelent önnek ez a díj? 
– Nagyon büszke vagyok magamra, hiszen 
ez egy elismerés az eddigi munkámért. Sze-
retnék köszönetet mondani az igazgató asz-
szonynak a felterjesztésért, a kollégáimnak a 
biztatásért, a jelenlegi és a volt diákjaimnak, 
valamint a szülőknek a szavazatokért. Fokoz-
za a büszkeségemet, hogy kambodzsai szár-
mazásúként nyerhettem el egy magyar díjat. 
– A művészi alkotómunka mellett mivel fog-
lalkozik szívesen a szabadidejében? 
– Imádok a kertben tevékenykedni. Van egy 
virágos kertem, ahol igazából a színek domi-
nálnak. Nem vagyok kertész, de a természet-
nek ezt a fajta sokszínűségét nagyon élvezem. 
A kertemet a természet festményének neve-
zem, hisz ő alkotja, én csak besegítek. Ha na-
gyobb kertem lenne, nem csak virágokat ül-
tetnék, hanem zöldségeket is, amolyan önel-
látó ember lennék. 
– Mik a további céljai, tervei? 
– Nyugdíjba vonulásomig – amihez már 
csak néhány év kell – szeretnék a Széchenyi-
ben tanítani, szeretném itt befejezni a pályát. 
Ezt követően szeretném meglátogatni a szü-
lőhazámat, Kambodzsát. Szeretném megis-
merni, felfedezni az országot, hisz az életem 
nagyobb részét Magyarországon töltöttem. 
Szeretnék önkéntesként ott is művészetet ok-
tatni az érdeklődő gyerekeknek. Ingázó életet 
élnék a két ország között, amivel csak egyet-
len problémám van, hogy nem igazán szere-
tek repülni. 
– Kedves tanár úr! Gratulálunk az elhivatott-
sággal végzett munkájához! Büszkék vagyunk 
önre, és a szerteágazó alkotó tevékenységére! 
Kívánjuk, hogy továbbra is lelje örömét a mű-
vészetekben és váljanak valóra az álmai! 

Miklós Tímea 8.b, Szabó Amina 8.a 
DÖK vezetők 

6 2022. 5. szám

Szigethalmi Híradó

Büszkék vagyunk rajztanárunkra
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Iskolánkban több éves hagyomány, 
hogy a tavaszi szünet előtti utolsó nap 
DÖK nap. Ilyenkor változatos sport-

programokkal, húsvéti előkészületekkel, 
kézműveskedéssel töltjük el együtt a dél-
előttöt.  
Az alsósokkal ebben a tanévben reggel a 
húsvét történetével kapcsolatos rajzfilmet 
tekintettünk meg, majd volt idő a látottak 
megbeszélésére is. Előző napon egy kedves 
és tanulságos bábelőadást láthattunk ebben 
a témában a Mesesziget bábcsoport előadá-
sában – melyet ezúton is nagyon köszö-
nünk – így a két „mesés” élményről ko-
moly, elmélyült beszélgetést folytathattunk. 
Az idei évben a sport volt a központban. Az 
alsós évfolyamok kidobó-bajnokságon 
mérték össze ügyességüket. A körmérkő-
zések jó hangulatban, fergeteges szurkolás 
közepette zajlottak. A mozgás és izgalom 
után kellemes hangulatú alkotó munkába 
kezdtünk, a kézműves foglalkozásokon a 
gyermekek húsvéttal kapcsolatos ajándéko-
kat készíthettek a családnak vagy a maguk 
örömére.  
Szeretjük ezeket a napokat, mert ilyenkor 
a felhőtlen együttlét, a játék, az alkotás és 
az élmény kerül a középpontba. Nagyszerű 
lezárása ez a tavaszi szünetet megelőző, 
igencsak munkás és fáradságos hétközna-
poknak.  

Gyovai Maya tanító néni 

A felsősök az egészséges életmód 
jegyében sporttal töltötték a dél-
előttöt. A közös, zenére történő 

bemelegítés után futóversenyen mérhet-
tük össze az erőnlétünket és gyorsaságun-
kat. Minden évfolyamon belül külön lány- 
és külön fiúversenyek zajlottak, melyek 
során az első három befutó győzedelmes-
kedett. 
A program a kincsvadászat nevű csapatjá-
tékkal folytatódott, melynek célja az volt, 
hogy a csapatok megszerezzék az ellenfél 
“kincseit”, miközben meg kellett védeniük 
a sajátjaikat. A játék egy kijelölt pályán zaj-
lott, ahol minél gyorsabban futva, az ellen-

fél játékosait kikerülve kellett eljutni a kin-
csekhez és vissza. Akit mégis elkaptak, az 
guggolásban várta, hogy a csapattársai ki-
szabadítsák a fogságból. Az 5-6. évfolya-
mon a 6.a osztály, a 7-8. évfolyamon a 7.b 
osztály bizonyult a legjobb kincsvadásznak. 
A délelőtt zárásaként iskolánk táncos lányai 
keringőt majd hiphopot mutattak be, mely-
hez több diák is csatlakozott.  
Azon kívül, hogy kellemesen elfáradtunk, 
az osztályközösségeknek vidám és izgalmas 
élményt nyújtott a nap. Reméljük, hogy jö-
vőre is valami hasonló kreatív ötlettel áll 
elő a Diákönkormányzat. 

Mociar Noémi  6.a osztályos tanuló 

Diákönkormányzati program a Széchenyi Iskolában

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: 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: május 22. Megjelenés: június eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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A világnapok olyan évenként ismét-
lődő, globális vagy számos or-
szágra kiterjedő ünnepek és figye-

lemfelhívó napok, amelyeket különböző 
nemzetközi szervezetek hirdettek meg va-
lamely aktuális témához kapcsolódóan. 
Ezen jeles napok nagy horderejűek, glo-
bálisan az egész emberiséget érintő ese-
mények és kezdeményezések, amelyek 
fontossága elvitathatatlan.  
Néha azonban, gyakran csak első olvasás-
ra, furcsának tűnhetnek ezen dolgokról 
való megemlékezések, de ha jobban át-
gondoljuk és elmerülünk bennük, akkor 
rá kell hogy jöjjünk, hogy ezen esemé-
nyek nagyon fontosak az emberiség szá-
mára. 
Ezekből a világnapokból szemezgetek má-
jus hónapra. 
Május 1. – A munka ünnepe 
A munka ünnepe (korábban a munkások 
ünnepe) a nemzetközi munkásmozgal-
mak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb 
országban hivatalos állami szabadnap, 
amely a munkások által elért gazdasági és 
szociális vívmányokról hivatott megemlé-
kezni. A legtöbb országban május elsején, 
az Amerikai Egyesült Államokban és Ka-
nadában viszont szeptember első hétfőjén 
ünneplik. 
Előzményei egészen a brit ipari forradalo-
mig nyúlnak vissza, amikor is egy gyártu-
lajdonos, Robert Owen 1817-ben megfo-
galmazta és közzétette a munkások köve-
telését, benne többek között az addig 
10-16 órás munkaidő nyolc órára csök-
kentését, a hangzatos „nyolc óra munka, 
nyolc óra rekreáció, nyolc óra pihenés” 
(Eight hours labour, Eight hours recreati-
on, Eight hours rest) szlogennel. Bár mi 
magyarok ezt a megfogalmazást másho-
gyan és máshonnan ismerjük. 

Május 9. – A második világháború befe-
jeződésének emléknapja Európában (a 
győzelem napja). 
1945. április 25-én az amerikai és a szovjet 
csapatok találkoztak az Elbánál. Április 
30-án a Berlint ostromló szovjet erők el-
foglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos 
lett. Európában május 9-én ünnepeljük a 
világszinten mintegy 60 millió ember ha-
lálát okozó II. világháború befejeződését. 
Május 8-án, 1945-ben tette le a fegyvert a 
náci Németország, feltételek nélkül, a Szö-
vetségesek hadereje előtt. Május 9-e Euró-
pában egyben a Béke világnapja is.  
Május 22. – Európai elhízás elleni nap 
Az Európai elhízás elleni nap, melynek fő 
célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet erre 
a globális szintű problémára. 18 európai 
ország adatait elemző tanulmány szerint 
az európai lakosság 25%-elhízott, vagy 
túlsúlyos. Az 1975-ös adatokhoz képest az 
elhízás gyakorisága közel háromszorosára 
nőtt az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) adatai alapján, ugyanakkor a 
gyermekek és serdülők esetén (5-19 éve-
sek) tízszeres ez a növekedés.  
Az EU-ban a túlsúly és elhízás átlagosan 
közel 3 évvel csökkenti a várható élettarta-
mot a Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet (OECD) adatai szerint. A 
magyar felnőttek 2/3-a túlsúlyos vagy elhí-
zott, továbbá minden ötödik kisiskolás 
gyermek számít túlsúlyosnak vagy elhízott-
nak az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet adatai alapján. 
Számos tanulmány igazolta, hogy a maga-
sabb testtömeg-indexszel rendelkezők CO-
VID-fertőzés esetén nagyobb eséllyel ke-
rülnek kórházba, illetve nagyobb arányban 
van szükség intenzív osztályos ellátásra, va-
lamint a gépi lélegeztetésre, mint a normál 
testalkatúak esetében. 

Május 25. – Törülközőnap 
A törülközőnap (angolul: Towel Day) tisz-
telgés minden év május 25-én Douglas 
Adams (1952–2001) angol sci-fi-író em-
léke előtt. A Törülközőnap Douglas 
Adams brit sci-fi-író, a "Galaxis útikalauz 
stopposoknak" című regény szerzőjéről 
való megemlékezés, maradandó irodalmi 
alkotása előtti tisztelgés. Ezen a napon a 
rajongók és tisztelők mindenhova a törül-
közőjükkel mennek. 
Május 25. – Eltűnt gyermekek világnapja 
Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald 
Reagan amerikai elnök által 1983-ban 
kezdeményezett nemzetközi emléknap, 
melyet az 1979. május 25-én New Yorkban 
eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sors-
társaira emlékezve tartanak ezen a napon. 
Etan Patz (1972. október 9, eltűnt: 1979. 
május 25-én, halottá nyilvánítva 2001-
ben) hatéves volt, amikor New Yorkban 
nyoma veszett. Eltűnésének hatására új 
jogszabályokat alkottak az Amerikai 
Egyesült Államokban, a gyermekek védel-
me érdekében, valamint a felkutatásuk 
céljából új módszereket vezettek be. Etan 
volt az első, akinek a fényképe megjelent 
a boltokban a tejes-dobozok oldalán, ami 
azóta gyakorlattá vált. Európában az el-
tűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létreho-
zott Eltűnt és Szexuálisan Kihasznált Gye-
rekekért Európai Föderációja karolta fel, 
amely ernyőszervezetként koordinálja a 
prevenciós és az eltűntek felkutatásával 
kapcsolatos feladatokat. A szervezet kez-
deményezte, hogy május 25. legyen az el-
tűnt és bántalmazott gyermekek napja. Az 
eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 
23 ország emlékezik meg. 
 

Domonkos István 
forrás: internet 

Jeles napok, világnapok – Május

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 

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
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Miklós István és Miklós Istvánné, 
vagy ahogy Szigethalom lakói 
ismerik őket, Miklós Kati néni 

és Pista bácsi 50 évvel  ezelőtt, 1972. már-
cius 29-én kötöttek egymással házasságot a 
Csepeli Házasságkötő teremben. 

Kalandos út vezetett már az 50 évvel ezelőt-
ti esküvőhöz is. A szüleik révén több évvel 
korábbról ismerték egymást, de az első ran-
devúra csak 1971. augusztus 18-án került 
sor. Együtt mentek el a Budapesten akkor 
rendezett Vadászati Világkiállításra, Pista 
bácsi akkoriban menőnek számító világos-
kék Moszkvicsával. Visszatekintve, szá-
munkra nem meglepő módon, már az oda-
felé vezető úton megtörtént a lánykérés. 
Az esküvő időpontja, egy szerdai nap dél-
utánja, nem a véletlen műve volt. A jeles 
napot ahhoz igazították, hogy egyenesen az 
esküvői vacsoráról utazhassanak nászútra, 
egy Visegrádról induló dunai hajóútra.  
Aznap volt azonban az NSZK-Magyaror-
szág barátságos válogatott futballmérkőzés 
a Népstadionban, aminek a tv-közvetítését 
Kati néni sportrajongó bátyjai nagyon sze-
rették volna megnézni. Kérlelték a húgukat, 

hogy csak egy nappal, vagy legalább né-
hány órával módosítsák az esküvő időpont-
ját, hogy a meccset meg tudják nézni. Aki 
ismeri Kati nénit, biztosan sejti, hajthatat-
lan maradt. Bátyjainak választaniuk kellett: 
vagy az esküvőre jönnek vagy a meccsre. 
Természetesen végül minden meghívott ott 
volt az esküvőn, a magyar válogatott pedig 
2-0-ra kikapott a Népstadionban. 
Ettől a naptól kezdve együtt építgették szi-
gethalmi otthonukat, és ezzel együtt az új, 
közös életüket is. Mint ahogy minden 
hosszú kapcsolatban, náluk is voltak mély-
pontok. Az első hét év elteltével még a válás 
lehetőségét is fontolgatták, mert úgy érez-
ték, csak élnek ugyanabban a lakásban egy-
más mellett, de nem együtt. Sok komoly 
beszélgetés, önvizsgálat, valamint az idő-
sebb generáció bölcsessége segítette át őket 
ezen az időszakon, és végül egymás mellett 
maradtak, immár "együtt" élve az életüket: 
a sok közös utazást, a napi küzdelmeket a 
szocializmus hétköznapjaiban, a gyermek-
nevelés kihívásait, a munkahelyi sikereket 
és válságokat, a családi ünnepeket, az 
egészségügyi gondokat. Egymást segítve 
nyújtottak támaszt, illetve adtak erőt a má-
siknak az élet által eléjük gördített gondok 
leküzdéséhez, problémáik megoldásához.  
Egyéniségükből fakadóan együtt lettek ak-

tív résztvevői, alakítói a szigethalmi közös-
ségi életnek. Kati néni az örök szervező, 
nyüzsgő: Pista bácsi a "nyugodt erő", a se-
gítő kéz, akire mindig lehetett számítani. 
Az elmúlt évtizedben fokozatosan vissza-
vonultak, nyugdíjas éveiket elsősorban 
unokáiknak szentelik, de jelenleg is aktív 
életet élnek: részt vesznek a szigethalmi kö-
zösségi életben, régi barátságokat ápolnak, 
kertészkednek, utazgatnak. Fontos napi 
eszmecseréket folytatnak a világ dolgairól, 
vitatkoznak, aztán kiegyeznek. Vigyáznak 
egymás egészségére, figyelnek egymásra, 
elkísérik egymást a napi intéznivalók hely-
színére (orvos, bolt, stb.).  
Ezt a tartalmas 50 évet ünnepeltük meg 
március 29-én, a szűk családi körben tar-
tott ünnepségen. Megható volt látni, hogy 
ennyi év után is könnyektől csillogó szem-
mel erősítették meg házassági fogadalmu-
kat fiaikból lett tanúik, valamint Szigetha-
lom Város polgármestere előtt, aki most 
tiszteletbeli anyakönyvvezetőként vezette le 
a jelképes szertartást.  
További jó egészséget, még sok tartalmas, 
aktív és jó egészségben eltöltött évet kívá-
nunk Kati néninek és Pista bácsinak, csa-
ládjuk, barátaik és tágabb közösségünk kö-
rében. 

Dr. Petyi Beáta 

50. házassági évfordulót ünnepeltünk
Szigethalmi Híradó

2022. 5. szám



A Seizan Karate-Do Sportegyesület a 
Nyuszi Kupa megrendezésével 
újabb hagyományt szeretne terem-

teni. A 2021-ben indított Mikulás Kupa si-
kerén felbuzdulva Taksonyban meg is ren-
dezték az első versenyt. A fő cél nem az 
egyszeri megmérettetés, hanem az odave-
zető úton szerzett tapasztalatok, tanulások, 
lelki fejlődési szakaszok erősítése. Ezért na-
gyobb hangsúlyt helyezünk a hagyomá-
nyos, régi harcművészeti elvekre mind az 
edzések felépítésében, mind a hagyomá-
nyos erősítő eszközök használatát illetően. 
Ebben van nagy szerepe a két edzőnek, 
Körmendy Zsófiának és Suhai Tamásnak. 
A Seizan Karate-Do Sportegyesület a Ko-
ryu Karate Szövetség tagja. Ez a régi harc-
technika még az élet védelméről szólt nem 
a látványos elemek összességéről. Egyesü-
letünk is ezen elvek mentén működik. Va-
lódi harci alkalmazásokat és hagyományos 
edzésmódszereket alkalmazunk.  
A tervek szerint ez a két rendezvényt éven-
te megrendezzük, minden alkalommal az 
ország más területén lesznek a versenyek, 
hogy minél több, a munkánkkal szimpati-
záló csapat részt tudjon venni rajta. Tudjuk, 
hogy a gyerekeknek fontos az is, hogy ilyen 
megmérettetéseken is részt vehessenek, 
emiatt helyezünk nagy hangsúlyt az ilyen 
utánpótlás versenyekre. A megszokott ver-

senyszámokon felül egy új, bemutatkozó 
szám is volt, melyben az indulók egyéni fel-
adatsort hajthattak végre boval (hosszúbot-
tal). Reméljük, ezzel új tradíciót tudunk 
meghonosítani a versenysorozatunkban. 
A rendezvényt az utánpótlás kategóriák-

nak szervezzük, így ebben a szellemben 
minden induló érmet és oklevelet is kap, 
ezzel díjazva bátorságukat és helytállá-
sukat. 

Körmendy Zsófia  
Seizan KSE 

10 2022. 5. szám

Szigethalmi Híradó

Egy új hagyomány kezdete

SE G Í T SE N E K  K É R E M !   
ZIZI Cica vagyok! ELTŰNTEM! 

 
3 éves VÖRÖS kisfiú vagyok!(Teljesen vörös! Nincs bennem fehér s nem vagyok teknőc 
mintás!) 
 
Szigethalmon a Fiumei utca 16/A-ban lakom. Ha bármit tudsz rólam kérlek értesítsd 
anyut( Andrea) 70/3805-602 vagy aput (Dani)3 0/5635-165 egész későn is lehet! 
Sőt éjjel-nappal be vannak kapcsolva! 
Köszönöm a segítséged! MIAÚÚÚÚÚ MIAÚÚÚÚÚ MIAÚÚÚÚÚ! 
 
Eltűnt 2022.03.08. Ha bárki tudja hol merre bukkant fel ez a cica, kérem segítsen! 
Értesítsen, amint látja vagy látta régebben! Esetleg látta már enni valahol, odaszokott az 
Ön cicájához, Ön befogadta vagy a szomszéd? Ott kóborol az Ön cica lányai körül? Látta 
a portáján vagy a szomszédban? Nem tűnhetett el nyom nélkül! Esetleg látta az út szélén 
elütve? Vagy elpusztult a portáján? 
 
Segítsenek kérem! Szeretnénk a nyomára bukkanni! Kétségbe vagyunk esve!  
Rettenetesen hiányzik a mi beszélgetős Zizi fiúnk! 
 
Előre is KÖSZÖNJÜK! Zizi, Andrea, Dani (fizetett hirdetés) 



11

Az Összefogás Szigethalomért Egye-
sület hagyományteremtő módon 
első ízben rendezett nyuszi szép-

ségversenyt a városban élő nyuszik számá-
ra. A program ötletgazdája Kok Gábor volt, 
aki sok segítséget nyújtott a lebonyolítás-
ban is.  
A fényképes jelentkezéseket március 31-ig 
lehetett elküldeni a megadott email-címre. 
A fotók április 1-jén kerültek ki az egyesü-
let Facebook-oldalára, ahol a jelentkező 
nyuszik április 11-ig várták nagy izgalom-
mal a szavazatokat.  
Az elkészült fotókon ez az izgalom nem lát-
szott, azokon mindenki a legszebb oldalát 
mutatta. Nem is csoda, hiszen a kisállatok 
tulajdonosai nagy gondossággal és alapos-
sággal készítették fel "versenyzőiket". 
A megmérettetésre kilenc fotó érkezett, 
azokra pedig összesen 830 szavazat. Nagy 
volt a küzdelem, a végeredmény első kör-
ben a következőképpen alakult: első helye-
zett Dalmáciai Vitéz András lett, a második 
Boci, a harmadik helyen pedig Cloe végzett.  
Az eredményhirdetést megelőzően megke-
resett Boci gazdája, aki elmondta, hogy 
szeretne lemondani a második helyről a 
harmadik helyezett nyuszi javára, mivel 
Bocit az ő párja nevezte, és nem gondolták, 
hogy mindkettő nyuszika az élen végez 
majd. Úgy tartják igazságosnak, ha egy tu-
lajdonosnak csak egy nyuszija győz.  
A szép gesztust követően a díjátadó napjára 
kialakult a végleges eredmény, mely a kö-
vetkező: 

Dalmáciai Vitéz András 182 szavazattal 
Cloe 138 szavazattal 
Dizi 93 szavazattal 
 
A díjak átadására húsvét vasárnapján, a 
Dísz téren került sor. A nyuszik egy kis fi-
nomságot, míg tulajdonosaik oklevelet és 
ajándékot kaptak. A jól megérdemelt jutal-
makat Fáki László polgármester úr adta át. 
Azonban azok a jelentkezők sem mentek el 
üres tappanccsal, akik nem értek el helye-
zést. Minden induló és gazdi részesült egy 
kis ajándékban és kapott emléklapot.  
Itt szeretném megköszönni Domonkos Ist-
ván munkáját, aki nagy segítséget nyújtott 

a rendezvény hirdetésében, és az oklevelek, 
emléklapok megtervezésében! 
Az egyesület minden tagja nevében köszö-
nöm szépen a jelentkezőknek, hogy vállal-
ták a részvételt! 2023-ban ismét várjuk 
majd a régi és új jelentkezőket egy újabb 
megmérettetésre! 

Kok-Mermeze Krisztina 
 
A szépségversenyen túl a Kanga Alapítvány 
jóvoltából kisállatokat simogathattak és fo-
tókat is készíthettek a résztvevők. A Nyuszi 
Szépségverseny díj átadás után, megnyitot-
tuk a Nyuszi Olimpiát. Itt a vállalkozó szel-
lemű gyerekeknek akadálypályán kellett 
végig menniük, de nem akárhogyan! Az 
ünnep jegyében egy hímestojást kanálban 
egyensúlyozva kellett teljesíteni a különbö-
ző ügyességi feladatokat. És mi történt, ha 
leesett a tojás? Hát felvettük, és visszatettük 
a kanálba. Ebben a játékban a részvétel, az 
igyekezet volt a lényeg. Azonban a legfon-
tosabb a mosoly az arcokon, amiből sosem 
elég. A vidámság ellenére a legfiatalabb kis 
óvodások épp úgy komolyan vették a fel-
adatot, mint az a nagypapa, aki unokája 
motiválása miatt teljesítette a pályát. A ju-
talom az elégedettségen túl egy kis finom-
ság volt. Öröm volt látni, hogy szeles idő 
ellenére ilyen sokan eljöttek, hogy volt, aki 
még a gyerekek délutáni alvását is a prog-
ramhoz igazította. Köszönöm ezt az aktivi-
tást és a kedvességet, amit ezen a napon a 
családoktól kaptam. Remélem ebből a 
programból is hagyományt teremthetünk, 
és jövőre még többen el tudnak jönni rá! 

Körmendy Zsófia 

Nyuszi ül a Dísz téren 
Nyuszi szépségverseny Szigethalmon

Szigethalmi Híradó

2022. 5. szám



Jubileumi ünnepség a könyvtárban 

Jubileumi alkalomra hívtuk és vártuk 
vendégeinket március 25-én: közel a 25 
évvel ezelőtti könyvtári átadó ünnepség 

eredeti időpontjához, mely 1997. március 
20-án volt. Örömünkre sokan jöttek el ezen 
a napon, hogy együtt ünnepelhessünk: ren-
dezvénytermünk megtelt, nyugodt szívvel 
mondhatjuk, hogy egy tűt sem lehetett leej-
teni, olyan sokan voltunk!  
A márciusi híradóban olvashattak összefog-
lalót arról, hogy milyen stációkon keresztül 
lelt új hazára és házra könyvtárunk. Erre em-
lékeztünk sok jó ismerőssel, támogatóval, ol-
vasóinkkal, és együtt megtekintettük a hajda-
ni avató ünnepségről készült videofelvétel rö-
vidített és aktualitásokkal is kiegészített 
változatát. Köszönjük, hogy a narrációhoz 
szép tónusú hangját kölcsönözte Surányi Jó-
zsef! Ezt a rövidfilmet most már meg lehet te-
kinteni interneten, könyvtári Facebook-olda-
lunkon is megosztottuk. 
Óvodások, Glocz Dominika és Keményvári 
Bendegúz műsorában gyönyörködhettünk, 
produkciójukra büszkék lehetnek ők és szü-
leik is, felkészítésüket köszönjük Török Iloná-
nak, aki többes minőségében is velünk volt: 
képviselőként, felkészítő óvodapedagógus-
ként és egyik legjobb és legrégebbi, hűséges 
olvasónkként.  
Megtiszteltetés volt, hogy több képviselő, 
Nagy Viktor alpolgármester úr és a szigethal-
mi intézmények vezetői is velünk voltak. Kö-
szönjük Fáki László polgármester úr ünnepi 
beszédét, melyben saját élményei, emlékei fel-
idézésével beszélte újra történetünket! Nem 
felejtette ki belőle kedves, volt kolléganőnket, 
Mester Sándorné Idát, aki sajnos már nincs 
közöttünk, de emlékét őrizzük szívünkben. 
Meglepetés és öröm volt a vendégek között 
üdvözölni Csepel Autós múltunkból a hajda-
ni művelődési ház igazgatóját, Soós Mihályt 
és a korábbi tulajdonos szakszervezet vezető-
jét, Hanfeldt Istvánt. 
Reméljük, hogy számukra is ugyanezt jelen-
tette a találkozás és az élmény, hogy hová, mi-
vé fejlődött a volt részintézmény, a könyvtár, 
mely egyedüliként menekült meg a gyártelepi 
kultúrházból. 
Ez az ünnep egyfajta újjászületés is volt, hi-
szen a pandémia időszakában nem is álmod-
hattunk hasonlóról. A szervezés munkájában 
nagyon sokat segített könyvtári elődöm, Mi-
szori Sándorné és Egyed Jolán, a Gróf Széche-
nyi István Általános Iskola nyugalmazott 
igazgatója is. Miszori Hajnalka segítsége is so-
kat jelentett, hogy kitartóan továbbította e-
mail küldemények sokaságát saját fotógyűj-
teményükből! 

Rengeteg fotót néztünk át negyedszázad ter-
méséből, s ebből csak jelképes, de a lényeget 
megragadó válogatásanyagot rendeztünk ki-
állítássá nagytermünkben. A fotók legna-
gyobb részét digitális képkeretben lehetett 
áttekinteni. Az ebben nyújtott technikai se-
gítségét köszönöm a kulturális társintéz-
ménynek, a VSZK munkatársainak!  
Kiemelném az ünnep résztvevői közül Né-
methné Pető Ilonát, aki a régi avató ünnep-
ségen erre az alkalomra írt versét mondta el, 
és ezt most is előadta. Legmegkapóbb sorait 
idézem: „…működjön itt tovább a könyvtár, 
hogy a szívünk helyén más legyen, NE lom-
tár…” 
Velünk ünnepelt a Miklós házaspár. Miklós 
István irányította Szigethalomra való átkerü-
lésünk zálogának, régi épületünknek felújí-
tási munkálatait. Felesége, Miklós Istvánné, 
Kati pedig a 25 évvel ezelőtti ünnepi műsort 
szervezte, hogy méltó ceremónia keretében 
kerülhessen a település tulajdonába intézmé-
nyünk. 
Ahogy a márciusi felvezető soraimban is ír-
tam: „…könyvtár és építője – életük elválaszt-
hatatlanul összeforrt…” – kiemelt résztvevője 
volt ünnepségünknek Miszoriné Márta nyu-

galmazott könyvtárigazgatónk, aki a régi 
épületben a megújulásról álmodott, és férje 
Miszori Sándor, aki segített ezeket az álmo-
kat valóra váltani. Ez az ünnep az ő ünnep-
lésük is volt egyben. Nélkülük, a kitartásuk 
nélkül ma a település lakossága kevésbé mo-
dern szolgáltatási térbe jöhetne be.  
Egy születésnap nem múlhat el torta és pezs-
gő nélkül, melyek vendéglátásunk kísérői 
voltak. 

Hogy ez még teljesebb legyen, Regényi Ti-
borné, Aranka a SZÉP ABC-ből is finom 
süteményekkel járult hozzá az ünnep örö-
méhez.  
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Kedves Olvasóink, Támogatóink! 
Ha szeretnék, hogy a továbbiakban is önökért tehessük jobbá szolgálta-

tásainkat, kérjük, rendelkezzenek adójuk 1%-áról a Hegedüs Géza  
Városi Könyvtár javára! 
16795028-1-13 

Eddigi és ezután következő támogatásukat köszönjük! 
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Köszönjük nekik 
lelkesedésüket, 
s e g í t s é g ü k e t , 
munkájukat, és 
köszönöm azok-
nak is, akikkel 
napjainkban mű-
ködik és szolgál-
tat a könyvtár, a 
jelenlegi kollé-
gáknak! Kérem, 
ismerjék meg 
valamennyiün-
ket, fotókkal kí-
sérten is!  
Akikkel a leg-
gyakrabban ta-
lálkozhatnak és 
segítenek önök-
nek kereséseik-
ben, kéréseik tel-
jesítésében, ol-
vasószolgálatos 
könyvtárosaink: 
Szigligeti Zsu-
zsanna oszlopos 
tagunk a csapat-
ban: sok jó aján-
lót és az újdon-
ság dokumentu-
mok beszerzését 
kö s z ön he t jü k 
neki (sajnos 
nem kíván fotó-
val szerepelni). 
Szépi Józsefné, 
Kati, Horváth 
Zsolt, továbbá 
gyermekkönyv-
tárosaink: Fucs-
kó Istvánné, 

Alexa és Poós Gergelyné, Timi. 
A jobbnál jobb újdonság dokumentumok 
feldolgozója Siposné Szász Krisztina.  
A hétköznapok használója nem is érzékeli, 
de sok részletet felölelő háttéradminisztráci-
ós munkát köszönhetünk Gyengési Lajos-
nak. 

Intézményünk tisztaságáért és technikai fel-
szereltségének működéséért végzi rendület-
lenül munkáját Tóth Anikó és Varga Ilona. 
 Én pedig ennek a csapatnak lehetek a veze-
tője az önök és a könyvtár szolgálatában. A 
könyvtár önökért van, a legszebb ünneplése 

az, ha élnek szolgáltatásaival, ha lelkük, szel-
lemük épülésére ráérősen időznek, olvasgat-
nak, válogatnak tereinkben. Várjuk vala-
mennyiüket szeretettel! 

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató 

Szigethalmi Híradó
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Varga Ilona

Luttenberger Katalin

Horváth Zsolt

Tóth Anikó

Poós Gergelyné Timi

Szépi József Pálné Gyengési Lajos Fucskó Istvánné Alexa Siposné Szász Krisztina



Április 23-án hosszú szünet után vár-
hattuk a mozgásra vágyó látogatókat. 

A korán kelők már 6 óra 30-kor indulhat-
tak a Szigethalmi TE által szervezetett Cse-
pel túrára, melynek rajtja és cél állomása is 
a Városi Szabadidőközpont volt. A túrát 
teljesítőket nagyon finom csirkeragú leves 
és kakaós csiga várta ebédre. 
9 órától különböző mozgásformákat lehe-
tett kipróbálni, köztük a jógát, a gerinctor-
nát, a hastáncot, különböző alakformáló, 
kondicionáló tornákat, küzdő sportot, me-

lyet egy vidám hangulatú zumba óra zárt. 
A program lehetőséget kínált a gyerekek-
nek is a mozgásra, latintánc és akrobatikus 
torna formájában. Természetesen a szeni-
orokról sem feledkeztünk meg, őket egy 
örömtáncra invitáltuk. 
A játékosabb, versenyszellemű mozgásra 
vágyóknak pingpong verseny, Corn Hole, 
Darazsak SE Foci kupa és Amazon foci 
nyújtott bizonyítási lehetőséget.  
A témához kapcsolódó előadásokkal, mé-
résekkel, kiállítókkal vártuk azokat, akik a 

tudásukat szerették volna csiszolni élet-
móddal, egészséggel kapcsolatban.  
Természetesen ajándék és tombola is várta 
a látogatókat, akiknek azúton is köszönjük, 
hogy ezt a mozgalmas napot velünk töltöt-
ték. Én pedig személyesen köszönöm a tá-
mogatók, szponzorok felajánlásait, ajándé-
kait, az órákat és versenyeket vállaló okta-
tók, előadók, edzők részvételét és a 
szervező kollégák segítségét.  

Lang Mónika 
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Mozdulj Halom!
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IV. Játszótéri bolondozás 
Két év kihagyás után április 24-én is-

mét megrendezhettük a jótékony-
sági játszótéri bolondozást. 

Idén Zsejke és Barni NCLI betegségben 
szenvedő ikerpár fejlődéséhez segítő eszkö-
zökre fordítjuk a rendezvény bevételét. 
A csalóka időjárás ellenére nagyon sokan 
jöttek el, játszottak velünk. Jó volt látni a 

gyerekek csillogó szemét, miközben bon-
tották ki a zsákbamacskát, hallani kacaju-
kat játék közben. A szülők és nagyszülők is 
újra átélhették a vidám gyermekkori játé-
kokat.  
Két helyszínen: a játszótéren, 4 állomáson 
és a közösségi pontnál 3 állomáson próbál-
hatták ki ügyességüket a családok együtt. 

Volt lógatott fánkevés, 
pudingetetés, zsákban fu-
tás, karikás dobáló, horgá-
szat, szipka játszótér és 
dió verés. Amikor betelt a 
pontgyűjtő, a gyerekek fi-
nom csokoládét és egy 
mézeskalácsot kaptak ju-
talmul. 
A kézműves asztalnál szép 
anyák napi virágokat ké-
szíthettek. A gyerekek 
nagy örömére volt arcfes-
tés, csillámtetoválás. 
 A Csengettyű Bábcsoport 

előadásában a Fogfájós Nyuszi kalandjait 
izgulhattuk végig, majd fergeteges táncház-
ban rophatta táncát apraja-nagyja. 
Elvarázsolt bűvésztrükkjeivel mindenkit 
Magic Hajnalka, akit a kicsik tátott szájjal 
figyeltek, és végül a megkerült fehér nyuszit 
meg is simogathatták. 
Scooby Doo is velünk volt, játszott és fény-
képezkedett mindenkivel. 
Nagy örömünkre Zsejke és Barni is elláto-
gatott hozzánk, családjukkal együtt. 
A nagy eső ellenére mindenki már nagyon 
várta az izgalmas tombolasorsolást, renge-
teg felajánlást kaptunk, így reméljük senki 
nem távozott üres kézzel. 
Köszönjük mindenkinek a sok támogatást, 
felajánlást, és a segítőknek a sok-sok mun-
kát, ami nélkül nem jöhetett volna létre a 
rendezvény. 
Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöt-
tek, velünk töltötték a délutánt, és hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez. 

Suhai-Réfi Tímea 

A rendezvény támogatói: 
1000 Aprócikk 
Anikó Fodrászat és Kozmetika 
Apostol Patika 
Baba-Mama Klub 
Blum Zoltán képviselő 
Bochkor Gábor és a Retró Rádió 
Csengettyű Báb Csoport 
Csodasó Szigethalmi Sószoba 
Darazsak SE 
Dénes Zsófia 
Denke Ibolya 
Domonkos István és Családja 
DoTERRA Essential Oils 
Duna-Parti Fagyizó 
Édesanyák Klubja 
Fáki László polgármester 
Falusi Mariann és Sárik Péter 
Fehér Gém Üdülő 
Feri Húsbolt 
Fitt Dance, Molnár Szilvia 
Fittlesz Kuckó 
Food Euro és Pizzéria 
Gere Pékség 
Gyermekbarát Baráti Kör 
Gyümölcs Paradicsom 
Hegedűs Géza Városi Könyvtár 
Helytörténeti Múzeum 
Heni Virág Sarok 
Ízkirály 
Karám Vendéglő 
Kardos Játék és Dekor Kft. 
Kis Viktória képviselő 
Kok Gábor 

Kok-Mermeze Krisztina képvi-
selő  
Lang Mónika Avon koordiná-
tor 
Légvár Halom  
Mi Kis Büfénk 
Molnár Sándor képviselő 
Nagy Viktor alpogármester 
Nebuló Közétkeztetési Intéz-
mény 
Négyszínvirág Óvoda 
Német Dániel, Build For Kids 
Nép Aranka 
Összefogás Szigethalomért 
Egyesület 
Ötye Klub 
Pálinkásné Kelemen Brigitta és 
Családja 
Partner Plusz Csoport Kft. 
Nyomtatvány és Papírbolt 
Pizza Halom 
PR Telecom 
Sarokház Cukrászda 
Seizan KSE  
Suli Butik 
Szabó Szilvia és családja 
Szatócs Bolt 
Szép ABC, Regényi Tíborné 
Sziget Néptánc Egyesület 
Szigethalmi Body Slim 
Szigethalmi Fotó Klub 
Szigethalmi Közösségi Pont 
Szigethalmi Omega Gyülekezet 
Szigethalmi Polgárőrség 

Szigethalmi TE 
Szigethalmi TV 
Szigethalom Város Önkor-
mányzat 
SZIPKA Színes Paletta Köz-
hasznú Alapítvány 
Sztrapkó Norbert képviselő 
SZUFLA Szigethalmi Ultra Fu-
tók Egyesülete 
Table Print, Nagy Hajnalka 
Tarjányi Csilla 
Török Ilona képviselő 
Tükör ABC 
Városi Szabadidő Központ 
Wolf Burger 
Zozi Torta Műhely 
Zöld Háló Egyesület 
 
A rendezvény segítői, akik 
nélkül nem jöhetett volna  
létre a rendezvény: 
Ágoston Eszter 
Bálint Emike 
Balogh Marika 
Blum Zoltán 
Cseke István 
Cseke Istvánné Margit 
Cseke Margit 
Csóka Gabriella 
Denke Ibolya 
Domokos Ilona 
Domonkos Dóra 
Domonkos István 
Fáki László 

Faragó Tímea 
Fejes Ádám 
Fejes János 
Fodor Luca 
Hardy László 
Kecskés Erika 
Kleinezel Ilona 
Kneféli Szilvia 
Kok Gábor 
Kok-Mermeze Krisztina 
Körmendy Zsófia 
Lang Mónika 
Lukács Enikő 
Markó Tiborné Marika 
Marlin Erika 
Mikoleczky Péter 
Mociar Miklósné 
Nagy Viktor 
Nép Aranka 
Ötye Klub 
Papp Melinda 
Pruzsina Kata 
Pruzsina Sára 
Rengert Margit 
Surányi Család 
Szabó Adrienn és családja 
Szekszárdi István 
Sziklavári Marika 
Sziklavári Sándor 
Sztrapkó Norbert 
Tarjányi Csilla 
Toldi Lídia 
Török Ilona 
Újfalusi Boglárka 
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Az Amazon Foci SE tavaly szeptem-
berben indított kezdő futsal edzé-
seket Szigethalmon. A sportág és a 

sportolás népszerűsítésén kívül az egyesü-
let nem titkolt célja, hogy közösséget is 
építsen. 
A nőknek sok helyen kell egyszerre helyt 
állniuk, a családban, a munkában. A sza-
badidős csapatsport remek kikapcsolódási 
lehetőséget nyújt a hétköznapok szürkesé-
gében.  

Arra, hogy egy nagy család és munka mel-
lett mennyire fontos a saját szabadidő, és 
hogyan lehet ezt megvalósítani, az egyik 
csapattagot, Jani-Fehér Szilviát kérdeztük. 
Szilvi (ahogy a csapattársai becézik Szilva) 
három gyermek (3.5, 5, és 11 évesek) édes-
anyja, emellett bérszámfejtőként dolgozik.  
– Miért épp a foci? 
– Mindenféle labdajátékot szeretek, de a 
környezetemben nincsenek olyanok (az 
ovis fiaimon kívül), akikkel kiélhetném a 
"labdázhatnékomat". Így amikor meglát-
tam az Amazon Foci hirdetését, hogy a szi-
gethalmi kezdő csapatukba várnak játéko-
sokat, úgy gondoltam, kipróbálom. Na-
gyon megszerettem, és így rendszeresen 
labdázhatok. 
– Szigethalmi vagy?  
– Délegyházán lakom, ami csak 20-25 perc 
kocsival Szigethalomról. 
– Három gyermek és a munka mellett ho-
gyan jut időd arra, hogy rendszeresen spor-
tolj? 
– A férjem és a kolléganőm segítsége kell 
ahhoz, hogy ott tudjak lenni az edzéseken. 
Mindketten megértik, mennyire fontosak 
nekem ezek a programok, és támogatnak 
abban, hogy eljussak focizni. 

– Mi motivál az edzéseken? 
– Nagyon jó fej edzőnk van, és szuper játé-
kosok a csapatban, akiktől nagyon sokat le-
het tanulni. Nekem semmilyen focis múl-
tam nincs, így rengeteg a tanulnivalóm. 
Szeretném például, ha magabiztosan tud-
nám vezetni a labdát, és nőne az önbizal-
mam a kapura rúgásokkal kapcsolatban. 
Céljaim eléréséhez úgy érzem, hogy a leg-
jobb helyen vagyok. A csapatban mindenki 
nagyon kedves és támogató, így aki szeret-
né, elsajátíthatja a foci csínját-bínját. 
– Mit szeretsz a legjobban az edzésekben? 
– Legjobban azt, hogy mindegyik nagyon 
változatos. Csupa izgalmas gyakorlatot csi-
nálunk. Mindig alig várom a következő al-
kalmat. Minden edzés után fizikailag fárad-
tan, de lelkileg feltöltődve megyek haza, és 
utána csak mesélek és mesélek a családnak 
az aznapi edzésről 
– Mivel buzdítanál más lányokat, nőket ar-
ra, hogy csatlakozzanak az Amazon Foci 
csapatához? 
– Focis múlttal vagy anélkül várunk min-
den lányt/nőt, aki szeretne egy klassz kö-
zösség tagjaként, rendszeresen, jó hangu-
latban sportolni! 

(B. G.)

Család, munka, foci
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Hosszú kihagyás után ismét megrendezhette Kultúrsnapsz című 
műsorát március 26-án a szigethalmi Városi Szabadidőközpont. 
Ezen az estén Egy korty jazz alcímmel Falusi Mariann és Sárik 

Péter fergeteges előadását láthatták az érdeklődők. A művészek profiz-
musa, közvetlensége és humorral teli előadása igazi felhőtlen kikapcso-
lódást, zenei és kulturális feltöltődést adott a jelenlevőknek. Kodály 
Zoltán szavaival: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. 
Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal.”

Fergeteges előadás
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Az idei évet rögtön nemzetközi ver-
sennyel kezdtük. Noha sok a beteg 
sportolóink között, akadt, akivel 

sikerült indulni 2022. első komoly utánpót-
lás versenyén.   
Március 13-án négy vendégország és 46 ha-
zai klub részvételével 342 versenyző neve-
zett a 11. Budaörs kupára. A Tori Judo Club 
három versenyzőt indított. Csik Attila kez-
dett, 32 kg-ban, nagyon erős mezőnyben a 
bronzéremért küzdött, ahol román ellenfe-
lét legyőzve a harmadik helyen végzett. Far-
kas Mila mindkét meccsét magabiztosan 
megnyerve, megérdemelten lett aranyér-
mes. Bekker Barni számára új korosztály-
ban, a serdülők között fiatalabbként próbált 
helyt állni, a végén 7. helyen végzett.  
Bíróink, Szolnoki József és Varga Gábor 
most is kitűnően vezették a mérkőzéseket, 
és kiemelkedően jó minősitést kaptak a 
verseny után.  
Nagy előrelépés egyesületünk életében, 
hogy újból van felnőtt, éremesélyes magyar 
bajnoki indulónk. 
Hat nappal később került sor a 19. felnőtt 
Magyar Bajnokságra, amit Zalaegerszegen 
rendeztek, ahol a színeinket +100 kg-ban 
Gombár Szabolcs képviselte.  
Hét év kihagyás után négy győztes meccset 
vívott, egyet veszített a hatszoros Európa 
Bajnok Sipőcz Richárd ellen. A bronzmér-
kőzés előtt nagyon fáradt volt, de gyermek-
korábban is a végletekig küzdött, és most is 
összekapta magát, és semmi esélyt nem ad-
va ellenfelének, teljesen megérdemelten lett 
bronzérmes, egyúttal megszerezve egyesü-

letünk idei, első felnőtt magyar bajnoki ér-
mét. Kemény menet volt, gratulálunk. 
Másnap újból megmérettettünk, ismét Za-
laegerszegen, Diák A-B korosztálynak ren-
deztek Magyar Kupát. Induló versenyző-
ink: Farkas Mila egy súlycsoporttal feljebb,  
-49 kg-ban minden ellenfelét ipponnal le-

győzve itt is aranyérmet szerzett.  Csik At-
tila nagyszerű versenyzéssel döntőbe jutva 
ott is végig vezetett, sajnos a meccs végén 
pillanatnyi kihagyás volt, és meg kellett elé-
gedni az ezüstéremmel.  
Gratulálunk, büszkék vagyunk rátok! 

–di–

Jól indult az év cselgáncsozóinknak 
Szigethalmi Híradó
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Gombár Szabolcs 

Magyar Bajnokság +100 kg dobogó

Csik Attila Magyar Kupa 2
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