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Fontos probléma az energiaválság mi-
att a helyi vízművek üzemeltetése. 
Erről a témáról a képviselő-testület 

is tárgyalt szeptemberi ülésén. A Magyar-
országon működő vízművek a rezsicsök-
kentés bevezetése óta változatlan áron szol-
gáltatnak. Igaz ez az nálunk szolgáltatást 
nyújtó DPMV Zrt-re is. 2012 óta, ami a 
rendszerben volt tartalék, a végsőkig kime-
rítették. Mik voltak ezek? A felújítások, bő-
vítések elhagyása, mert erre nem jutott for-
rás. A rendszerhibák emiatt folyamatosan 
növekednek. A létszám folyamatos leépítése, 
ami a hibák elhárításának idejét növelik meg, 
illetve az ügyfelek kiszolgálását nehezítik. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Vízben vagyunk

Egyeztetve a szigethalmi temető üze-
meltetőjével, idén is lehetőség nyílik 
az ünnepek alatt gépkocsival behaj-

tani a temető területére, a következő idő-
pontokban: 
10.28. péntek: 8:00-20:00-ig 
10.29. szombat: 8:00-20:00-ig 
10.30. vasárnap: 8:00-20:00-ig 
10.31. hétfő: 8:00-20:00-ig 
11.01. kedd: Gépjárművek elől zárva, csak 
gyalogosan lehet bemenni. 
Az időpontok csak a gépkocsival behajtásra 
vonatkoznak, a kiskapu folyamatosan nyit-
va lesz. A polgárőrök idén is segítik a par-
kolást a temető kapuján kívüli területen. 
Kérjük, vegyék figyelembe jelzéseiket az 
esetleges balesetek elkerülése érdekében. 

SZVÖ

Ünnepek alatti  
temetői rend

Új járda épül a városban 

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Városunk szűkös költségvetéséből 
sikerült megtakarítani, kigazdál-
kodni a lehetőséget egy új gyalog-

járda megépítésére a Nefelejcs utcában, a 
Rákóczi utcai és a Nyár utca közt. Remé-
nyeink szerint az újság megjelenése körül 
a munkálatok be is fejeződnek. 

A kivitelezés tartalma: 1,2 m széles, mind-
két oldalon kerti szegélykővel határolt, tér-
köves járda, 127,4 fm hosszon, a Nyár utca 
felöli házsor előtt alakító földmunkával. A 
kivitelezési munka bruttó ára 5 018 318 Ft. 

 
N.V. 

Népszerű a tanulmányi ösztöndíj

Szeptember 20-án tartotta a képviselő-
testület első ülését a nyári szünet után. 
Az első napirendben a választási bi-

zottság elnöke ismertette a június 19-i idő-
közi választás eredményeit. Mivel eddig 
nem volt rendes testületi ülés, ezért erre csak 

most került sor. A választás nyertese Kör-
mendy Zsófia lett, az Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület nevében, aki letette az es-
küt a képviselő-testület tagjai előtt. Jó mun-
kát kívánunk neki a következő időszakban! 

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 14. oldalon)
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Vízben vagyunk  
(Folytatás az 1. oldalról) 

Közben a bérek, szolgáltatások árai 
és az energiaköltségek folyamato-
san nőttek.  

Könnyen belátható, ha a kiadások nőnek, a 
bevételek pedig nem, akkor a rendszer üze-
meltetése egy ponton már lehetetlen lesz. 
Ez történt az állami vízművek esetében, 
amelyek 130 milliárd forint állami támoga-
tás ellenére is annyira rosszul működtek, 
hogy idén több Pest megyei településen is 
vízkorlátozást kellett elrendelni. Az önkor-
mányzati vízművek pedig nem kaptak tá-
mogatást. 
Mi amennyire lehetett, az utólagos ráköté-
sek díjából a rendszert fejlesztettük, illetve 
az iskola kapcsán is nagyobb beruházást 
végeztünk a biztonságos vízellátás érdeké-
ben. Azonban az energia-áremelkedés las-
san az önkormányzatok által üzemeltett 
vízműveket is térdre kényszeríti. Ezért au-
gusztus elején a meglévő önkormányzati 
vízművek vezetőit az állami vízművek tájé-
koztatta arról, hogy csak abban az esetben 
adnak támogatást az energiaproblémák 
megoldására, ha az üzemeltető cég legalább 
öt százalékát az államnak átadják ingyene-
sen augusztus végéig, valamint az önkor-
mányzati tulajdonban lévő vezetékrend-
szert pedig szeptember 20-ig felajánlják in-
gyenesen az államnak. Ha mindez 
megtörténik, az állam átveszi a rendszerek 
üzemeltetését és fedezi a veszteségeket. Ezt 
a DPMV Zrt. tulajdonos önkormányzatai 
többségében elutasították. Ehhez talán azt 
is érdemes tudni, hogy a többségi tulajdo-
nos önkormányzatok kormánypárti színe-
zetűek. De a megoldás, amit az állam kínál, 
zsarolás jellegű. Az önkormányzat teljes va-
gyonának, kb. 25-30 százaléka a vízvagyon. 
Szigethalom esetében kb. 2 milliárd forint 
értékű. Amihez most hozzájön a tavaly rá-
költött 200 millió forint hitelből történt fej-
lesztés, amit már nem térít meg az állam. A 
főváros esetében viszont a vagyon nagysága 
400 milliárd forint. 
Egy biztos, a DPMV Zrt. ezt az évet még 
tudja finanszírozni, de a jövő év első vagy 
második negyedévében fizetésképtelenné 
válik. Így ha az állam nem változtat a jelen-
legi álláspontján, nem lesz más választás, 
mint az államnak való átadás, mert az ön-
kormányzatok képtelenek lesznek finanszí-
rozni a veszteségeket. Egy biztos, amióta az 
iskolákat, a hulladékgazdálkodást államo-
sították, rosszabb lett a szolgáltatás minő-
sége. Ez fog történni a vízművekkel is, csak 
az önkormányzatoknak már erre az előbb 
említettekhez hasonlóan, semmilyen hatá-
sa nem lesz.  

Fáki László  
polgármester 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Ezt követően az Elohim Kegyeleti Szol-
gáltató Kft. beszámolóját fogadták el a 
képviselők a Szigethalmi Köztemetőben 

2021. évben végzett tevékenységéről. Tavaly 
162 temetés történt, melyből 31 koporsós, 109 
urnás és 22 szórásos volt. A temető üzemelte-
tési bevételei 9,6 millióra, kiadásai 10,7 milli-
óra rúgtak. Ebben a kegyeleti szolgáltatások 
nincsenek benne. Az üzemeltető a tavalyi év 
során saját forrásból építette meg a szórókutat, 
ami 16 milliós beruházást jelentett nettó érté-
ken. Jelenleg már havi 7-8 szórásos temetés 
van, amelynek 50 százaléka helyi lakost érint. 
A szórókút ilyen használat mellett 30-40 évig 
tud temetkezési szolgáltatást biztosítani. 
Második napirendben a Nobilis Humán Szol-
gáltató Intézmény szakmai programjának és 
Szervezeti Működési Szabályzatának módo-
sítását fogadták el a képviselők. A program és 
az SZMSZ módosítása jogszabályi változások, 
a szakmai és pénzügyi ellenőrzéseken felve-
tett problémák miatt volt szükséges. 
A következő napirendi pontban Szigethalom 
Egyesített Népjóléti Intézmény behajthatatlan-
nak minősített térítési díjainak elengedése tör-
tént meg. Sajnos mindig van olyan, hogy az el-
látottak hozzátartozói nem fizetnek vagy esetleg 
hozzátartozó hiánya miatt nem sikerül behajta-
ni a térítési díjakat. Ezeket ilyenkor behajtásra 
adják át, de van, hogy ez is részben sikertelen 
marad, ezeket egy idő után törölni kell az intéz-
mény költségvetéséből. Ez most három esetben 
történt meg, 2015-ös tartozásokkal szemben. 
Negyedik döntést igénylő napirendben a kép-
viselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal 
és az intézményekkel kötendő munkamegosz-
tási megállapodásokat. Ennek lényege, hogy 
minden könyvelési tevékenységet a polgármes-
teri hivatal végez az intézmények helyett, 
ugyanakkor a költségvetés ismeretében a konk-
rét pénzügyi döntéseket az intézmények hozzák 
meg. Azt, hogy ebben a rendszerben mik a fel-
adatai a polgármesteri hivatalnak és mik az in-
tézménynek, szabályozzák ezek a megállapodá-
sok. Ezeket a jogszabályi változások miatt rend-
szeresen felül kell vizsgálni. Ez történt most is.  
Következőleg a középiskolai tanulmányi és 
sportösztöndíjra beadott pályázatokról dön-
töttek a képviselők. A tanulmányi ösztöndíjra 
még soha nem adtak be ennyi jelentkezést. 30 
érvényes pályázat volt, amiből nyolc olyan, 
ahol a tanuló szín kitűnő volt. Így mind a 
nyolc pályázó megkapta a 10 ezer forintos ha-
vi ösztöndíjat, a többiek pedig az ötezer fo-
rintosat. Sportösztöndíjra csak ketten pályáz-
tak, mindketten sikerrel. 
Ezek után az egyetemi Bursa Hugarica ösz-
töndíj pályázati kiírását hagyta jóvá a képvi-
selő-testület. A pályázat beadása november 3. 
A részletes pályázati feltételek a Szigethalmi 

Híradó jelenlegi számában külön megtalál-
hatóak. 
Hetedik döntést igénylő napirendben a sport-
pálya hasznosításának koncepcióját fogadták 
el. A területet három egyesület használja, és 
vannak részei, amelyek közösségi célokat 
szolgálnak. Mindezeket figyelembe véve a 
koncepció részeként elfogadták az egyesüle-
tekkel kötött szerződések felülvizsgálatát, 
amely a tartalékterület és az öltözők felújítá-
sát, illetve a közösségi szolgáltatásokra ren-
delkezésre álló rész Dísz tér felé történő meg-
nyitását (kondipark és jégpálya) érinti. A 
megvalósítás határideje 2024 év. 
A következő napirendben a 052/5 helyrajzi szá-
mú terület telekmegosztását fogadta el a testü-
let. A terület a volt laktanya területe, amelyben 
a vadaspark megközelítése érdekében közös tu-
lajdon alakult ki park tulajdonosával. Mivel az 
Európai Uniós pályázatok a közös tulajdonban 
lévő ingatlanok esetében nem engedik meg a 
fejlesztéseket, ezért telekalakítás történt, hogy 
a fejlesztendő területek száz százalékban ön-
kormányzati tulajdonban maradjanak. 
Kilencedik napirendben a képviselő-testület 
jóváhagyta az új víztorony tetejére rádióan-
tennák elhelyezését, és felhatalmazta a pol-
gármestert a bérleti szerződés aláírására. Az 
antennák elősegítik a vízmű irányítástechni-
kájának működését, illetve alkalmasak lesz-
nek internet szolgáltatásra is. 
A következő napirendben a város vízvagyoná -
nak, illetve a vízvagyont üzemeltető DPMV 
Zrt. tulajdonrészének állami tulajdonba adásá-
ról kellett volna döntenie a testületnek. Mivel 
azonban a vízmű üzemeltető cég közgyűlése el-
utasította az állami tulajdonba adást, így csak a 
cég és az önkormányzat közötti vitás kérdések 
rendezésére hatalmazták fel a polgármestert.  
Az utolsó döntést igénylő napirendben a pol-
gármesteri hivatalban foglalkoztatott közszol-
gálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló ren-
deletet módosították a képviselők. Pontosításra 
került a köztisztviselők szemüveg támogatásá-
ról szóló passzus, ugyanis a képernyőhasználat 
miatt szükség van védőszemüvegre. Módosí-
tották még a fizetési előleg felvételének szabá-
lyairól szóló rendelkezéseket is. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 

* * * 
A következő bizottsági és képviselő-testületi 
ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés: 
okt. 11. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: okt. 13.  
Képviselő-testületi ülés: okt. 18. Az ülések 
nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal díszterem. Az üléseket élőben 
nézheti, illetve a későbbiekben is megtekint-
heti a www.onkormanyzati.tv honlapon.

Soha ennyien nem pályáztak eredményesen 
ösztöndíjra
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Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tá-
jékoztatni önöket, hogy az „Aries” 
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 

2022 októberében a szelektív hulladék be-
gyűjtését az alábbiak szerint ütemezi. 
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és 
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszál-
lítása: 
41. hét október 10 – 14. 
43. hét október 24 – 28. 
45. hét november 7 – 11. 

2022. november 1. (kedd) munkaszüneti nap, 
a keddi napon esedékes hulladék elszállítása 
2022. október 29-én (szombat) történik! 
 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása:  
40. hét október 3 – 7. 
 
Zöldhulladék begyűjtése: Október 28-án, 
pénteken 14:30-17:30 óra között a Rákóczi 
u. 147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti 

Intézménynél (egykori laktanya területén) ki-
helyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő 
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. Fel-
hívjuk azonban figyelmüket, hogy ez tovább-
ra is csak az Aries Kft.-nél is megvásárolha-
tó, biológiailag lebomló zöldhulladékos 
zsákban tehető meg. A szolgáltatás igénybe-
vételére csak szigethalmi lakosok jogosultak, 
ezért lakcímkártyáját kérni fogják. Megérté-
süket és együttműködésüket köszönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 

Hulladékszállítás rendje

•  Fáki László polgármester. 2022. október 17. 
(hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@ 
szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármes-
teri Hivatal 

•  Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője.  

   Telefon: +36/20-433-7638 
   E-mail: zsofi.kormendy@gmail.com 
•  Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Sziget-

halomért Egyesület) 2. választókerület kép-
viselője. Telefon: 06/70-334-8916.   

   E-mail: kokkriszta@gmail.com 
•  Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-

halomért Egyesület) 3. választókerület kép-

viselője. 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 képviselő-
je. Telefon: +36/20-992-0114.   

   E-mail: sztrapko@gmail.com 
•  Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-

mért Egyesület) 6. választókerület képviselője.  
   2022. október 17. (hétfő) 18:00-19:00 óra kö-

zött, a SZÉP ABC presszójában.  
   Telefon: +36/70 984-8827.  
   E-mail: suhai.timea@gmail.com 

•  Török Ilona (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője.  
2022. október 17. (hétfő) 18:00-19:00 óra kö-
zött, a SZÉP ABC presszójában. 

   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
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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: október 22. Megjelenés: november eleje.  

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

Pályázati felhívás 
egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. A 
pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje:  
 
2022. november 3. 
Figyelem!  
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évek-
ben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhet-
nek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói ré-
szére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt. 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának határideje:  
2022. november 3. (csütörtök) 16 óra 
A pályázatok beadási helye: 
 
Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat  
(2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.)  
ügyfélfogadási időben! 
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétől függetlenül történik. 
Az ösztöndíj időtartama: 

•  "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév má-
sodik féléve és a 2023/2024. tanév első féléve);  

•  "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. 
tanév, a 2024/2025. és a 2025/2026. tanév). 

 
A pályázók köre: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján 
kizárólag a települési önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) ren-
delkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkár-
tyájával tud igazolni.]  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladato-

kat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója  

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jog-

viszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.  

 
a)  Az "A" típusú pályázatra azok az önkormány-

zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget 4 eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül fo-
lyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pá-
lyázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj fo-
lyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

b.)  A "B" típusú pályázatra azok az önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utol-
só éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentke-
zők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárás-
ban először nyernek felvételt felsőoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. 
tanévben ténylegesen megkezdik. 

 
A pályázat kötelező mellékletei  
"A" típusú pályázat  
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hall-

gatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata 
a 2022/2023. tanév első félévéről. Amennyiben 
a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályá-
zatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsőként létesített hall-
gatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hit-
oktató, illetve hittanár – kétszakos képzés ese-
tében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni.  

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-
méről.  

c) A szociális rászorultság igazolására okiratok 
A további mellékleteket az elbíráló települési ön-
kormányzat határozza meg. 
 
"B" típusú pályázat  
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  
b) A szociális rászorultság igazolására okiratok 
A további mellékleteket az elbíráló települési ön-
kormányzat határozza meg.  
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott köte-
lező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.  

Szigethalom Város Önkormányzat
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Idén május 7-én óriási Hooligans kon-
certtel indítottuk az évadot. Májustól 
szeptemberig 21 hétvégén keresztül, 

minden pénteken és szombaton változatos 
programokkal igyekeztünk szórakoztatni a 
látogatókat. Közismert zenekarok és elő-
adók mellett helyet biztosítottunk kezdő 
együttesek bemutatkozására is. Az ismert 
előadók közül vendégünk volt a Kozmix, 
Zorall, Pápai Joci, Anna and the Barbies, a 
Korda házaspár és még sorolhatnánk…. A 
környékbeli fellépő zenekarokból az Apol-

lo-X és a RockOnok zenekar hozta hoz-
zánk a legtöbb vendéget. 
A PLACC számos városi eseménynek is 
helyet adott. Itt volt a Gyermek és Családi 
Élményhétvége, a Városi Díjátadó, a Szent 
Iván Éji Vígasság, a Szufla Futófesztivál és 
a Szüreti Vigadalom is. 
E helyszínen valósult meg az NKA támoga-
tásával a három előadásból álló Kultúrplacc 
elnevezésű terasz-rendezvénysorozatunk is.  
Idén nemcsak programokat szerveztünk és 
bonyolítottunk, hanem a PLACC üzemel-

tetését is mi, VSZK-sok végeztük. Folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy a parkot olyan 
hellyé változtassuk, ahol minden korosz-
tály jól érzi magát.  
Az idei évben sikerült a fellépőket egy kul-
turáltabb backstage-ben fogadnunk. Az 
önkormányzattól kapott, kissé elhasználó-
dott konténert felújítottuk, melyhez sok se-
gítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól. 
Megcsináltattuk a hátsó parkolót és a me-
nekülőút világítását, térfigyelő kamera-
rendszert építtettünk. Kialakítottunk egy 
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főként felnőtteknek való játszórészt: kültéri 
ping-pong asztalt állítottunk fel, hamaro-
san használható lesz az elektromos darts és 
a lengőteke is. A legkisebbeknek mini-
csúszdát és libikókát vettünk, hogy ne a 
gördeszkapályára menjenek csúszkálni. A 
nyári melegben párakaput szereltünk fel. 
Kialakítottunk kutyaillemhelyet.  
Erőnkhöz mérten igyekszünk fejleszteni és 
karbantartani a PLACC-ot, de sajnos na-
gyon sok a rongálás. A kisebb gyerkőcök 
kitörik a KRESZ-táblákat, a nagyobbak 

összefirkálják a padokat, a még üzembe 
sem helyezett trambulin hálóját több he-
lyen széttépték, és még folytathatnánk a 
sort. Ezek helyrehozatala nagyon sok ener-
giába, időbe és pénzbe kerül, melyet jobb 
lenne, ha fejlesztésre költhetnénk.  
Szeretnénk ebben az önök segítségét is 
igénybe venni. Kérjük, hogy figyeljenek 
jobban oda kicsi gyermekeik szórakozásá-
ra, tartsák be a szabályokat, a kamaszok 
helytelen viselkedését pedig ne hagyják szó 
nélkül, ilyen esetekben értesítsék a placc-

mestert. Közös összefogással kulturált és 
biztonságos pihenő-játszó parkot teremt-
hetünk itt, Szigethalmon.  
Mert ez a ”PLACC - ahol lazulhatsz!” 
Támogatóink, segítőink: Eac-Vill Kft., Engi 
Lajos ev., Ervép Kft., Halmi Gym-Line Kft., 
Jakab Judit, Kákai Tibor, Kok Möbel Kft., 
Noel-Truck Assistance Kft., dr. Stibel Viktó-
ria, Suhai-Réfi Tímea, Szép ABC, Szundi 
Acél Kft, Tandem Plussz Kft., Véd-Gát Kft.  
 

Városi Szabadidőközpont munkatársai

Szigethalmi Híradó

2022. 10. szám
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Negyed évszázad rövid, de velős krónikája 
25 éves a Szigethalmi TE

Először 15 évesen ünnepeltünk, addig csak 
mentünk, mentünk-versenyeztünk! Aztán 
rájöttünk, van mit ünnepelni! 2012-ben 
egyedi módon ünnepeltük a 15 évet, 15 tú-
rával. 
Álljon itt egy korabeli szösszenet: „2012-
ben 15 éves a Szigethalmi TE! 
Mikor 1997-ben megalakítottuk a „Sziget-
ország” egyik legnagyobb létszámú és leg-
aktívabb egyesületét, álmunkban sem gon-
doltuk, hogy a következő években mennyi 
szép élményt kapunk és adunk. A hazai fu-
tók és túrázók népes tábora többször talál-
kozhatott velünk, mint lelkes aszfaltszagga-
tókkal, avartiprókkal, de nívós vagy (félve 
írom le, de igaz) kevésbé „jól sikerült” ren-
dezvények szervezőivel. 

Úgy döntöttünk, hogy ezt 2012-ben egy 15 
rendezvényből álló sorozattal ünnepeljünk. 
Mindez január 7-én kezdődik Visegrádon 
a Görgey Emléktúrával és december 31-én 
zárul a szokásos szilveszteri gátas-pezsgős-
nassolós sétánkkal.” 
Bizony MI így „buliztunk! 
Aztán jött a 20. szülinap. Kint a parkerdő-
ben! Így vetettünk számot akkor: 
„…Beléptünk a Magyar Sportturisztikai 
Szövetségbe és belevetettük magunkat a 
versenysportba. Egyre nőtt az ismertsé-
günk, a tagságunk. Az önkormányzat és 
lelkes szponzorok segítségével megrendez-
tük első versenyeinket. Az 1996-os évben 
megrendezett teljesítménytúrázó bajnoksá-
gon például-ahogy erről a Nemzeti Sport 

1997. április 4-i száma is beszámolt – 
a megszerezhető 6 bajnoki aranyéremből 
ötöt söpörtünk be.  
Így megérett a helyzet, hogy „legalizáljuk” 
az egyesületünket. 1997 végén tartottuk 
alakuló közgyűlésünket. Egyesületünk azó-
ta hivatalosan is sportegyesület. Sportsike-
reinknek garmadájára lehetünk büszkék. 
Tucatnyi országos bajnoki címre, rengeteg 
kupára és éremre, melyek vitrineket tölte-
nek meg. Lefutottuk a Bécs-Budapest, a 
Békéscsaba-Arad (ezt retúrba) és a Kassa-
Miskolc távokat. Képviseltük tágabb és szű-
kebb hazánkat német, szerb, lengyel, oszt-
rák és svéd versenyeken. 
Számos olyan tömegsportversenyt rendez-
tünk, mely az egész ország széles sportoló-

gárdáját megmozgatta. Mi rendeztünk 
olyan azóta is nosztalgiával emlegetett tel-
jesítménytúrákat, mint az Árpád vezér 200, 
(Az ország első ilyen távú versenye volt.), 
de említhetném a Pro Patria, a Via Dolo-
rosa vagy a 4x56 teljesítménytúrákat is. Jel-
zést festettünk, erdőt takarítottunk, óvtuk 
természeti értékeinket. Lelkes, vidám és 
összetartó csapatunk volt.” 
Ez az egyesület 2022-ben 25 éves legális 
múlttal még létezik. Mit létezik? Virágzik, 
mint Gül Baba türbéjének kertje!  
Ahogy a jó bor-mikor érik – megváltoztat-
ja a karakterét., a mi egyesületünk is válto-
zott. Az élsportot szép lassan felváltotta a 
tömegsport a mindennapjainkban. Rájöt-
tünk arra, hogy milyen jó mások sikerének 

ünneplése. Látni azokat a mosolygós, fá-
radt, de elégedett arcokat, akiknek MI biz-
tosítottuk a versenyzési lehetőséget. Jártuk 
az országot hóban, viharban, napsütésben. 
Jókedvtől hangos közösségünk bejárta már 
kies hazánk minden zegét-zugát.  
Nagykorúak lettünk, ezért ideje, hogy 
újabb megújulás jöjjön.” A „SZENT” né-
gyes ma is lobog bennünk! Ahogy már 
sokszor dagadó kebellel leírtam: 1. Csapat-
szellem, 2. Patriotizmus 3. A természet tisz-
telete, 4. Egészségünk őrzése. 
Két apró szösszenet gazdag, eredményes és 
mosolygós múltunkból: A legnagyobb si-
kernek jómagam azt tartom, hogy egy KÖ-
ZÖSSÉGET hoztunk létre mely kicsavarva 
őseink zengzetét: prosperált, prosperál és 
prosperálni is fog! Van miből válogatni, en-
nek az ezerszeresét is megírhatnám. A vá-
logatás esetleges… (Aki többre kíváncsi lá-
togasson el a https://nadbela.blogspot.com/ 
oldalra a világhálón.) 

2022 június 11-én Szigethalmon az Ifjúsági Élménytábor területén összegyűltek az „avartiprók”, hogy felejthetetlenné tegyék a 
25 éve fennállásuk jubileumát! (Ami valójában 30, de ahogy a jó viccben – Ki számolja?) Mikor 1992-ben a Szent István Általános 
Iskolában 14-en létre hoztuk az EGYESÜLETET, nem gondoltuk, hogy mint ama gombóc a mesében csak „dagad, dagad…”

Rácsodálkoztunk a természetre

25 éves
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Első szösszenet: Egyesületünk tagsága a klub 
25 éves fennállása alatt sok-sok dolgot tar-
tott szem előtt! Köztük is vezető helyen állt, 
hogy NŐTÁRSAINK is érezzék feléjük ára-
dó figyelmünket és tiszteletünket! HÖL-
GYEK nélkül lehet élni, de minek? 
A következő válogatás bizonyítja, nekünk 
mindig is fontos volt és lesz is a közös ka-
cagás, a közös „izzadás”, miközben azért a 
„virágszálakra” is odafigyelünk!!! 
„Egyesületünk már több éve nőnap táján 
megrendezi, a Fitt-Lesz Halom egész napos 
sportkavalkádját.  
Van itt minden, amit egy „sportos ember 
kívánhat. Hosszútávfutás a csuszpájzban, 
vágta a salakon, a fitnesz mindenféle „cse-
megéje”. Emellett persze rengeteg más apró 
„sportbonbon” is várja az ínyenceket. 
A főrendező, Lang Mónika minden évben 
országos hírű mestereket hív meg, hogy vi-
dám, de verejtékes órákat szerezzenek a 
mozogni vágyóknak. Így jutott el hozzánk 
Béres Alexandra vagy éppen Katus Attila. 
A fecsegő tipegőktől az érettebb hölgyekig 
mindenki megtalálja itt a kedvére való 
programot.  
Mondhatják erre a szkeptikusok: ilyen 
rendezvényt minden hónapban tucatnyit 
rendeznek. No, ezt nem hiszem! Itt egy 
egymást ismerő baráti rendező- és spor-
tológárda várja az újoncokat. Mindenkit 

szívesen fogadnak. Emlékszem egyszer 
túlsúlyos férfi létemre elcsábultam egy ae-
robic foglalkozásra. Nem voltak lesajnáló, 
kaján pillantások, nem volt elfojtott gúny-
kacaj. (Pedig amit műveltem…No nem 
csak én mellettem nyomatta Fáki László is.) 
Bátorító tekintetek vettek körül! Ahányszor 
rendezőként részt vettem a Fitt-Lesz na-
pon, mindig fáradt, de elégedett, mosoly-
gós sporttársakat láttam, akik az „ép test-
ben ép lélek” szellemét követték!” 
Második szösszenet: Számtalan helyen jár-
tunk szép hazánkban. Olykor közel százan 
tiportuk az avart, ziháltunk az elhíresült 
B-lankákon, néztük elkerekedő szájjal és 

tágra pattant szemekkel a kies panorámát! 
A nevetés, a jó társaság és a természet sze-
retete volt egyesületünk kovásza! 
„2011 március 20-án egyesületünk zömmel 
ifjoncokból álló 100 fős csapata vidáman 
nyomakodott le a két buszról, amit csordul-
tig megtöltött. A helyszín a Börzsöny és 
Cserhát között elfekvő Katalinpuszta. Két 
célunk volt. Egyrészt, hogy felkeressük 
Rockenbauer Pál kopjafáját, aki magyar ba-
kancsos turizmus egy kiemelkedő alakja-
ként méltán megérdemel egy főhajtást. 
 Másrészt be akartuk járni az ország egyik 
legkalandosabb tanösvényét, a gyadai tan-
ösvényt. Az idő tökéletes volt, napsütés 
(eső ohne), de hét ágra ám. Ez azonban be-
csapós itt, aki már járt a tanösvényen az 
tudja, itt még a legnagyobb szárazságban is 
akad cuppanás. Mivel a túra előtti két na-
pon megnyíltak az ég csatornái nemcsak 
cuppanóra, de nyekkre és bakancsmarasz-
taló, „csüdig” érő sárra számíthattunk. 
No, meg is kaptuk! De megérte! A patak 
közepén vezető pallójárda, a billenőhíd, az 
egyensúlyt próbáló cölöpjárás és a függő-
híd mind-mind igazi kuriózum! Különö-
sen a cölöpjárás remek móka. Kistányérnyi 
felületen kell egyensúlyozva lépegetni, egy 
rossz mozdulat és jön a trutymó, kicsit ké-
sőbb a „segítsé fel” kérés. A csapat fülig sá-
rosan, de örök emlékekkel feltöltekezve töl-
tötte meg ismét a buszokat. Az volt legjobb 
ezen a napon, hogy csak mosolygós arcok 
vettek körül (leszámítva a két buszsofőrt)! 
Nincs is jobb, mint egészségesen élve és 
szórakozva tanulni!” 
„Ércnél maradandóbb”!!! Horatius mondá-
sa fontos számunkra. Egyesületünk fenn-
maradása, prosperálása, a jövő biztosítása 
fontos feladatunk.  
Kívánom, hogy 5 év múlva újra találkoz-
zunk, teljes létszámban, a 30 éves bulinkon! 
Addig is ne feledjétek: Kell egy csapat! Ez 
pedig nekem a Szigethalmi TE legyen! 
 

Nád Béla  tiszteletbeli elnök  
és Sziklavári Sándor, aki megtisztelt a 

2022-es jubileumi találkozónkról  
pár remek fotóval

A Szigethalmi TE aktuális eseményeiről 
nemrég megújult honlapunkon informá-
lódhat: www.szigethalmite.hu vagy a 
Facebookon: Szigethalmi TE. 
Gyakran tartunk 50 fős, egy napos, ve-
zetett túrákat, melyen autóbusszal keres-
sük fel hazánk valamelyik közelebbi 
hegyvidékét. Itt a részvevők három táv 
közül választhatnak, erőnlétükhöz mér-
ten. Gyakran olyan helyeken túrázunk, 
ahol nem mindig van turista jelzés, ke-
ressük a nem felkapott, de érdekes hely-
színeket. 
Nyaranta valamelyik távolabbi helyszín-
re 3 napos kirándulást szervezünk, idén 
a nyugati Mecsek volt soron. 
Négy évszakossá tettük az országos Cse-
pel-túrát, hogy az idelátogatók minden 
évszakban láthassák közvetlen kisha-
zánkat, a Csepel-szigetet. A helyi rende-
zésű Szent Iván éji zsongás és bolyongás 
éjszakai túra már 200 fő felettivé fejlő-
dött. Különösen népszerű a családok kö-
rében, köszönhetően az útközben végre-
hajtandó bátorságpróbának. 
Rendezvényeink nyitottak minden ter-
mészetet szerető, kirándulni és túrázni 
vágyó számára.

Az ifjúság diadala 2015-ben

2022 – A nógrádi várban

25 éves

2010 Bükki zihálás



A VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férő-
helyek kialakítása, bővítése nevű 
pályázat keretében lehetőség 

nyílt a Nobilis Humán Szolgáltató Szivár-
vány Bölcsőde (2315 Szigethalom, Rá-
kóczi F. u. 149/a) már meglévő épületé-

nek két csoportszobával történő bővíté-
sére. 
Az építkezés kezdetén, szeptember 12-én 
reggel az új épület alapkövébe időkapszulát 
helyeztünk el. 
A rendezvényen Fáki László polgármester, 
Domonkos István intézményvezető, Suhai-
Réfi Tímea képviselő és Regényi Aranka a 
Zöld Háló Egyesület oszlopos vezetője 
mondott beszédet.  
Az időkapszulába a meghívott vendégek 
több jelképes tárgyat, illetve dokumentu-
mot tettek. A kapszulába került a jelenlegi 
képviselő-testület tagjainak a neve, az új 
épület alaprajza és látványterve, a Nobilis 

Humán Szolgáltató dolgozóinak és bölcsi-
seinek a névsora, a gyerekek által készített 
rajzok, a vendégek által ajándékozott kis 
tárgyak, személyes emlékek, egy aznapi na-
pilap. 
Az időkapszula alkalmas arra, hogy 200 
évig a földben maradva megőrizze az utó-
kornak ezeket a relikviákat. 
Remélhetőleg a következő 200 év során na-
gyon sok család és kisgyermek veszi igény-
be és leli örömét a bölcsőde újonnan kiala-
kított szárnyában. 

Domonkos István 
Nobilis Humán Szolgáltató 

intézményvezető 

10 2022. 10. szám

Szigethalmi Híradó

Bölcsődebővítés: időkapszula a jövőnek 

A szeptember a kisgyermekes csalá-
dokban mindig a változás, az új 
kezdet hónapja. Vannak, akik az 

iskolát kezdik, más gyermekek az óvodát, 
a legkisebbek pedig a bölcsődébe indulnak. 
Sosem könnyű a váltás, az eltérés a meg-
szokott napirendtől egyik korosztálynak 
sem, és nem könnyű a szülőknek sem. 
Most mégis a bölcsődei beszoktatásról es-
sen néhány szó. Az adaptáció menetéről 
már nagyon sokszor volt szó, így most egy 
kicsit másképpen közelítenénk a témához.  
A bölcsőde a kisgyermekek másodlagos 
szocializációs közege, hiszen az elsődleges 
a család maga. A gyermekek itt sajátítják el 
első alkalommal a társas viselkedés alap-
szabályait, az alkalmazkodást társaikhoz, a 
bölcsődei napirendhez, a bölcsődében al-
kalmazott szabályokhoz, és az őket körül-
vevő felnőttekhez. Nem könnyű ez nekik, 
elég erős pszichés megterhelést okoz, mel-
lette pedig az anyukáról való leválás folya-
matával is meg kell birkózniuk.  Nincs két 
egyforma gyermek, így nincs két egyforma 
beszoktatás sem. A szülői oldalnak is meg-
vannak a maga nehézségei ebben az idő-
szakban, hiszen rájuk is nagy nyomás ne-

hezedik. Az otthon biztonságát feladva, 
gyermekük beszoktatása után visszatérnek 
a munka világába, és amellett, hogy gyer-
mekük elengedésével már megküzdöttek, 
vagy éppen még zajlik ez a folyamat, ezer-
nyi kérdés, probléma merül fel. „Biztos jól 
tettem, hogy bölcsibe vittem? Biztos jó ott 
neki? Mi lesz, ha beteg lesz? Meg tudom ol-
dani a felügyeletét? Megfelelek-e a munká-
ban újra?”, stb. 
Nagyon fontos, hogy a gyermek ne érezze 
a szülő bizonytalanságát, hiszen akkor ő is 
meginog. Ha az anya nem bízik a bölcső-
dében dolgozó kisgyermeknevelőkben, a 
dajkákban, és magában a bölcsőde intéz-
ményében sem, akkor a leválás, a beszok-
tatás nagyon nehéz lesz, esetleg meg sem 
valósul. Próbáljuk meg tehát a gyermekben 
a pozitív gondolatokat erősíteni, hogy so-
sem hagyjuk a bölcsődében, mindig me-
gyünk majd érte. Ha nincs a gyermeknek 
kedvenc plüssállata, szundikendője, bármi, 
amihez ragaszkodik, akkor a beszoktatás 
kezdete előtt érdemes egy ilyet beszerezni, 
mert ez picit visszahozza az otthon gondo-
latát, esetleg illatát a kicsinek a nehéz idő-
szakokban. Nagyon fontos a nyílt, őszinte, 

tiszta kommunikáció mind a gyermek, 
mind pedig a kisgyermeknevelők irányá-
ban, és amennyire tudunk, és a kompeten-
ciánk engedi, igyekszünk segítséget nyúj-
tani a szülőknek is. Igyekszünk sokat be-
szélgetni az adaptáció folyamán, majd 
bevételkor, illetve kiadáskor, ha megoldha-
tó, de biztosítunk előre egyeztetett időpont-
ban fogadóórát is. Próbálunk pszichés tá-
mogatást nyújtani, megnyugtatni az aggó-
dó szülőket, biztosítani őket empátiánkról, 
együttműködésünkről. A kisgyermekek ol-
daláról pedig a türelem és az ölelő szeretet 
mellett biztonságot, kiszámíthatóságot, ál-
landóságot biztosítunk, valamint az egyéni 
bánásmód alkalmazásával a mielőbbi kö-
tődés kialakulásának elérése a cél, a gyer-
mek lelki sérülése nélkül.  Szoktuk kérni a 
szülőket, hogy hozzanak családi fotót, me-
lyet a falra kitéve a gyermekek bármikor 
láthatják anyát, apát és a testvéreket is. Sok-
sok aprónak tűnő dolog, amelyek sokat je-
lentenek a kicsik számára azokban az órák-
ban, míg a szülők távol vannak. Ezek az ap-
ró tárgyak, valamint a bizalom, a türelem, 
az őszinte, nyílt kommunikáció, és az in-
tézménnyel való együttműködés együttes 
hatása lehet a kulcs a sikerhez. 

Pántya Veronika Virág 
Nobilis Humán Szolgáltató  Tipegő Bölcsőde 

A bölcsődei beszoktatásról kicsit másképpen
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Ismét eljött a szeptember, beköszön-
tött az ősz. A Széchenyi iskola me -
gint kinyitotta a kapuit, és újra 

gyermekzsivajtól hangos. Remélhetőleg 
a hosszú nyári pihenés után mindannyi-
an készen állunk arra, hogy újult erővel 
és reménnyel vágjunk bele a tanévbe. 
Szeptember 1-én 72 diák lépte át isko-
lásként először az iskola kapuit: szere-
tettel és várakozással köszöntöttük őket. 
A néhány hete még óvodás gyerekek 
mára iskolások lettek, a játék helyett a 
könyvek, füzetek, ceruzák kerülnek 
majd előtérbe.  
Mi, pedagógusok, a tanév során arra tö-
rekszünk, hogy előbb-utóbb minden di-
ákunk megértse, hogy tanulás nélkül 
nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül 
pedig nem lehet az életben boldogulni. 
Célunk, hogy tanuljanak szorgalmasan, 
hogy minél több tudáshoz jussanak, így 
boldog és kiegyensúlyozott tanév lesz ez 
számukra. 
Az előttünk álló tanévhez mindannyi-
unknak sok erőt, lelkesedést és kitartást 
kívánok!

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. 
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. 
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. 
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.” 
 
Ezzel a 2022-2023-as tanévet ünnepélye 
sen megnyitottuk. Wéber Adrienn intézményvezető 

A népmesék történetei számunkra 
fordulatos cselekményeket, érde-
kes emberi kapcsolatokat, emberek 

között lévő ellentmondásokat, megoldható 
nehéz helyzeteket mutatnak meg. A gyer-
mekeink mindennapjaihoz jól kapcsolha-
tóak, a bennük felgyülemlett feszültsége-
ket, indulatokat, érzelmeket segítenek fel-
dolgozni. 
A mese meghittséget, intimitást ad szülő-
nek és gyermeknek. Pótolhatatlanok azok 
a pillanatok, melyek megtörténnek a mese-
mondás és mesehallgatás ideje alatt. Hosz-
szú-hosszú évekkel később is megmarad-
nak a már felnőtt gyermek emlékezetében. 
A sokat hallott mesék felnőttként is érze-
lemmel töltik meg a lelket, vigaszt és erőt 
tudnak adni. 
Semmi mással nem pótolhatóak a népme-
sék tanításai. Főhőse mindig a legkisebb 
fiú, akiknek a kalandok során segítői akad-
nak. Megtanítja, hogy nem vagyunk egye-
dül ebben a világban. Velük együtt sikerül 
a nehezebb akadályokat is legyőzni. A me-
sékben mindig a jó győz, és a rossz meg-
kapja méltó büntetését. Alapvető emberi 

értékeket közvetítenek didaktika nélkül. 
Nagyszerű dolog azonosulni a legkisebb ki-
rályfival vagy szegény legénnyel, aki végül 
az erejének, okosságának, furfangjának és 
segítőknek köszönhetően eléri célját. Meg-
tanít kitartani, küzdeni. Elhisszük a mesék-
nek, hogy nekünk is sikerülni fog. 
A gyermek mesehallgatás közben „más” ál-
lapotba kerül, a mesét befogadó állapotába. 
A történetek kalandossága segít fenntartani 
a figyelmét. Miközben a mesét hallgatja, 
belső képeket lát. A saját képzeletében raj-
zolja meg a szereplőket. Ennek köszönhe-
tően a fantáziája nagymértékben fejlődés-
nek indul. Ma már ritkán vagy alig használt 
szavakat ismer meg (bocskor, ostor stb.). Ez 
nagyszerű lehetőség, hogy a gyermekünk 
szókincse bővüljön. A gazdag szókincsnek 
köszönhetően pedig magabiztossá válik a 
világban.  
Az írás a Népmese napja (szeptember 30., 
Benedek Elek születésnapja) alkalmából szü-
letett.  

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus 

mentálhigiénés szakembe 

Mese, mese, mátka… 
Tisztelgés a magyar népmesék előtt

Szigethalmi Híradó
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Ünnepélyes tanévnyitó

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



Az Országos Könyvtári Napok alkalmából a Csengettyű Bábcsoport 
előadása Az aranyszőrű bárány címmel október 1-én 10 órakor 

-  Tóth Zserald szigethalmi természetfotós kiállítása 
A kiállítás megnyitója: október 4-e, 17.30. 
A kiállítás megtekinthető: október 4-től 29-ig nyitvatartási időben 

-  Író-olvasó találkozó Kordos Szabolccsal október 6-án 17.30-kor 
-  Kisbogár Duó: október 8-án 10 órakor 
-  Kisbogár foglalkozás (10.07, 10.14, 10.21, 10.28) péntekenként 10 óra-

kor 
-  Ingyenes látásvizsgálat: október 13-án, csütörtökön 12-től 18 óráig 
-  Sakkfoglalkozás 
-  Olvasni jó olvasási verseny október 4-től január 7-ig.
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Könyvtári programok

Szeretsz társasozni? 
Vár a Halmi Társasjáték Klub minden második vasárnap

Szeretnél kicsit kikapcsolódni? Szeretsz társasozni, de nincs kivel? 
Érdekelnek a modern társasjátékok, vagy csak szeretnél megismer-
ni új játékokat? Akkor gyere el a Városi Szabadidő Központba, a 

Halmi Társasjáték Klubba! Ez az esemény minden hónap második va-
sárnapján van, így legközelebb október 9-én lesz. Nagyon sok játék közül 
lehet választani, vannak újabbak és természetesen vannak régiek is. De 
nem csak akkor érdemes jönnöd, ha versengeni akarsz, vannak nagyon 
jó kommunikációs játékok, vagy akár együttműködős játékok is, de akár 
olyan híres játékok is megfordulnak nálunk, mint a Bang, a Ticket To Ri-
de, a The Mind, az UNO, az Aranyásók, a Robbanó Cicák és még sok 
más fantasztikus játék. Ha ezek közül egyiket sem ismered, de nagyon 
szívesen megtanulnád, akkor se félj, mert Antónia és Barna nagyon szí-
vesen segítenek neked, de ha szeretnél, természetesen te is nyugodtan 
hozhatsz bármilyen játékot! A belépés díjmentes.  
Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel! Ha felkeltettük az érdeklődé-
sedet, akkor kövesd be a Halmi Társasjáték Klub Facebook oldalát, hogy 
ne maradj le a legújabb hírekről a klubbal kapcsolatban! 

Porubský Antónia és Sztrapkó Barna

Az Állatok Világnapja és közvetlen környzetünk 
2022-re a világon a kihalt állatok és fajok szá-

ma meghaladja a több ezret.  
A szomorú jelenség főbb okai a környezetszeny-
nyezés, az emberi tevékenység, az élőhelyek szű-
külése, a természeti területek befogása ipari cé-
lokra, a globális felmelegedés, invazív fajok be-
telepítése és terjedése, túlhalászat, túlvadászat, 
a túlzott fakitermelés, ipari méretű kizsákmá-
nyolása a természetnek és még sorolhatnánk a 
változást előidéző egyéb tényeket. 
A fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a bio-
diverzitás (biológiai sokszínűség) nagyon nép-
szerű és sokat használt szavak mostanában. De 
rajtunk múlik, hogy a gyermekeinket, az uno-
káinkat megtanítsuk a természet és az állatok 
szeretetére. Az ember az élővilág része, és az élő-
világ nélkül ember sincs. Rajtunk múlik, hogy 
milyen világot örökölnek tőlünk a következő ge-
nerációk gyermekei. A leghosszabb út is egy lé-
péssel kezdődik, a környezetvédelem pedig ott, 
hogy nem dobom el azt az egy szemetet, esetleg, 
ha látok egyet, akkor felszedem. Akár helyi pél-
dával ne csak a belterületeket, saját kertünket 
tisztítsuk ki, hanem a házak előtti közterülete-
ken is végezzük el a takarítást, tegyük rendbe, 
tartsuk tisztán környezetünket. Teréz anya 
mondta, hogy „Ha mindenki tisztára seperné a 

maga portáját, az egész világ tiszta lenne.” És 
ezen mondás mélységével sokkal messzebb lát 
el az ember, mint maga a környezetvédelem.  
Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvé-
delmi konferencia keretén belül merült fel elő-
ször az Állatok Világnapjának (World Animal 
Day) gondolata. Október 4-e pedig azért lett a 
kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc ha-
lálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap 
tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 
13. század elején azt hirdette, hogy mindent sze-
retnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az 
élő vagy élettelen.  
Az állatok világnapjának alapgondolata, hogy az 
állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtárs-
ként és barátként gazdagítják mindennapjain-
kat. A világnap célja, hogy az ember és állat kö-
zötti barátságot erősítse, valamint felhívja a fi-
gyelmet az együttélés fontosságára.  
Ezen a napon ma már nemcsak a vadon élő, ha-
nem minden állat – legyen az kisállat, háziállat, 
haszonállat vagy éppen vadállat – védelmére 
hívják fel a figyelmet. Háziállataink jólétéről mi 
magunk tudunk gondoskodni, azonban a vadon 
élő veszélyeztetett fajok megóvásából is kivehet-
jük részünket. Ebben tudnak segíteni a WWF 
programjai. 

Az állatok szerepe rendkívül széles skálán mo-
zog az ember életében. Léteznek kiskedvencek, 
háziállatok, akik nem csak dorombolnak és 
ugatnak. Vannak haszonállatok, illetve néhány 
faj az emberek sportolási tevékenységét is segít-
hetik. Manapság az állatok terápiás célokat is be-
töltenek, a terápiás program részeként a pácien-
sek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funk-
cióinak javítását segítik. 
Szigethalmon a Családi Vadaspark és Állatmen-
tő Központ hatalmas állatparkkal, nagy területen 
várja az állatbarátok látogatását. Állatvédelmi, 
természetvédelmi, vadászati témakörben óvo-
dás, iskolás csoportok, illetve családok részére 
szerveznek szakvezetéseket, melyek keretében 
megismerhető az állatvilág csodás légköre. 
A Fehér gém üdülőben pedig a vízi és vízparti 
élettel, állatvilággal találkozhatnak a vendégek. 
A Tököli Parkerdő is számos vadon élő állatnak 
nyújt otthont, melyekkel, ha szerencsénk van, 
egy-egy erdei sétánk alkalmával találkozhatunk 
is. 
Szigethalom Város Önkormányzata és a Zöld 
Háló Egyesület is minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy közvetlen környezetünk és Szigethalom 
még élhetőbbé váljon.  

WWF Magyarország / Domonkos István 
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A Wolf Burger és az Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület szervezé-
sében vidám családi napot szer-

veztünk szeptember 11-én, a Dunasoron, 
a Wolf Burger parkolójában. Az időjárás 
kicsit megtréfált bennünket, mindenki iz-
gult, hogy az esőfelhők elmenjenek, és 
meg tudjuk tartani a rendezvényt. (Kér-
tem a kicsi unokámat is, hogy énekelje 
egész nap a Süss fel nap dalocskát.) Sze-
rencsére mire kipakoltunk és megérkeztek 
az első vendégeink, elállt az eső, és kisütött 
a napocska is. 
Nagyon örültek a gyerekek a Kanga állatsi-
mogatónak és a pónilovaglásnak. 
Az ügyességi játékokon együtt versenyeztek 
a családok, ki a gyorsabb és ügyesebb. A 
résztvevők Fáki László polgármester úrral 

a Cronhole játék szabályait ismerhették 
meg, és vele együtt játszottak. 
Az aszfaltrajz versenynek is nagy sikere volt, 
az ügyes rajzolóknak a Belina fagylaltozó ná-
luk beváltható kupont és lufit ajánlott fel. Volt 
kedvenc arcfestés és csillámtetoválás, kézmű-
ves foglalkozás, ahol aranyos emlékeket ké-
szíthettek közösen a szülők és a gyerekek. 
A Csengettyű Bábcsoport előadásában a 
Kakas és a Farkas mesejátékát nézték meg 
csillogó szemekkel a kicsik és nagyok, majd 
Szabó Loréna fantasztikus táncbemutatója 
után együtt rophatták szülők és a gyerekek 
a vidám táncot az óvónénikkel. 
Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöt-
tek és velünk töltötték ezt szép vasárnapi 
délutánt. 

Külön köszönet a segítőknek, támogatók-
nak, akik nélkül nem jöhetett volna létre a 
rendezvény: 
Wolf Burger, Összefogás Szigethalomért 
Egyesület, Városi Szabadidő Központ, 
Belina Fagylaltozó – Szigethalom, Belina 
László, Kanga Alapítvány, Póni Lovaglás, 
Csengettyű Bábcsoport, Farkas Balázs, 
Farkasné Andaházi Nóra, Fáki László, 
Török Ilona, Kok-Mermeze Krisztina, 
Körmendy Zsófia, Sztrapkó Norbert, 
Domonkos István és családja, Marlin 
Erika, Markó Marika, Domokos Ilona, 
Toldi Lídia, Cseke István és Margit, 
Kecskés Erika és Petra, Kara János. 
 

Suhai-Réfi Tímea 

Nekünk, a Vadászház utca lakóinak, 
az előző két évhez hasonlóan az 
idei nyár sem zárulhatott máskép-

pen, mint utcabállal. Szervezőink a rossz 
időre is felkészülve, sörpadjaink fölé sátra-
kat is hoztak, szerencsére nem kellett be-
vetni őket, az időjárás kegyes volt hozzánk. 
Nem győztünk válogatni a finom ételek és 
italok között, melyeket a lakók szorgosan 
hoztak a helyszínre. Jó zene, jó italok és 
persze sok jókedvű kicsi és nagy gondos-
kodott most is a fergeteges hangulatról. 
Különösen örvendetes volt látni, hogy az 
utcánkba újonnan költöző családok is részt 
vettek a rendezvényen, amelyen Fáki Lász-
ló polgármester is tiszteletét tette. 
Ezúton köszönjük mindenkinek a részvé-
telt a jövő évi viszontlátás reményében! 

Tiborcz Erika 
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Családi Burger parti

Vadászház utcabál
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Értünk haltak 
„a vértanúk számára a világ bírája, a történelem, igazságot szolgáltatott”– Kossuth Lajos 

Százhetvenhárom évvel ezelőtt, 1849. 
október 6-án Aradon kivégezték a ma 
aradi vértanúkként ismert tizenkét 

honvédtábornokot és egy honvédezredest. 
Ugyanezen a napon hajtották végre gróf 
németújvári Batthyány Lajos, Magyaror-
szág első demokratikusan megválasztott fe-
lelős miniszterelnökének halálos ítéletét.  
Aradi vértanúként a köztudat 13 főtisztet 
tart számon, de valójában többen voltak. 
1849 augusztusa és 1850 februárja között 
Aradon még további honvédtiszteteket vé-
geztek ki. Már augusztus 22-én Ormai Nor-
bert honvéd ezredest, a honvéd vadászezre-
dek parancsnokát – őt szokás az első aradi 
vértanúnak is nevezni –, október 25-én pe-
dig Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Ka-
zinczy Ferenc fiát: ő a 15. aradi vértanúnk. 
Kultuszuk már a kivégzés napján elkezdő-
dött, és áldozatuk jelképpé magasztosult. 
Jelképei ők a nemzeti szabadságért hozott 
áldozatnak, a nemzetiségi különbségekkel 
nem foglalkozó, soknemzetiségű ország 
hazafias összefogásának. És jelképe az aradi 
13 vértanú a szabadságharc és megtorlás 
névtelen több ezer áldozatának, akikre ha-
lál és börtönbüntetés, lefokozás és a császá-
ri seregbe történő besorozás várt. 
A magyar honvédsereg vezetői az orosz in-
tervenciós hadsereg főtisztjeinek adták át 
magukat, akik előzetes ígéreteik ellenére, 
végül hosszú huzavonák után átadták fog-
lyaikat a császáriaknak. Paszkevics orosz 
tábornok külön Ferenc Józsefnél kért ke-
gyelmet a később az aradi törvényszék elé 
állított tiszteknek, ám a kérvénye süket fü-
lekre talált.  A Ferenc József császár Hay-
nau kegyére bízta a tizenhármak sorsát az-
zal az utasítással, miszerint: „a legnagyobb 
szigorúság a kompromittáltakkal szemben. 
Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő 
mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellova-
gol.” Haynau nem is ismert kegyelmet. Ér-
dekesség, hogy a kivégzések után I. Miklós 
cár levélben elmarasztalta a tizenkilenc 
éves Ferenc Józsefet. 
Elsőként Kiss Ernő és Vécsey Károly halálos 
ítéletét mondták ki szeptember 21-én, majd 
öt nappal később, 26-án a többiekét is. 
A vádlottak elismerték, hogy a császári és 
királyi hadseregbe való belépésükkor tett 
esküjüket, miszerint a törvényes uralkodó 
ellen nem vezetnek hadat, valamennyien 
megszegték. Ezért és felségárulásért, illetve 
néhány kiegészítő vádpontban talált bű-
nösségükért az aradi törvényszék halálbün-
tetést szabott ki rájuk.

Lőpor és golyó általi halál:  
szkárosi Lázár Vilmos Nagybecskerek, 
1817. október 24. (örmény nemes) honvéd -
ezredes, cserneki és tarkői Dessewffy 
Arisztid Csákány, 1802. július 2. (magyar 
nemes) honvéd vezérőrnagy, eleméri és it-
tebei Kiss Ernő Temesvár, 1799. június 13. 
(örmény nemes) honvéd altábornagy, 
Schweidel József Zombor, 1796. május 18. 
(német polgár) honvéd vezérőrnagy. 
 
Kötél általi halál: 
Poeltenberg Ernő lovag (Ernst Pölt, Pölten-
berg lovagja), született: Bécs, 1808. február 
20. (osztrák nemes) honvéd vezérőrnagy, 
nemescsói Török Ignác Gödöllő, 1795. jú-
nius 23. (magyar nemes) honvéd vezérőr-
nagy, Lahner György (Georg Lahner) Nec-
pál, 1795. október 6. (szász polgár) honvéd 
vezérőrnagy, Knezić Károly (Karlo Knezić) 
Nagygordonya, 1808. szeptember 6. (horvát 
polgár) honvéd vezérőrnagy, Nagysándor 
József Nagyvárad, 1803. augusztus 19. (ma-
gyar polgár) honvéd vezérőrnagy, altleinin-
geni gróf Leiningen-Westerburg Károly 
Ágost (Karl August Graf zu Leiningen-Wes-
terburg)Ilbenstadt, 1819. április 11. (német 
nemes), honvéd vezérőrnagy, Aulich Lajos 
(Aulich Flórián Lajos) Pozsony, 1793. au-
gusztus 25. (sváb polgár) honvéd vezérőr-
nagy, a Magyar Királyság első felelős kormá-
nyának honvédelmi minisztere, Damjanich 
János (Jovan Damjanić) Staza, 1804. decem-
ber 8. (szerb polgár) honvéd vezérőrnagy, 
hernádvécsei és hajnácskői gróf Vécsey 
Károly Rzeczniów, 1803. november 24. 
(magyar nemes)honvéd vezérőrnagy. 
 
Szintén Aradon kivégzettek:  
Ormai Norbert (Norbert Auffenberg) 

Dobřany, 1813. augusztus 22. – Arad, 1849. 
augusztus 22. honvédezredes, Kazinczy 
Lajos Széphalom, 1820. október 20. – 
Arad, 1849. október 25. honvédezredes, 
lenkei és zádorfalvi Lenkey János Eger, 
1807. szeptember 7. – Arad, 1850. február 
9. honvédtábornok. 
Magyarország első felelős (alkotmá-
nyos) miniszterelnökét, németújvári gróf 
Batthyány Lajos Ferenc Józsefet (Po-
zsony, 1807. február 10.) szintén október 
6-án végezték ki, azonban Pesten.  
Mint láthatjuk, a  magyar szabadságért és 
egyenlőségért folytatott harc legmagasabb 
rangú tábornokai a birodalom különböző 
szegleteiről érkeztek. Közös volt bennük, 
hogy jól kereső katonai állásuk volt a csá-
szári és királyi hadseregben, családjaik tisz-
ti színvonalú életvitelt folytattak. Ám ez ko-
rántsem volt elegendő számukra, mert a 
zsarnokságot, az igazságtalanságot nem 
tűrhették még akkor sem, ha más nemzetet 
sújtott ez a teher.  
„Legyenek a szentemlékű vértanúk megál-
dottak poraikban, szellemeikben, a hon sza-
badság Istenének legjobb áldásaival az örök-
ké valóságon keresztül; hűségükért a Haza 
iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utó-
doknak adtanak” – mondta Kossuth Lajos 
1890-ben, az egyetlen, fonográfon is rögzí-
tett beszédében.   
Nekünk, utódoknak, itt és most szerencsé-
re nem kell életünket áldoznunk nemes cé-
lokért, de a magasztos példából merítve, a 
gyásznapot, ünnepségeket követően is ér-
demes lenne ezt a szellemiséget követni a 
széthúzó, egymás ellen forduló, nehézsé-
gekkel küzdő társadalomban.    
(forrás: Wikipédia) 

vnm 



Gyönyörű eredménnyel zárta egy szi-
gethalmi súlyemelő a nemzetközi ve-

terán bajnokságot Lengyelországban, ami-
kor az augusztus 20. és 28. között Raszyn-

ban rendezett versengésen 131 kilogram-
mos szakítással és 150 kilós lökéssel a do-
bogó 2. helyére állhatott fel. Pece Mihály (a 
képen balról az első), aki 2019-ben költö-

zött városunkba, több mint 20 év foglalko-
zik súlyemeléssel, s igyekszik minden fóru-
mon népszerűsíteni ezt a sportot.  
Gratulálunk! 

Szigethalmi ezüstérem Lengyelországban

Keressük azokat az alkotni, a színház 
formanyelvén keresztül önmagukat 
kifejezni vágyó új tagjainkat, akik 

szívesen vennének részt olyan kreatív szín-
padi munkában, ahol a színházművészet 

komplex területének egyes részterületeiben 
tudnának közösségben dolgozni. Legyen az 
színész, dramaturg, világosító, hangosító, 
díszlet és jelmeztervező, színpadmester, ze-
nész, író, költő, stb. Gyakorlatilag bárkit 

szívesen látunk korosztálytól függetlenül. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
milosits.daniel@gmail.com, tel: 0630/563-
5165. 

M. D. 

Tagokat vár a Szigethalmi Színpad!

Tavaly szeptemberben indultak el az 
edzések a Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskola tornatermében. Az 

első edzésen négyen vettek részt, mostanra 
pedig már húsztagú csapattal büszkélked-
hetnek. 
Az elmúlt egy évben sok minden történt: 
részt vettek heti két edzésen, örömfocikon, 
belsős tornákon, edzőmeccsen és rendez-
vényeken is. Eközben sokat tanultak és fej-
lődtek a lányok, és remek közösséggé for-
málódtak. A legfiatalabb játékos 16, a leg-
idősebb 60 éves, mégis remek csapatot 
alkotnak a pályán és azon kívül egyaránt. 
Az első szülinapjukat egy közös vacsorával 
és az ünnephez tartozó elmaradhatatlan 
tortával ünnepelték meg. Ha szeretnél ré-
szese lenni ennek a szuper közösségnek Te 
is, akkor csatlakozz!  
www.amazonfoci.hu 

B. G. 

Amazon szülinap 
Egy éves lett a Szigethalmi Amazonok csapata
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Az idén is remek hangulatban zajlott a szüreti mulatság

A Szigethalmi Fotóklub  
szeretettel meghívják az  

elmúlt évben készült  
képeik kiállítására

Megnyitó: 2022. október 23án 10 órakor a 
Városi Szabadidőközpontban


