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A képviselő-testület október 18-án 
tartotta ülését. Első döntést igénylő 
napirendben a Négyszínvirág Óvo-

da szakmai beszámolóját ismerhették meg a 
képviselők. Az óvoda esetében még mindig 
a legnagyobb probléma, hogy nincs elég 
óvodapedagógus. Sajnos a huszonnégy cso-
portból tizennyolcban még mindig csak egy 
óvodapedagógus van, helyüket pedagógiai 
asszisztensekkel próbálják betölteni. A kép-
viselők a beszámolót elfogadták. 
Következő napirendben a testület tagjai 
megszavazták a polgárőrség rendkívüli tá-
mogatásának megítélését. A forrás rendel-
kezésre állt a költségvetésben.  
A 600 000 forintos plusz összeget a polgárőr-
autó felújítására tudják fordítani. Harmadik 
napirendben a képviselő-testület jóváhagyta a 
Placc Büfé bérleti díjából származó bevétel át-
csoportosítását a Városi Szabadidőközpont ré-
szére, amelyet eddig az önkormányzat számolt 
el. Mivel a Városi Szabadidőközpont kapta 
meg az egész terület működtetését, így a terü-
leten keletkező összes bevétel is őket illeti meg. 
A következő napirendben meghívásos pályá-
zatot írt ki a testület a víz- és csatornarendszer 
fejlesztésének tervezésére. A tervező feladata 
a Nefelejcs utcai átemelőtől egy új nyomóve-
zeték építésének tervezése a mezőgazdasági 
utakon keresztül az Erdő utcai átemelőhöz, 
valamint a Váci utcai vízvezeték kiváltására.  
Ha a tervek elkészülnek, akkor a megvaló-
sítást a víziközmű hozzájárulásokból befolyt 
összegekből kívánják megvalósítani.

Ingatlanok eladásáról 
döntött a testület

„Az marad meg utánam, amit én adok 
magamból!”

A Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ a 2022/2023-as tanévben 
egy különleges cikksorozattal kí-

ván tiszteletet tenni azon már nyugdíjban 
lévő intézményvezetők előtt, akik munkás-
ságukkal nagymértékben hozzájárultak az 
érintett köznevelési intézmények sikereihez.  
Az első interjúalanyunk Egyed Jolán, a 
Szigethalmi Széchenyi István Általános Is-
kola volt igazgatója, akinek az iskola volt 
az élete 40 éven át. 
– Hogy vagy, mivel töltöd nyugdíjas napjai-
dat? 
– Az ismerősi körben korrepetálok, élve-
zem a gyerekekkel való foglalkozást, hiszen 
az iskolai évek alatt is úgy éltem, mintha 

lett volna 600 gyermekem. De természete-
sen a család van a központban így a nyug-
díjas évek alatt. Úgy gondolom, hogy az a 
jó, amíg van mit csinálni. Nyugdíjba vo -
nulásomat követően szerveztem felnőtt -
képzést, melynek tematikája a stressz- és 
kiégés megelőzésére épült a Képzők képzé-
se program keretében. A covid járvány mi-
att megszakadt sajnos több további képzés, 
melyekben oktatóként vettem részt. Emel-
lett több helyre is hívtak és hívnak a mai 
napig tanítani, és természetesen jólesik, 
hogy megkeresik az embert. Úgy érzem, 
van még bennem, amit át tudok adni a jövő 
generációjának.  

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

További fejlesztésekre csak 
értékesítéssel van lehetőség

Interjú Egyed Jolánnal, a Szigethalmi Széchenyi István  
Általános Iskola volt igazgatójával

 
Ez az én 56-om! 

Az 56-os forradalom hőseire 
Takács Róbert tanár úr ünnepi 
megemlékezésen tartott beszé-

dével emlékezünk.  
(Folyatást a 2. oldalon) 

Csaba testvér köztünk
Böjte Csabával a Hegedűs Géza Városi 
Könyvtárban november 23-án, szerdán, 
délután 6 órakor találkozunk.  
Világi életében autóvillamossági szerelő-
ként, bányászként is már a papi pályára és 
szolgálatra készült. 
 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Csaba testvér köztünk 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Igazi adventi feltöltődést jelenthet Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes, az otthon nélkül 

maradó gyermekeket befogadó dévai Szent 
Ferenc alapítvány alapítójának látogatása Szi-
gethalomra. 
A találkozóra a Hegedűs Géza Városi Könyvtár-
ban november 23-án, szerdán délután 6 órakor 
kerül sor. 
Csaba testvér, leverve az ajtón található lakatot, 
1992-ben fogadta be az első gyermekeket az el-
hagyott és évtizedek óta üresen álló ferences ko-
lostorba. Már 24-25 éves kora óta életcéljának 
tekintette ezt a nemes küldetést, és mint meg-
tudtuk róla, szerzetesi ruháján az övként szol-
gáló kötélen a három csomó három fogadalom-
ra emlékezteti. Az első, hogy ne gyűjts vagyont, 
a második, hogy légy engedelmes, és figyelj oda 
a körülötted élőkre, a harmadik pedig a tiszta-
ság fogadalma. 
Erről és még sok minden másról fog nekünk 
mesélni, és természetesen az előadás végén kér-
déseinkre is szívesen válaszol. 
Horváth Zsolt, a könyvtár igazgatója elmondta, 
hogy a program regisztrációs költsége 1000 Ft, 
ami teljes egészében Csaba testvér gyermeke-
inek támogatására fordítódik. Regisztrálni 
személyesen lehet a könyvtár nyitva tartási 
idejében. 
A program végén lehetőség lesz Csaba Testvér 
könyveinek megvásárlására, illetve dedikálá-
sára is. 
Nagyon sok szeretettel és Isten áldásával vár 
mindenkit! 

Török Ilona 
 önkormányzati képviselő

Civil Fórum

2022. október 7-én Civil Fórum volt a regiszt-
rált szigethalmi civil szerezetek, az Önkor-

mányzat és a Városi Szabadidőközpont részvé-
telével. A témák között szerepelt a várost és az 
intézményeket is érintő energiaválság, mely a ci-
vil szervezeteket is érinti. Szó volt még a sziget-
halmi rendezvényekről, az elmúlt programok 
tapasztalatairól és a soron következők terveiről. 
Szigethalmon ebben az évben 42 civil szervezet 
regisztrált, az alábbi témakörök szerint: 16 sport 
szervezet, 11 család, gyermek témájú, 2 életmód 
témájú, 5 művészettel foglalkozó, 1 nyugdíjas, 
3 természet-környezet-állatvédelem témájú, 4 
egyéb közösségépítéssel foglalkozó szervezet. 
Többségük nyitott, szívesen várja az érdeklő-
dőket, csatlakozni vágyókat. A Szigethalmon 
működő szervezetekről tájékozódhatnak a 
www.vszk.eu honlapon. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Ötödik napirendben a képviselők hozzájá-
rultak két szociális szövetkezet alapításá-

hoz, magánszemélyekkel együtt. A szövetkeze-
teknek székhelyet és irodát biztosít az önkor-
mányzat. Reményeink szerint a szövetkezet 
által fizetendő iparűzési adó jelentősen hozzá-
járul az önkormányzat bevételeihez. 
A következő napirendben ingatlan értékesíté-
séről döntött a testület. Az eredeti elképzelés 
szerint a bevételt napelemek telepítésére szán-
ták, de a kormány új, ezirányú korlátozása 
megnehezíti a cél végrehajtását. Ennek ellenére 
a testület szeretné az ebből befolyó pénzt ener-
giaracionalizálásra fordítani. 
A testület más ingatlan eladásáról is döntött, a 
volt Emese Park területéről. Mivel a tranzakció 
jelentős összegű, 270 millió forint, ez generálta 
a legnagyobb vitát. Ilyenkor mindig felvetődik, 
milyen felhasználással lehet a legtöbb pénz ki-
hozni belőle. A megállapodásban több olyan 
elem is van, ami a város fejlesztését elősegíti. 
Például az erdőterületek cseréje a temető kö-
rül, aminek megvalósulása esetén az első üte-
mű bővítés létrejöhet. A testület végül 8 igen-
nel és 4 nemmel jóváhagyta az eladást. 
Következő napirendben elfogadták az önkor-
mányzat költségvetésének II. számú előirány-
zat módosítását. A módosítás az állami póte-

lőirányzatokat és a testület által már elfogadott 
előirányzat módosításokat tartalmazta.  
Kilencedik napirendben döntöttek a képvise-
lők a Szigethalom Város Önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérleti díjáról szóló 25/2018. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgá-
latáról. Sajnos a meglévő bérleti díjakat emelni 
kellett, kiadásaink fedezése érdekében. 
Az utolsó döntést igénylő napirendben a tele-
pülési támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet került módosításra. A rendelet hatá-
rozza meg a szociális támogatások igénybevé-
telének határait és a támogatások nagyságát. A 
rezsiválság miatt mind az igénylési határokat, 
mind a támogatások nagyságát megemeltük. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a kép-
viselők. 
A következő bizottsági és képviselő-testületi 
ülések az alábbi időpontokban lesznek: Hu-
mánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés no-
vember 8. Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági 
ülés november 10. Képviselő-testületi ülés no-
vember 15. 
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi 
Polgármesteri Hivatal dísztereme. Az üléseket 
élőben nézheti, illetve a későbbiekben is meg-
tekintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon 

Fáki László 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Gyere-
kek! Beszélhetnék 1956 kapcsán sok min-

denről. De nem beszélek. Nem beszélek a hideg-
háborús helyzetről. Nem beszélek a pattanásig 
feszült szovjet-amerikai konfliktusról. Nem be-
szélek a háborús szenvedésekről. A koreai há-
borúról, a szuezi-válságról, a lengyel esemé-
nyekről. Nem beszélek az atomsokkról. Nem 
beszélek az embertelenségről, a sok félelemről. 
Beszélhetnék a belpolitikai igazságtalanságokról, 
az elhibázott és drámaian gyors gazdasági átalakí-
tásról. Beszélhetnék, de nem beszélek. Nem beszé-
lek a sok szenvedésről, az elnyomásról. A vágtató 
inflációról és az ehhez járuló elszabaduló árakról. 
Nem beszélek a kilátástalanságról és a nyomorról. 
1956. október 23-án hosszantartó hideg és esős 
idő után végre kisütött a nap. Gyönyörű szép 
idő virradt fel aznap, amely átjárta a szíveket. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idő-
szakának egyetlen, szívbemarkoló mozzanatáról 
szeretnék inkább beszélni. Egyetlen epizódról, 
amely megmutatta az Embert a sok szenvedés 
között. 
Erdély Miklós író, költő, filmrendező ötlete 
alapján a harcok sújtotta város több pontján fel-
tűnt egy láda. Jelképesen egy üres lőszeres láda. 
Fölötte egy hófehér, tiszta papírral. A papíron 
egyszerű fekete betűkkel: 

„Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy 
ÍGY gyűjtsünk mártírjaink családjának.” 

Az „így” kiemelve. 
Felette egy lazán, akár kivehetően felragasztott, 
jellegzetes „piros százas”. A kor legnagyobb, leg-

értékesebb forint címlete. Olyan, mintha ma egy 
húszezrest ragasztanánk ki Budapest egyik for-
galmas pontjára. A felhívás működött. 260 ezer 
forint gyűlt össze a Blaha, Nyugati, Astória, Ke-
leti és Kálvin téri gyűjtőpontokról. Kétezerhat-
száz darab „százas”. Az „őrizetlen pénz” össze-
gyűlt, nem lopták el és eljutott a mártírok csa-
ládjához. A forradalom legmagasztosabb, 
legfelemelőbb epizódja volt ez. 
A „piros százast” Erdély Miklós szándékosan a 
Lotz Károly festményét, a Menekülés a vihar elől 
című alkotást mintázó hátoldalával szegezte ki. 
Akkor még nem sejthette, hogy néhány nappal 
később a szovjet csapatok a Forgószél hadmű-
velettel fogják vérbe fojtani a már győzni látszó 
forradalmat. 
A „piros százas” első oldalán Kossuth Lajos és a 
Kossuth címer volt látható az 1948-as megjele-
nésekor. A címer tárcsapajzsa a szívet szimboli-
zálja. Ez a szív dobogott a magyar zászlóban is, 
amíg 1949-ben felváltotta a gyűlölt, idegen Rá-
kosi-címer. Ezt a címert vágták ki 1956. október 
23-án, a Bem téren a tüntetők. Létrejött a forra-
dalom jelképe, a „lyukas zászló”. A szív azonban 
nem került vissza. Én abban reménykedem, 
hogy ez a szív vissza fog kerülni. Mert ott van 
minden ember lelkében. Ott van a vészterhes 
időkben, ott van a nehéz napokban. Én abban 
hiszek, ahogyan azt 1956-ban az „őrizetlen 
pénz” esete is megmutatta, hogy minden rossz 
közepette Emberek tudtunk maradni. Remé-
lem, ez a jelenben is sikerülni fog, hiszen Arany 
János szavait idézve: „Legnagyobb cél pedig itt 
e földi létben, Ember lenni mindig, minden kö-
rülményben”. Ez az én 56-om! 
Köszönöm szépen. 

Ingatlan eladásokról döntött a testület

Ez az én 56-om!
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•  Fáki László polgármester. 2022. november 
14. (hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes 
bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkar-
sag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Pol-
gármesteri Hivatal 

•  Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/20-433-7638. E-mail: 
zsofi.kormendy@gmail.com 

•  Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője. Telefon: +36/70-334-8916.  
E-mail: kokkriszta@gmail.com 

•  Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 3. választókerület 
képviselője. Telefon: +36/20-344-7772.  
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 képvise-

lője. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: 
sztrapko@gmail.com 

•  Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. 2022. november 14. (hétfő) 18:00-
19:00 óra között, az Akácos Marika étte-
remben. Telefon: +36/70 984-8827. E-mail: 
suhai.timea@gmail.com 

•  Török Ilona (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője.  
2022. november 14. (hétfő) 18:00-19:00 
óra között, az Akácos Marika étteremben. 
E-mail: torok.ica001@gmail.com 

•  Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 8. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/30-934-0480 

•  Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon: 
+36/20-947-5366. E-mail: tothjozsef58@ 
gmail.com 

•  Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP). 
Telefon: +36/70-331-9904. E-mail: csapo-
gyongyi@freemail.hu 

•  Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 
+36/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu

Fogadóórák

(Folytatás az 1. oldalról) 
– Hogyan em-
lékszel vissza ve-
zetői éveidre? 
– Jó munkakap-
csolatokra épü-
lő, bizalommal 
teli légkört ala-
kítottam ki a 
nevelőtestületen 
belül, amelyet a 
pozitív vissza-
jelzések igazol-

tak. Figyeltem az egyéni szükségletekre is, 
az egyéni igényeknek megfelelő stratégiák 
alkalmazására. Tudatosan alkalmaztam 
igazgatóként a közösségfejlesztés változatos 
módszereit. Vezetői munkám során mindig 
empatikusan gondolkodtam és cseleked-
tem. Egyúttal lojális voltam a vezetőimmel, 
a mindenkori fenntartóval. A 40 éves pá-
lyafutásom során nagy hangsúlyt fektettem 
a szaktárgyi és vezetéstudományi tudásom 
gyarapítására és a szakmai feladataim pro-
fesszionális ellátására. A tanulókkal, szü-
lőkkel, pedagógusokkal, a környező intéz-
ményekkel jó kapcsolatot alakítottam ki. 
A pedagógus létemet meghatározó értéke-
im a szakmai igényesség, a törvényesség 
betartása, a maximalizmus, a nagy mun-
kabírás. A rövid-, közép- és hosszú távú 

céljaimat megvalósítottam, amire büszke 
vagyok. 
– Mesterpedagógusként, négy diplomával, 
több szakértői képzéssel a hátad mögött 
olyan kitüntetésekben, elismerésekben része-
sültél, mint az Év Tanára, Szigethalom Város 
Kíváló Pedagógusa, továbbá megkaptad a 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 
a Szigethalom Díszpolgára Díjat, a Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet, valamint Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet, Tankerületi El-
ismerő Oklevelet, és nem utolsó sorban a Né-
meth László Díjat. Milyen érzés így 
visszahallgatni a rengeteg elismerést? 
– Édesanyám mindig azt mondta, hogy ha 
valamibe belekezdesz, végig kell csinálni. Eb-
ben a szellemiségben szereztem meg vala-
mennyi végzettségemet, és természetesen 
büszke is vagyok mindarra, amit elértem. De 
ugyanilyen büszkeséggel tölt el mindaz, amit 
az Iskola elért. Regisztrált Tehetségpont, 
OKAIM Minőségfejlesztési Védjegy, Minisz-
teri Elismerő Oklevél, Örökös Ökoiskola 
Cím, IPR kiépítéséért járó elismerés, Boldog 
Iskola, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, 
a Tankönyvkiadók Bázisintézménye és Men-
toráló Intézmény is lett az Intézmény. Több 
meghatározó kiadvány is született, valamint 
olyan szakmai programokat valósítottunk 
meg, mint a Kistérségi Pedagógiai Napok 
15 éven át, ahol miniszterek, államtitkárok, 

klinikai szakpszichológusok, egyetemi taná-
rok, írók, színészek, polgármesterek, a szak-
ma elismert személyiségei tartottak előadást.  
– Mégis miket tudnál kiemelni, melyek a leg-
kedvesebb emlékeid?  
– Nekem a tanítás volt az életem, és a veze-
tés is mindig az életem része volt. Imádtam 
a tábori élményeket a gyerekekkel, az 
együttlét élményét. Ilyen volt a sok belföldi 
és külföldi álló- és vándortábor évtizede-
ken át, vagy a Szigethalom lengyel testvér-
városába, Jaworznóba szervezett iskolai 
kirándulások. Mindig nagy siker és büsz-
keség volt számomra, amikor a tanulás 
megtanítása terén értem el sikereket. Itt 
szeretném megemlíteni például azt, hogy 
több tanítványom lett pedagógus kollegám, 
mely szívemnek nagyon kedves. Valamint 
nagyon szerettem a vezetést is, pedig sok-
szor nehéz volt, de sokat köszönhetek a re-
mek kollégáimnak. 
– Hogyan összegeznéd a mögötted álló évti-
zedeket? 
Iskolánk névadója, Gróf Széchenyi István 
gondolatai mindig is meghatározóak voltak 
szakmai munkám során: „Azokért élünk, 
akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tar-
tanak. A jövőnek élünk, a szépért, s jóért, 
amit tehetünk.” Én ebben a szellemiségben 
dolgoztam a hosszú évek során, és semmit 
sem csinálnék másképp.

„Az marad meg utánam, amit én adok magamból!”

Tavaly ötven százalékos pályázati támo-
gatással jégpályát vásároltunk. Az el-

szabadult energiaárak miatt, az ez évi üze-
meltetés alól felmentést kértünk a támoga-
tótól. Teljes felmentésre nem, csak 
könnyített nyitvatartásra kaptunk enge-
délyt. Így a 90 nap helyett, 60 napig kell 
üzemeltetnünk. Előre láthatólag november 
27. és január 29. között lesz nyitva. A szi-
gethalmi iskolások és óvodások tanítási 
időben, csoportos látogatás esetén ingye-
nesen használhatják. Fizetni csak a korcso-
lya kölcsönzésért kell majd nekik, ha nem 
rendelkeznek saját korcsolyával. A közön-
ség a tavalyi rendnek megfelelően, hétköz-
napokon 16 és 20 óra között, hétvégén és 
iskolai szünetben 10 és 20 óra között hasz-
nálhatja a jégpályát. A belépőjegy árak 
idén: felnőtt 1500 Ft, gyerekeknek 1000 Ft, 
korcsolya kölcsönzés 1200 Ft. Szigethalmi 
lakcímkártyával 30 százalék kedvezmény.

Idén télen is lesz Idén télen is lesz   
jégpályajégpálya
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Hulladékszállítás rendje 

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2022 
novemberében a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak 

szerint ütemezi. 
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös do-
boz) elszállítása: 
45. hét november 7 – 11. 47.; hét november 21–25. 49. ; hét december 5–9. 
2022. november 1. (kedd) munkaszüneti nap, a keddi napon  esedékes hulladék 
elszállítása 2022. október 29-én (szombat) történik! 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 
44. hét október 31 – november 4. 
Házhoz menő zöldhulladék elszállítása: 
2022. év novemberében az ARIES Kft. az alábbi időszakban végzi Szigetha-
lom területén a háztartásokban keletkező zöldhulladék házhoz menő rend-
szerben történő begyűjtését: 
2022. november 14 – 18-ig (a rendes hulladékszállítás napján) 
A rendeleti előírásokkal összhangban a zsákolható zöldhulladék elszállítása 
kizárólag az „ARIES" NKft. ügyfélszolgálatán és a cégünkkel szerződésben 
álló üzletekben forgalmazott biológiailag lebomló, átlátszó, zöld színű Ari-
es felirattal rendelkező, 110 liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő zsák al-
kalmazásával történik. Továbbá az ágakat, gallyakat egy méteres darabok-
ban kötegelve kérjük kihelyezni. 
A fentieken túl lehetőség van a lakosság számára a zöldhulladék kukaedény-
zetben történő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 l-es barna színű, vagy 
„Zöldhulladék” felirattal ellátott kukák alkalmazhatóak. Ez esetben a gyűj-
tőedényeket az ingatlantulajdonosoknak kell beszerezniük. 
Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy amennyiben ilyen kukát kívánnak hasz-
nálni, azt előzetesen jelenteni kell az Aries Kft. felé! 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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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

Faültetés a bölcsődében 

2022. október 21-én a fenntarthatóság, 
a környezetvédelem és környezeti ne-
velés jegyében tíz gyorsan növő és 

aránylag szárazságtűrő turkesztáni szilfa-
csemetét ültettünk el a Nobilis Humán 
Szolgáltató Intézmény Tipegő bölcsődei te-
lephelyén. Az ültetésben az intézmény dol-
gozói aktívan kivették a részüket. Az intéz-
ményvezető és a kollégák ásót ragadtak, és 
elkészítették a csemeték részére a földlyu-
kakat, majd elhelyezték a földben a fácská-
kat és meg is öntözték azokat. Az intéz-

mény kollektívája évek óta elkötelezett híve 
a természetvédelemnek. A bölcsőde rövid 
és hosszú távú programjában egyaránt fon-
tos szerepet kap, hogy már kisgyermekkor-
ban megkezdődjön a környezettudatos ne-
velés, közvetítsük a természet szeretetét. 
Számos hasonló program szervezésével tö-
rekszünk a környezettudatos magatartás 
kialakítására. Továbbá, az is fontos, hogy a 
globális felmelegedés miatt a nyáron a 
megnövekedett napos órák és kánikula mi-
att a gyermekek és a dolgozók minél több 
természetes árnyékhoz jussanak. 

Domonkos István 
Nobilis Humán Szolgáltató  

Intézményvezető

Vidám percek a SZENI-ben 

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény október elsején bensőséges ren-
dezvény keretein belül köszöntötte la-

kóit az Idősek Világnapja alkalmából. Az 
időjárás sajnos nem engedte, hogy az inté-
zet szabadtéri programját nagyobb közön-
ség és meghívott vendégek előtt tartsa meg. 
Ennek ellenére, még ha zárt körben is, 

de egy igazán emlékezetes programmal 
kedveskedtek lakóiknak. A hozzátartozók-
nak, támogatóknak, munkatársaknak kö-
szönhetően őszi hangulatú, virágos deko-
rációval körülvéve, házi sütemények, cuk-
rászsütemények és üdítőitalok mellett 
élvezhette mindenki a programot. Haber-
téné Horváth Erika és Juhász László nép-
szerű operettekkel, táncdalokkal érkeztek. 

Olyan sanzonokat, ismert zeneszerzőket, 
előadókat elevenítettek fel, melyek vissza-
hozták a fiatalság minden pillanatát. Több 
órás zenés-dalos műsorukkal egész napi 
feltöltődéssel ajándékozták meg az otthon 
lakóit, akik végül táncra is perdültek.  
Egészen biztos, hogy azon a napon boldo-
gan tértek vissza a szobájukba. 

Sándor Anikó



Fotókiállítás a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban 

Október 4-én délután egy fiatal tehetsé-
ges természetfotós, Tóth Zserald kiál-
lításának megnyitóján vettem részt a 

városi könyvtárban. Örömmel és kíváncsian 
vártam az eseményt, mert a fiatalember képei-
vel gyakran találkoztam az interneten és tud-
tam, hogy az M1 Híradójában is látható volt 
egy-egy jól sikerült felvétele. A megnyitót Fáki 
László polgármester úr tartotta, tőle és Zserald-
tól  megtudhattunk egy pár adatot az életéről. 
Szigethalmi lakos, 2001-ben született Budapes-
ten, városunk Szent István Általános Iskolájába 
járt. Már gyerekként érdeklődött a fényképezés 
iránt. Eleinte autókat, buszokat fotózott, majd 
egyre inkább a természet csodái felé fordult a 
figyelme. Ahogy a tehetsége bontakozott egyre 
minőségibb gépekkel kezdett dolgozni. Ked-
vence lett az égbolt különleges jelenségeinek 

megörökítése: mint a hajnal, az alkonyat, a vi-
harfelhők, a nap szépséges fényei, és így tovább. 
A már meglévő állatokról készült képein kívül 
tervezi, hogy tovább, lép e témakörben is. Üd-
vözölte azt a lehetőséget, hogy esküvőkre, bár- 
megnyitóra is meghívták már, így a portréfotó-
zás is megnyitotta előtte kapuit. Most egyelőre  
Halásztelken dolgozik az autóalkatrészeket 
gyártó Cascade Engineering Europe Kft. alkal-
mazottjaként. Bővíteni szeretné a tudását a fo-
tográfia terén, ezért egy  szakmai jellegű iskola 
elvégzését tűzte ki célul, mert hivatalosan is 
szeretne ezen a területen munkálkodni. Kíván-
juk neki hogy valósuljanak meg az álmai, és a 
sikerei révén öregbítse Szigethalom város  jó 
hírnevét is. Sok sikert kívánok! 

Ónodiné Pető Mara  
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár lelkes látogatója

Új ügyintézési pont a 
városban 

Örömmel 
értesít-
jük önö-

ket, hogy a Hege-
düs Géza Városi 
Könyvtárban mű-
ködő DJP pont -
ra megérkezett a 
mesterséges intel-
ligenciával támo-
gatott ügyintézési 
pont, a MIA!  

Ezzel lehetőség van helyben, elektronikus ügy-
intézésre! 
A következő ügyintézéseket tudják helyben el-
intézni: 
- Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése. 
- Vezetői engedély pótlása. 
- Állandó személyazonosító igazolvány pótlása. 
- Elektronikus lakcím bejelentés. 
- Születési anyakönyvi kivonat igénylése. 
- Házassági anyakönyvi kivonat igénylése. 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről 

anyakönyvi kivonat igénylése. 
- Okmányérvényesség ellenőrzése. 
- Jármű ideiglenes forgalomból történő kivo-

nása. 
- Jármű ideiglenes forgalomból történő kivoná-

sának meghosszabbítása. 
Az ügyintézésre a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben van lehetőség, az ügyintézés önállóan tör-
ténik. 

Mi van Szigethalmon? 

A Szigethalmi Híradó októberi számában 
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár aján-
lásában író-olvasó találkozót találtam. 

Kordos Szabolcs neve ismeretlen volt számom-
ra, ezért ki is ment a program a fejemből. A szá-
momra küldött e-mail jólesett. Elszaladtam hát 
a könyvtárba és kivettem az író két könyvét a 
Hungary-sorozatból, amely az éttermek, luxus-
szállodák, repülőtér, tömegszórakoztatás témák-
kal foglalkozik. Két este kiolvasható izgalmas 
storyk gyűjteménye egy-egy kötet, amely felleb-
benti a fátylat sok szakmai, emberi titok felett. 
Szigligeti Zsuzsanna könyvtárosunk beszélgetett 
az íróval. A hivatalos megjelenés utáni napon 
mutatták be városunkban az Egy város titkai – 
Budapesti legendák – Legendás budapestiek cí-
mű könyvet.  
Újra remekeltek könyvtárosaink, amikor szaka-
vatott kézzel mazsoláztak ki érdekességeket, új-
donságokat. Köszönjük! Van egy nagyszerű 
könyvtár Szigethalmon, ahol az önkormányzat 
által fenntartott intézmények bizonytalanságát 
érezve is minden telhetőt megtesznek értünk. 
Reméljük, a jövőben is megmarad és látogatható 
lesz. Rajtunk is múlik! Volt még bőven hely az 
előadóteremben. 

Batáné Brandenburg Magda

8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás…  
A Kádár-korszak hétköznapjai 
Szeptember 15-én fantasztikus előadást hallhat-
tunk Mitrovits Miklós történész előadásában a 
Hegedüs Géza Városi Könyvtárban. 
Miközben megismerhettük a Kádár-korszak 
hétköznapjait – munkájukat a gyárakban és a 
TSZ-ekben, építészetét, és szórakozási szokásait 
– egy időutazónak éreztem magam. 
Mivel a Kádár-korszakban születtem, egyre 
több emlék jutott eszembe a gyerekkoromból. 
Milyen jó volt kisdobosnak lenni, mennyire 
örültem, mikor az úttörő nyakkendőt a nya-
kamba kötötték a nagyok. Büszkén mondtuk el 
az úttörők 12 pontját. Emlékszem a vidám őrs-

gyűlésekre, a rajgyűlésekre, az akadályverse-
nyekre. Később a középiskolában KISZ-tagnak 
lenni és ifjú gárdistaként szolgálatot végezni. A 
játszótéren a többi gyerekkel indiánosdit játsza-
ni, a lakótelepen a többiekkel biciklizni, bandáz-
ni majd tinidiszkóba járni, a Petőfi csarnokban 
bulizni, de a legjobbak a házibulik voltak. Nyári 
táborozni és két hétig a szülőkkel a vállalati 
Szoc-üdülőkben nyaralni. 
Nagyon köszönöm az időutazást és a könyv-
tár dolgozóinak meghívását erre a remek elő-
adásra. 

Suhai-Réfi Tímea 
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•  Takács Nóra kiállításának megnyitója 
november 3-án 17.30-kor 
a kiállítás november 3-tól december 20-ig 
tekinthető meg.  

 
•  Kisbogár foglalkozás péntekenként  

(november 4., 11., 18., és 25-én) 10 órakor  
 
•  Takács Róbert előadása 

november 10-én 17.30-kor  
regisztráció: szigethalmi.konyvtar@gmail.com  

 
 
 
•  Kisbogár Zeneovi  

november 12-én 10 órakor 
 
•  Böjte Csaba előadása  

november 23-án 18 órakor 
regisztrálni személyesen lehet nyitvatartási 
időben, a regisztráció díja 1000 Ft/fő, melyet 
átadunk Böjte Csabának 

 
•  Olvasni jó! olvasási verseny  

október 4-től január 7-ig. 
 
A könyvtár november 24-én technikai okok 
miatt zárva lesz.  
 
A könyvtárban megvásárolható szigethalmi 
anyagok:  
- Biró Endre: Szigethalom  

(Szilágyitelep, Horthyliget): 3500 Ft 
- Takács Róbert: Szigethalom tizenkét évtizede 

1700 Ft.  
- Képeslapok Szigethalomról: 100 Ft/db 

Novemberi híreink
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A Remény Óvodája 

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

Azonban az ide járó gyermekek nem hajlék-
talanok. Olyan családok gyermekei, akik a 
kerületben állandó lakhatással nem rendel-
keznek: szívességi lakáshasználók, mosó-
konyhákban, pincékben, lebontásra ítélt há-
zakban élők, ahol önkényes lakásfoglalóként 
húzzák meg magukat – élni vágyó emberek 
ők. Az óvodát a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség működteti, melynek elnöke 

Iványi Gábor. Ezek a gyermekek eleve hátrá-
nyokkal indulnak az élet minden területén, 
emiatt rengeteg figyelmet és törődést igé-
nyelnek. Gyakran koraszülöttként jönnek a 
világra, többen az életkörülményeik miatt 
asztmásak, alultápláltak. Főtt ételhez nem 
ritkán csak az óvodában jutnak. Az óvoda 
dolgozói nap mint nap azon fáradoznak, 
hogy a kicsiknek egyszer majd esélyük le-
gyen egy jobb, élhetőbb életet élni.  
Az önök jóvoltából – ha csak egyetlen 
napra is – most újra feledtetni tudjuk 

ezekkel a gyermekekkel életük nehézsége-
it. Hozzájárulhatunk, hogy számukra is 
ünnep legyen a Mikulás – és a karácsony-
várás időszaka. Immár harmadik éve sze-
retnénk nekik meglepetést okozni Miku-
lás alkalmából a Csengettyű Bábcsoport 
bábelőadásával, illetve adományokkal. A 
megvalósításhoz most is elengedhetetlen 
az önök önzetlen segítsége, az összefogás 
ereje. 
Szükség lenne olyan tartós élelmiszerekre, 
amelyek főzés nélkül fogyaszthatók: külön-
féle konzervek, szeletelt kenyér, tartós tej, 
cukorka, szaloncukor, csokoládé. Nagyon 
örülnének mesekönyveknek, fejlesztő esz-
közöknek is: festék, ecset, ragasztó, ceruza, 
zsírkréta, rajzlap, színes papír, gyurma, ki-
rakó, stb., illetve tisztálkodási szerekre. 
Aki tud és szeretne segíteni, előzetes tele-
fonos egyeztetés után, idén is két gyűjtő-
ponton teheti meg: 
- a Mű úti Kék Oviban Török Ilona (06 70 

938 9796) 
- a Rákóczi utcai Szivárvány Bölcsődében 

Kiss Viktória (06 20 344 7772)  
várja a felajánlásokat. 
Hálásan köszönünk minden segítséget! 
 
„Amit magunkért teszünk, meghal velünk, 
Amit másokért, túlél minket.” 
(Albert Pine) 

Kiss Viktória

Miért bántasz?

Amikor a gyermekek egymással ke-
gyetlenkednek, nem szívesen be-
szélnek erről a felnőttekkel. Ta-

kargatják, vagy csak mellékesen megem-
lítik, mintha mindez mással történt volna. 
Szoktunk egyáltalán arról beszélni, hogy 
a gyermekek is tudnak bántalmazók len-
ni? Nem bizony. Ez tabu. 
Miből és hogyan lesz a tabutéma? 
A tabutémák kialakulásának a félelem az 
alapja, nehogy kiderüljön valami olyasmi, 
amit nem lehet vállalni. Ha nem beszélek 
róla, akkor az nincs is, nem létezik. 
Hogyan lesz egy gyermekből bántalmazó, 
kegyetlenkedő személyiség? 
Elsősorban a kóros minta az oka, amelyet 
minden nap lát. A gyermek a viselkedést 
is tanulja, a tanulása pedig másolással tör-
ténik. A magatartás másolásának színtere 
a család, a barátok és természetesen az in-
tézmények. Mégis az elsődleges viselke-
désminta a családban vésődik be. 

Mindig a nevelésen van a hangsúly, ha van 
egyáltalán egészséges szülői minta. Ha 
nincs, akkor az utca, a társadalom, a mé-
dia fog adni valamit. 
A saját viselkedésünkön keresztül taní-
tunk, mert a gyermek másol, a mintát 
felveszi. 
A kisgyermekkor a próbálkozás ideje. Ezt-
azt kipróbál, s hogy mivé válik, azt mind 
megtanulja. És ez a felelőssége a felnőtt 
nemzedéknek, vagy annak, aki ott van a 
környezetében és mintát ad. Szülő, nevelő, 
óvoda, iskola. A próbálkozást keretek közé 
kell szorítani, lehet azt mondani, hogy 
megállj. Lehet nyugodtan határt szabni a 
viselkedésnek. A temperamentum válto-
zó, de ha az indulatokat hagyjuk, akkor 
azok elszabadulhatnak. Nem szabad 
beskatulyázni, hogy a gyermek ilyen vagy 
olyan, hanem nevelni kell, ez változtatha-
tó, csak meg kell találni a hozzá vezető 
utat. Ott indul, a legelején, a születésnél, 

mire mosolygok, mire mondom azt, hogy 
na-na, ezt nem lehet. Nézd, ha megütlek, 
ez neked is fáj. Nagyon fontosak a vissza-
jelzések, hogy milyen viselkedéseket erő-
sítünk meg. 
A szülőknél nem mindegy, hogy mennyi-
re van tisztában az agresszió veszélyeivel 
és mennyire bagatellizálja el. Ugyanakkor 
ezt a mintát viszi tovább a gyermek óvo-
dából iskolába, majd a magánéletbe. Az-
tán itt jön az, hogy nem talál barátokat, el-
fordulnak tőle, zárkózottá válik, vagy el-
megy a küzdősport felé, ami még a jobbik 
eset. A küzdősportban megtanítják: van 
felkészülés, van a másik tisztelete, van 
kontroll, az már egy jó mederbe terelés. 
Probléma esetén hallgassunk meg szak-
embereket, kérdezzünk meg olyanokat, 
akik tudnak ebből kiutat mutatni.  
 

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember

„
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20 éves lett a CSEFOSZ SE  

Valóban, a megalakulásunk óta hosszú, szép 
utat tettünk meg. A tizenhat fő fogyatékossággal 
élők által, tököli székhellyel megalakult CSE-
FOSZ SE-nek jelenleg negyvenhat tagja van. 
Egyesületünk tevékenységében a kiskunlacházi 
Szent Imre Úti Speciális Iskola, a Szigetszent-
miklósi Bíró Lajos Általános Iskola, a Tököli 
Weöres Sándor Általános Iskola és a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános Iskola speciális ne-
velésű tanulói szintén részt vesznek, illetve al-
kalmi csatlakozók. Négy éve már szigethalmi 
székhellyel működünk, mivel tagságunk nagy 
része a Szigethalmi Fogyatékosok Nappali In-
tézményének az ellátottja. 
Első sportnapunkat 2002-ben Halásztelken ren-
deztünk, itt kaptuk azt a biztatást, hogy a fogya-
tékossággal élőknek is igényük van a sportolásra 
és a versenyzésre. Ennek hatására alakítottuk 
meg egyesületünket, melynek fő célja a fogyaté-
kossággal élők sport- és szabadidős tevékenysé-
gének a szervezése, támogatása. Kezdetben női-
férfi labdarúgással indítottunk. Az elmúlt húsz 
év alatt azonban egyre jöttek az igények újabb 
sportágak megismerésére. Jelenleg működik 
asztalitenisz, bocsa, bowling, atlétika, mozgásél-
mény, kézilabda, tollaslabda, női-férfi labdarú-
gás, tenisz és paraboccia szakosztályunk is. 
Legeredményesebb szakosztályaink: asztalite-
nisz, ahol kiemelkedő eredményt ért el Kiss Ta-
más egyéniben és egyesített párosban Pályi At-
tilával a 2022-ben megrendezett Speciális Olim-
pia máltai versenyén. Első nemzetközi 
szereplésükről egy egyéni, egy páros aranyérem-
mel tértek haza. 
Ha a speciális olimpiai mozgalomról beszélünk, 
meg kell említenem Kunczéné Fellegi Katalint, 
akinek javaslatára egyesületünk 2005-ben a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetségnek a tagja lett. 
Itt közel huszonhárom sportágban van sportolási 
lehetőség az értelmileg sérült fiatalok részére. 
Nemzetközi szinten szintén eredményes szak-
osztályunk az atlétika: Plavdik Zsófia első nem-
zetközi versenyéről, a már említett máltairól 400 
és 200 méteres futásban egy ezüst- és egy bronz -
éremmel tért haza. 
Női labdarúgó csapatunk is a kiemelkedő szak-
osztályok közé tartozik, három női játékosunk, 
Farkas Dóra, Plavdik Zsófia speciális sportolók 
és Nagy Anett partnerjátékos meghívást kaptak 
a 2023-ban Berlinben rendezendő Speciális 
Nyári Világjátékokon induló magyar női labda-
rúgó válogatottba. 
Czank Balázs kézilabda szakosztályunk part-
nerjátékosa szintén bekerült a speciális kézilab-
da magyar válogatott csapatba. Ezek nagyszerű 
eredmények, hiszen a 2023-as berlini világjáté-
kon 200 ország közel hétezer értelmi fogyaté-
kossággal élő sportolója fog versenyezni az ér-

mekért. Ezt az eseményt az olimpiákhoz hason-
lóan négyévente rendezik meg, s a speciális 
sportmozgalom legnagyobb versenye: ilyen ran-
gos eseményen CSEFOSZ SE sportolója eddig 
nem vett részt.  
Teniszben is eredményesek vagyunk, hazai vi-
szonylatban egy-egy megmérettetésen 20-25 fő-
vel veszünk részt. Ha már tenisz, nem feledkez-
hetünk el két válogatott játékosunkról, Kelmen 
Zsomborról és Sárosi Balázsról sem: utóbbi 
Ausztriában első lett, míg párosban ezüstérmet 
szereztek. (Tehetségüket jól mutatja, hogy köl-
csönjátékosként a CSEFOSZ kézilabda csapatá-
ban is szerepelnek.)  
Kerekesszékes sportolóink legeredményesebb 
sportága a paraboccia, ők a Magyar Paraboccia 
Szövetség által megrendezett országos versenye-
ken, illetve saját szervezésű emlékversenyeinken 
is szerepelnek, amelyből immár a hatodikat ren-
dezzük meg a 20 éves jubileumi rendezvényen, 
Kiss Attila emlékverseny néven. A mögöttünk 
álló húsz év egyik legnagyobb érdeme, hogy 
széles együttműködői kör alakult ki, ez teszi tel-
jessé munkánkat.  
Már említtettem a speciális nevelésű igényű 
gyermekeket is befogadó általános iskolákat, de 
ezen felül számos középiskolai partnerünk van: 
a Halásztelki Bocskai István Református Okta-
tási Központ, Kiskunlacházi Szakképző és Szak-
iskola, Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium. Ezekben az intézményekben érzé-
kenyítő előadásokat szervezünk, melyeknek el-
sődleges célja a fogyatékosággal élő emberek el-
fogadtatása, az önkéntes munka megszeretteté-
se. Mai rendezvényükre például hét önkéntes 
fiatal érkezett a Kiskunlacházi Szakképző és 
Szakiskolából.  
Továbbá önkormányzatok, civil szervezetek, 
nemzetközi partnerek is tagjai az együttmű-
ködői körnek: így a Pest Megyei Civil Közös-
ségi Szolgáltató Központ dr. Csobolyó Eszter 
közreműködésével, Szigethalom Város Önkor-
mányzata, Szigethalom Egyesített Népjóléti 
Intézmény (ezen két szervezet kezdetektől 
partnerünk, köszönet érte Fáki László polgár-
mesternek, dr. Kőváriné Tasó Gabriella intéz-
ményvezetőnek), a Szigetszentmiklósi Kon-
duktív Óvoda Somogyiné Panyik Gabriella tá-
mogatásával, valamint a Mozgáskorlátozottak 
Közép-magyarországi Regionális Egyesületé-
nek Taksonyi Szervezete Lakatos Györgyné 
vezetésével. 
Nemzetközi partnereink közül szeretném kie-
melni a GRACE OZ Egyesületet Nagypakáról. 
Sárközi Tibor vezetésével, több éve közös NEA 
pályázat keretében minden évben részt veszünk 
a GRACE CUP-on, illetve ők is állandó résztve-
vői a CSEFOSZ sportfesztiváljainknak, amely-

nek kiterjedt részvevői köre van: Humanitás SE 
Tata, ÁHI JOG Egyesület, Bárka Alapítvány Du-
naharaszti, Fogócska SE Érd, Dunaszerdahelyi 
Csallóközi Regionális Egyesület, Életfa SE Du-
naharaszti, Athlészisz Alapítvány Szerbiából, In-
valida Rekreácia civil szervezet Szabadkáról.  
A számos rendezvényhez, felkészüléshez, a ver-
senyeken való részvételhez a szerelést, a sport-
eszközöket, a forrásokat az utaztatáshoz egye-
sületünk a NEA, a SOSZ pályázatból, az adó 1 
%-os gyűjtéséből, külső támogatásokból tudja 
biztosítani. Kiemelt támogatóink a Pro Filii Ala-
pítvány, az Athlészisz Alapítvány, a TESCO. 
A CSEFOSZ rendezvények állandó fellépőkkel 
is dicsekedhetnek: a Tordasi Szivárvány Együt-
tes, a Roll-Dance kerekesszékes táncegyüttes. A 
sport mellett sikeres pályázatokkal is büszkél-
kedhetnek tagjaink: 2020-ban sikeres pályázatot 
nyújtott be Sikos Ágoston-Kelemen Zsombor 
teniszpárosunk az integráció jegyében az euró-
pai, eurázsiai Speciális Olimpia Szövetséghez, 
melynek köszönhetően 160 ép fiatallal ismertet-
hettük meg a fogyatékossággal élők sportját.  
2021-ben ismét sikerrel pályáztunk a Nem-
zetközi Speciális Olimpia Szövetség által kiírt 
Youth Innovation Grant által nyújtott támoga-
tásra. Az egyesített párosunk, Nagy Vivien, a 
halásztelki Bocskai István Református Oktatási 
Központ tanulója és Plavdik Zsófia által benyúj-
tott pályázat célja, hogy minél több ép fiatallal 
ismertessük meg a speciális olimpiai mozgal-
mat, érzékenyítsük őket. A Bocskai István Re-
formátus Oktatási központ diákjai egy SZÍN-já-
ték elnevezésű kiállítást is szerveztek, melynek 
keretében alapító tagunk, Sőrés Lia Down-
szindrómával élő alkotó képeit mutattuk be. 
Feltétlen megemlíteném még kiemelt rendezvé-
nyünket, a 2021-ben és 2022-ben Mezőberény-
ben megrendezett egy hetes nyári tenisz tábort, 
amelyet hetven hallássérült, értelmileg sérült, 
kerekesszékes és ép fiatal részére tartottunk. 
A tábor célja az integráció erősítése mellett a 
tenisz népszerűsítése a fogyatékossággal élők 
részére. 
A 20 éves jubileumi rendezvény keretében az 
egyesület emlékplakettal díjazta alapító tagjait, 
a támogatókat, az önkénteseket, az együttmű-
ködő partnereket, az eredményes sportolókat. 
Minden résztvevő a CSEFOSZ SE 20 éves emb-
lémájával ellátott éremmel és egy bögrével tér-
hetett haza.  
Sok-sok élményben volt részük azoknak, akik a 
CSEFOSZ SE színeiben sportoltak, amihez sze-
retnénk gratulálni minden résztvevőnek. Itt sze-
retném megköszönni mindenkinek a munkáját, 
támogatását, és külön szeretném kiemelni az 
önkéntes csapatunkat, amely nélkül semmilyen 
programot nem tudtunk volna megvalósítani. 
Zárszóként: reméljük, hogy húsz év múlva is sok 
szép sikerről tudunk majd beszámolni, de a leg-
fontosabb, hogy sportoljunk és élményekhez 
juttassuk a tagjainkat, mert a sport megszépíti a 
mindennapi életünket, a sport élményekhez jut-
tat minket.  

Medvegy Judit elnök 

Húsz év minden pillanatát szeretném felidézni, de ez szinte lehetetlen, ezért 
a főbb állomásokat említem meg – így nyitotta meg az egyesület elnöke, 
Medvegy Judit október 16-án, a Kiskunlacházán megrendezett Jubileumi 

Sportfesztivált. Ezt követően Fáki László, Szigethalom polgármestere mondott 
köszöntőt, aki megemlítette, hogy húsz év azt is jelenti, hogy az egyesület a felnőtt 
korba lépett. 



Példaértékű az az összefogás, ami is-
kolánk egyik tanulója érdekében va-
lósult meg.  

Takács Robi 6. osztályos tanulónkról nyá-
ron derült ki, hogy súlyos beteg, ezért úgy 
döntöttünk, hogy a szeptemberi, hagyomá-
nyos Családi Napunkat az ő és családja tá-
mogatásának érdekében rendezzük meg. 
Intézményvezetőnk, Németh Leila és Tö-
rök Ilona, Robi húgának óvónénije látott 
neki a szervezésnek, cégeket, civil szerve-
zeteket kerestek fel, online felületeken kér-
ték az emberek segítségét. Így aztán szep-
tember 23-án soha nem látott tömeg lepte 
el az iskolát. Az óvodások néptáncoltak, is-
kolásaink furulya-koncertet tartottak, éne-
keltek, kolléganőink, Fésűs Magdolna és 
Dzsabrailova Szevil egy dalt adtak elő, az 
Apolló X zenekar ingyenes fellépésével tá-
mogatta a rendezvényt. A szülői közössé-
günk is kivette a részét: ajándékokat gyűj-
töttek a tombolához, süteményeket sütöt-
tek a büféhez. Szívmelengető volt látni, 
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TOLL 96  
Mezőgazdasági és 
Szolgáltató Kft. 
Víziszárnyas vágó- és feldol-
gozó üzem korszerűsítése 
A projekt a Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a Vidékfejlesztési program Irányító 
Hatósága, mint Támogató által meghirdetett 
Mezőgazdasági termékek értéknövelése a 
feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 
kódszámú felhívásra beadott kérelem pályá-
zati támogatás elnyerésével valósult meg. 
 
Projekt rövid összefoglalója: 
A cég egy átfogó korszerű beruházást va-
lósított meg európai uniós támogatás segít-
ségével. Ez a társaság további eredményes 
működéséhez, műszaki fejlesztéséhez és a 
piac bővítéséhez nélkülözhetetlen volt. A 

beruházással a termékek hozzáadott érté-
két tudja növelni, illetve a vágó- és feldol-
gozó üzem rekonstrukciós munkálataival 
egy időtálló üzemet tudott létrehozni. A 
megvalósult vágó- és feldolgozó üzem min-
den tekintetben megfelel az európai uniós 
követelményeknek, 311 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatás se-
gítségével. 
A továbbiakban érdeklődni az alábbi elér-
hetőségeken lehet: toll96kft@t-online.hu

 

A Szigethalmi Fotóklub életében 
ismét eltelt egy munkával, alko-
tással, fényképezéssel eltöltött esz-

tendő.  
Szinte már hagyomány, hogy október 23-
án kiállítást tartunk a Városi Szabadidő 
Központban.  
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
ezen a szép ünnepen a Városi ünnepséget 
megelőzően nyithatjuk meg kiállításunkat, 
mutathatjuk be alkotásainkat. 
Igen, sokat fotóztunk, kirándulásokon, mű-
teremben, utazásaink során, városi rendez-
vényeken, koncerteken, sporteseményeken. 
Dokumentáltuk városunk eseményeit. A 
pillanat varázsának megörökítése élmény 
és egyben kihívás számunkra. Ilyenkor 
igyekszünk kedvet csinálni a fényképezés-
hez a látogatók között. Igyekszünk bemu-

tatni sokszínű világunkat, látásmódunkon 
keresztül. Ezek a fotók az eltelt egy év mun-
káját engedik láttatni, fejlődésünket, klu-
bunk életét. 
Köszönetet szeretnék mondani a lehetősé-
gért és a tevőleges támogatásért a VSZK 
munkatársainak. Fáki László Polgármester 
Úrnak a kiállítás megnyitásáért. Csóka 
Gabriella fuvola művésznek, Márki Zoltán 
előadó művésznek a színvonalas megnyitó 
előadásért és természetesen a kiállító fotó-
soknak. Név szerint: Kollár László, Kulin 
Henrietta, Pató Ferenc, Szabó Attila, 
Sziklavári Sándor. 
Valamint kedves látogatóinknak, akik el-
fogadva meghívásunkat eljöttek a megnyi-
tóra. 

Sziklavári Sándor 
klubvezető

Elmúlt egy év

hogy sok idegen ember is eljött, hogy tá-
mogassa Robi gyógyulását.  
Köszönjük nekik: Bóna Zoltán, országgyű-
lési képviselő a rendezvény fővédnöke; Fáki 
László, polgármester; Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ – Dr. Pálos Annamá-
ria, Tézsláné Farkas Klarissza; Iskolánk ne-
velőtestülete, dolgozói és szülői közössége; 
Török Ilona; Apolló X zenekar; Négyszínvi-
rág Óvoda; Sztrapkó Norbert; Suhai Tímea; 
Nagy Viktor; Körmendy Zsófia; Gyöngyike 
Cukrászműhelye; Téged Véd Kft. – Holecska 
Zsolt; Vadaspark – Blága család; Kiss Vik-
tória, képviselő; Hegedűs Géza Városi 
Könyvtár – Horváth Zsolt; Laufer Anikó, Ro-
mász Erika, Marlin Erika óvodapedagógusok; 
Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény – 
Adorjánné Csapó Gyöngyi; Molnár Sándor, 
képviselő; Nebuló Közétkeztetési Intézmény 
– Dr. Petyi Beáta; Némethné Lukács Tünde; 
Összefogás Szigethalomért Egyesület; Sziget-
halmi Polgárőrség; Kolozsi Ágnes; Diagonál 
Plusz Kft. – Blum Zsolt; és mindenkinek, aki 
anyagilag, erkölcsileg vagy munkájával tá-
mogatta rendezvényünket, segítette Robit és 
családját. 
Németh Leila intézményvezető, Fodor 
Zsuzsa intézményvezető-helyettes és Török 
Ilona óvodapedagógus ünnepélyesen átad-
ta a befolyt összeget a családnak. Gyógyu-
lást és jó egészséget kívánunk Robinak. 

Szél László, pedagógus 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola
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A Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola 8. a és 8. b osztályos 
tanulói szeptemberben az Erzsébet 

tábor keretében három napot töltöttek el 
Zánkán. 
Reggel 6 órakor indultunk az iskola elől, 
szülői segítséggel jutottunk be a Kelenföldi 
pályaudvarra, ahonnan közel 2 és fél órás 

vonatozás után jutottunk el Zánkára. Az ál-
lomásról az Erzsébet-tábor kisvasútjával 
vittek minket a főépülethez, ahol a regiszt-
ráció, karszalagosztás után elfoglalhattuk a 
szállást. Összesen 44 diák és 5 kísérő peda-
gógus volt a csoportunkban. 
Egy kis szabadidő és az ebéd után az első 
programunk egy kalandparkban volt, ahol 

csúszással, mászással kellett teljesíteni az 
akadályokat. Végig nagyon figyeltek a biz-
tonságunkra, balesetvédelmi oktatásban is 
részesültünk. Nagyon izgalmas program 
volt, mindannyian sikeresen teljesítettük. 
Ezután egy kutyabemutatóra mentünk, 
ahol három kutya-gazda páros mutatott be 
ügyességi feladatokat. 

Erzsébet tábor Zánkán

A Hegedüs Géza Városi Könyvtárból 
meghívást kaptunk Tóth Kata peda-
gógus, könyvtáros, mesemondó elő-

adására október 11-ére, a Népmese napja al-
kalmából. A Széchenyi iskola 2.c osztályos ta-
nulóival várakozással telve indultunk el az 
eseményre. Nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket, s hamarosan az előadó, Tóth Kata is 
megérkezett. Bemutatkozásként elmondtuk 

neki Weöres Sándor A cinege cipője című 
versét, majd ő is mondott egyet a gyerekek-
nek, ezt követően megtanított nekik egy 
mondókát. Megismerkedhettünk egy érdekes 
hangszerrel, a Koshi szélharanggal, melynek 
hangja máris meseországba repített bennün-
ket. A csillagszemű juhász című mesét hall-
gathattuk meg papírszínházzal egybekötve. A 
gyerekek áhítattal hallgatták végig, az előadás 

után megnézhették közelebbről a kisszínhá-
zat, amely egy fabőröndben rejtőzött.  
Sok új dolgot tanultunk, szép élményekkel 
gazdagodtunk, nagyszerűen éreztük ma-
gunkat.  
Köszönjük a lehetőséget a könyvtár dolgo-
zóinak és iskolánk vezetőségének. 

Domokos Ilona  
tanító néni 

Mese a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
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A Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola dolgozói és diákjai – 
ökoiskolaként – kiemelt figyelmet 

szentelnek az újrahasznosítás, így  a környe-
zetvédelem ügyének. A tudatos életmód 
egyik alappillére a nyersanyagokkal és az 
energiával való takarékosság, melynek je-
lentősége évről évre egyre nagyobb. Az ál-
talunk termelt hulladék nagy része újra-
hasznosítható, de csak akkor, ha szelektíven 
kezeljük. Ennek fényében idén ősszel is 
megrendeztük szokásos ruhagyűjtő akció-
inkat. Az osztályok közötti verseny kereté-

ben összesen 4665 kg használt ruhát gyűj-
töttünk, melynek bevételéből iskolánkat, 
közösségi tereinket szépítjük és fejlesztjük. 
A verseny győztese az 5. a osztály lett 260 
zsákkal, 2. helyezést ért el a 3. a osztály 111 
zsákkal. Tőlük alig lemaradva, 75 zsákkal a 
4. a osztály szerezte meg a 3. helyezést.  
Egész évben kupakot gyűjtünk jótékony cé-
lú felajánlásra, valamint használt sütő- és 
főzőolajat, melynek bevételéből játékokat, 
informatikai eszközöket vásárolunk. Az is-
kola teraszain kihelyezett gyűjtőedényekbe 
várjuk és szívesen fogadjuk a lakosság és a 

szülők összegyűjtött csomagjait. A használt 
olajat bármilyen üvegbe, PET-palackba 
töltve be lehet hozni. 
Köszönjük a mostani és az eddigi összes 
gyűjtögetést a lelkes szülőgárdának, a kol-
légáknak, a régi és jelenlegi diákjainknak, 
a város lakóinak!  
Örömmel mondhatjuk, hogy az idei ősz is 
szorgos-dolgos „lomtalanítással” indulha-
tott, a környezettudatos életmód jegyé-
ben! 

Nyutali Marianna 
tanárnő, öko vezető 

Minden nap 19 órakor mentünk vacsoráz-
ni. Első este a csoport egy része a Kávé-
szünet nevű együttes koncertjén vett részt, 
a szálláson maradók a foci EB magyar-
olasz meccsén szurkoltak a magyar válo-
gatottnak. 
Másnap délelőtt a tábor területén lévő Ha-
ditechnikai Parkba látogattunk el, ahol tan-
kokat, vadászrepülőket és sok egyéb jármű-
vet, eszközt láttunk.  
A következő állomásunk egy természettu-
dományos bemutató volt, ahol a minden-
napi életben használt eszközök felhaszná-

lásával mutattak be érdekes kísérleteket.  
Ebéd után a 8.b osztállyal a Balaton partra 
mentük, ahol egy órás sétahajózáson élvez-
hettük a magyar tenger nyújtotta csodás 
látványt. Ezalatt a 8.a osztály izgalmas lé-
zerharcot vívott a tábor területén lévő er-
dőben.  
Este diszkóba mehettünk, ahol a táborszer-
vezésben segítő Tesók tánckoreográfiákat 
adtak elő. Mindannyian jól szórakoztunk, 
nagyszerűen éreztük magunkat.  
Utolsó nap reggeli után átvettük a hazaútra 
kapott hidegcsomagot, majd lesétáltunk a 

Balaton-partra, és még utoljára megcsodál-
tuk a látványt.  
Vonatunk dél körül indult vissza Budapest-
re, ahol már vártak ránk a szülők, akik ha-
zavittek minket. 
Remek közösségépítő program volt ez a há-
rom nap mindkét osztály számára, sokat 
segített a társas kapcsolatok kialakításában, 
hisz az elmúlt két évben a covid-járvány 
miatt nem volt erre sok lehetőségünk! 
 

Schuck Petra 
8.b osztályos tanuló

Göncölj a Földért!  
Gyűjtés a környezetvédelem és fenntarthatóság jegyében



14 2022. 11. november

Szigethalmi Híradó

Szép kertek, rendezett porták Szigethalmon 
Tizennyolcadik díjátadó gála 

A Városi Szabadidő Központban 
2022. október 24-én rendezték 
meg a Szép kertek, rendezett por-

ták idei díjátadó ünnepségét.  
Honnan is indultak a telepítésszépítő civil 
mozgalmak? A nyolcvanas, kilencvenes 
években még a „Tiszta udvar-Rendes ház” 
táblákkal találkozhattunk majd ezt követő-
en a „Tegyük szebbé környezetünket” cím-
re lehetett pályázni, de a kilencvenes évek 
végére ez is elhalt. 
Településünk azonban egyre szebben fejlő-
dött, szépült, amely szinte megkívánta, 

hogy az előzőekhez hasonló civil szervező-
dést keltsünk életre.  
Így mi, a Zöld Háló Egyesület 2005-től el-
indítottuk a „Szép kertek, házak” fotópályá-
zati felhívását. Első körben tizenhat lakost 
tudtunk bevonni a városszépítést célzó kez-
deményezésbe. Azonban, még több lakost 
szerettünk volna motiválni a csatlakozásra, 
ezért már az első alkalommal is mindenki 
munkáját jutalmaztuk, nem csupán a díja-
zottakét. Az első sikereken felbuzdulva 
2008-tól elindítottuk a „Szép kertek, rende-
zett porták” mozgalmat, óriási sikerrel. Ezt 

igazolja, hogy mára a kezdő tizenhat fős je-
lentkezői kör mintegy száz főre duzzadt.  
Az évek alatt a díjátadó ünnepségünk is 
egyre színvonalasabbá vált. Ebben nagy 
szerepe van a mindenkori meghívott fellé-
pőknek, az idén Jakab Cintia és Sánta Zsolt 
énekművészek hozták le a jó hangulatot. 
Ehhez járulnak hozzá a szinte mindenkori 
fellépők a Kék tag óvoda táncosai Török 
Ilona vezetésével, a Sziget Dance Land Tse 
csoportnak Darvasi Gabriella irányításával. 
A díjátadó lebonyolításában, megnyitásá-
ban Fáki László polgármester kezdetektől 
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részt vesz. Állandó meghívott vendégek 
2018-óta Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő, a fotópályázatok fővédnöke, Bakosné 
Till Györgyi az egyesületünk fővédnöke és 
fő támogatója, valamint Domokos Balázs a 
Kert stúdió ügyvezető igazgatója, állandó 
zsűritagunk.  
Tisztelet, köszönet illeti Riegler Erikát, aki 
a díszítő virágokat biztosítja számunkra, 
valamint az önkormányzat által mindenki 
számára biztosított 3000 Ft értékű utal-
ványt is beváltja. 
Az idei évben családi ház, családi ház és ut-
ca, intézmények, vendéglátók kategória 
mellett, az országosan meghirdetett „A leg-

szebb konyhakertek” felhívására jelentke-
zők közül tizenegy lakost tudunk váro-
sunkban díjazni.  
Sikereink 2021-ben túlmutattak a helyi 
szinten, csatlakoztunk a Virágos Pest me-
gye felhíváshoz, ahol városunk első helye-
zettje tovább is jutott, 2022-ben ismét be-
neveztünk. 
Ezzel a többrétű tevékenységgel a környezetvé-
delem, környezettudatosítás, környezet szépítés, 
környezetbarát elvet tudjuk a településünkön 
hirdetni, tudatosítani, megismertetni, ami kü-
lön érték számunkra.  
Kiemelten köszönöm a Városi Szabadidő 
központ vezetőségének, munkatársainak, 
hogy mindenkor biztosítják a helyszínt, va-
lamint fotók kihelyezését és megtekintését 
is lehetővé teszik. Valamint Csapó Lajosnak 
az oklevelek szerkesztését, Domonkos Ist-
vánnak az oklevelek, fotók nyomtatását, a 
kihelyezhető táblák elkészítését. Végül, de 
nem utolsó sorban, a tagságomnak köszö-
nöm azt az aktív munkát, amellyel el tudtuk 
érni, hogy a tizennyolcadik alkalommal is 
sikeresen megrendeztük díjátadó gálát. 
A tisztelt szépítő lakosoknak nagyon jó 
erőt, egészséget kívánok! Jelentkezésüket a 
továbbiakban is várjuk! 
„Aki a virágot szereti, rossz ember nem le-
het.” ennek tudatában:  

 Regényi Tiborné (Aranka) 
Fotók: Sziklavári Sándor 
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Meghívó

A megnyitó helyszíne:  

Városi Szabadidő Központ Zöld Terem, 

2022. november 19. szombat 17 óra. 

A kiállítást megnyitja: Csóka Gabriella fuvolaművész 

Ünnepi köszöntőt mond: Fáki László polgármester 

A festmények megtekinthetők: 2022. november 27-ig 
Cím: Szigethalom, Sport utca 4. 

A festmények, amelyek megnyerték az Önök tetszését, meg is vásárolhatók!

Szeretettel hívunk és várunk  
minden művészetek iránt érdeklődő 

Kedves Látogatót 
 

Bogya Rózsa  
alkotóművész 

Festménykiállítására.

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYVÉDI 
PRAXIS FOLYTATÁSÁRÓL 

Tájékoztatom valamennyi jelenlegi és leendő Ügyfelemet, 
továbbá a Tisztelt érdeklődőket, hogy a 2315 
Szigethalom, Kossuth Lajos utca 12. szám alatti irodában, 
kibővült profillal ügyvédi irodát nyitottam.  

Elsősorban polgári jogi területen vállalok megbízásokat 
(pl. ingatlanjog, cégeljárások, követeléskezelés stb.), 
szolgáltatásaimról részletesen a https://www.drkovacs-
zoltay.hu honlapon olvashatnak. 

Kedden és szerdán 13 - 15 óra között személyesen az 
irodában is felkereshetnek, ettől eltérő időpontban 
előzetes egyeztetést követően állok Ügyfeleim 
rendelkezésére. 

Időpont egyeztetés személyesen, a +3670/6055-516 
telefonszámon, az iroda@drkovacs-zoltay.hu email 
címen, vagy interneten a honlapon keresztül is lehetséges. 

Várom szíves megkeresésüket! 

dr. Kovács-Zoltay Beatrix 
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A régi időkre 
emlékeztető 
létszámmal 

indult túrázni a Szi-
gethalmi Teljesít-
ménytúrázók Egye-
sülete. Közel 70 em-
ber jelentkezett az 
októberi túrára, ami 
Esztergomba vitt 
minket. Már régóta 
3 csoportra oszlik a 
társaság. Mindenki 
az erőnlétének meg-
felelő távot járja vé-

gig. A rövid táv résztvevői Esztergom érde-
kességeit nézték meg (volt, aki eközben 10 
km-t is a lábaiba tett), de olyanok is akad-
tak, akik átsétáltak Párkányba a szlovák fi-
nomságokért.  

A középtáv résztvevői nagy fába vágták a 
fejszéiket, mivel a táv első négy kilométe-
rének 90%-a emelkedő volt. Rögtön az ele-
jén megmászták a Szent István lépcsőt, 
amelyen megnézhették Magyarország leg-
nagyobb napóráját. Többen megállapítot-
ták, hogy pontosan jár. A Szent Tamás-
hegyről remek kilátás nyílott az Esztergomi 
Bazilikára és a Dunára is. Felfelé haladva 
több helyről is szétnézhettek. A legmaga-
sabb pontra érve, a Vaskapu-hegyről pazar 
látvány fogadta a résztvevőket. Ráadásul 
ezt már a Brilli Gyula menedékház vendég-
lőjének a teraszáról szemlélhették meg, 
rendelésüket fogyasztva. Innen az út már 
lejtett, de még hat kilométert kellett kutya-
golniuk. A látványért azonban megérte. A 
Mély úton érkeztek vissza Esztergomba, 
azonban ez az út is sok különleges és régi 

építészeti csodával kényeztette el az addigra 
elfáradt vándorokat. 
A hosszú táv maroknyi (de kemény) csapa-
ta még Esztergom előtt szállt le a buszról. 
Kedvcsinálónak a Nagy-Cserepes-tető csú-
csát mászták meg, majd hosszú gyaloglás 
után a Loggia-barlang árnyékában „hűsöl-
tek”. Újabb nagy távot megtéve érték el a 
Vaskapu-hegy lábánál fekvő festői réteket, 
ahonnan talán kevésbé meredek, de hosz-
szabb kapaszkodó után érték el a menedék-
házat. Ők sem tudtak ellenállni a finomsá-
goknak. Meredeken ereszkedtek le az Esz-
tergom felé vivő útra, amely bizony próbára 
tette térdeik teherbíró képességeit. A távju-
kat ők is sikerrel teljesítették.  
A közel 70 turista fáradtan, de élmények-
kel megrakodva szállt fel a buszra, és in-
dult haza.

Az egyesület következő túrájára no-
vember 12-én kerül majd sor. A 
rövid táv a Pilisszentkereszt kör-

nyékét tekinti meg, meglátogatva a méltán 
híres Dera-szurdokot. És ha már ott van-
nak, a cukrászdát sem hagyhatják ki. Az is 
méltán híres. 
A hosszú- és a középtáv Csobánkáról rajtol-
hat el. A középtáv felkeresi a Szent-kutat és 
a Sarlós Boldogasszony kápolnát. Egy ko-

molyabb kaptató után felkapaszkodnak a 
Hosszú-hegy tetejére, ahonnan több kilátó-
pontról gyönyörködhetnek a táj szépségei-
ben. Az út során megtanulják, hogy mi az a 
zsomboly. A bátrabb jelentkezők egy bar-
langot is megtekinthetnek, de oda nehéz le-
mászni. A hegyháton haladva eljutnak odá-
ig, ahol leereszkedhetnek a Dera-szurdok 
bejáratához. A kevésbé fáradtak még meg-
tekintik a szurdokot, a többiek csak a cuk-
rászda kínálatában gyönyörködhetnek. 
A hosszú táv bakancsosai (nem véletlen a 
megnevezés) a Ziribár-hegy felé veszik az 
irányt. Útközben három barlangot is érint-
ve másznak fel a csúcsra, ahonnan fantasz-
tikus a kilátás a környező vidékre. A három 
barlang közül csak az egyiket lehet meg-
nézni (megéri), a másik kettőből egy lezár-

va a másikba pedig nem tanácsos beleesni. 
Ha már hegy, akkor legyen kettő! Leeresz-
kedve a Ziribárról, újabb kapaszkodó a 
Hosszú-hegy tetejére a kilátópontokhoz. In-
nen ők is a középtáv útját járják be. A cso-
portok Pilisszentkereszten találkoznak. Re-
mélhetőleg a már kiszemelt vendéglőben. 
A részletesebb tájékoztatóért, illetve a je-
lentkezési lehetőségért (űrlapon) érdemes 
figyelni az egyesület honlapját és facebook 
oldalát. 

www.szigethalmite.hu,  
Facebook: Szigethalmi TE. 
Szép napot kíván minden ked-
ves olvasónak a 

 
Szigethalmi Teljesítménytúrázók  

Egyesületének vezetősége 
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Szeptember 30-án a Városi Szabadidő 
Központban tartottuk a XV. Szufla tá-
mogatói bulit. 

Ezen alkalommal köszönjük meg az egye-
sületek, szponzorok, támogatók segítségét, 
akik valamilyen módon segítették a Szufla 
futófesztivál színvonalának emelését. Már 
koradélután a Szuflás csajok feldíszítették a 
zöld termet, amihez a VSZK is nagyban 
hozzájárult, ezzel párhuzamban, a főzés is 
elindult. 

Az est Sztrapkó Norbert elnök megnyitó 
beszédével indult, aki elmesélte, a Szufla fu-
tófesztivál és a támogatói est fejlődésének 
történetét. Ezután Fáki László Polgármester 
méltatta a rendezvényt, valamint ő is meg-
köszönte a sok-sok segítő közreműködését.  
Majd, a Fogyatékos napközi otthon számá-
ra jelképesen – tábla formájában – átadtuk 
a futóversenyen gyűjtött 170 000 forint 
adományt, amit a chip letéti díjakból szed-

tünk össze. Ezt az összeg az idén egy spe-
ciális szobakerékpárra költik. Majd tálaltuk 
Erdélyi Vendel és feleségé Andrea kitűnő 
gulyáslevesét, melynek az alapanyagát a 
Bodrogi Hús Kft-nek köszönhetjük.  
Az est, mint mindig, jó hangulatban telt, de 
komoly dolgokról is esett szó, már tervez-
tük a következő évi Szufla futófesztivált, 
aminek várható időpontja 2023.08.12. 

-szufla- 
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Szigetszentmiklóson idén rendez-
ték meg az első lecsófőző feszti-
vált. Az október eleji eseményen 

két szigethalmi csapat is képviselte tele-

pülésünket. Az időjárás kitűnő volt, 
gyönyörű napos idő, igazi indián nyár 
avagy, ahogy jobban ismerik, vénasszo-
nyok nyara. 

Tizenhat csapat vett részt a versenyen, a 
két szigethalmi Erdélyi Vendel és Sztrap-
kó Norbert vezetésével. Mindkettő a Va-
dászház utcából verbuválódott. Vendelék 
gázzal, Norbiék fával tüzeltek a bográ-
csok alá.  
Sztrapkó Norbiék Sörnyitók csapata sát-
rat állított, stílszerűen sörnyitókkal, sö-
röskupakokkal, -üvegekkel, -dobozokkal, 
némi őszi kellékekkel dekorálva. Meg is 
lett az eredménye, a szervezők díjazták a 
sátrak kinézetét is, amelyben 1. helyezést 
értek el. 
Közben a színpadon nagyon színes műso-
rok váltották egymást, többek közt rockze-
nekar is szórakoztatta a résztvevőket.  
Az eredményhirdetés is igazi örömöt ho-
zott nekünk, hiszen Erdélyi Vendel csapata 
lett az első bajnoka a szigetszentmiklósi le-
csófőző fesztiválnak. Az ajándékcsomag 
mellett a vándorkupát is ők vihették haza. 
Színvonalas rendezvény volt, jövőre is itt a 
helyünk.  
Köszönjük Horváth Mónika főszervezőnek 
és a Szigetszentmiklós polgármesterének 
Nagy Jánosnak. 

Vadászház utca lakói 

Szufla támogatói est

Taroltak a szigethalmiak!
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Figyeljetek kicsik és na-
gyok! Ha szeretnétek, 
hogy elvarázsoljon tite-

ket a bábszínház világa, akkor 
gyorsan kerekedjetek fel!  
 Nem kell mást tennetek, mint 
ellátogatni a Szigethalmi Ma-
nóparkba és az Éhes Mókus 
Büfében megvásárolnotok a 
jegyeket az előadásra amit Ló-
ránt Krisztina és Pille Tamás 
színművész tartanak! A Manó-
parkban mesebeli környezet-
ben érezhetitek magatokat a 
manóházikók és mesefigurák 

környezetében. Minden épü-
letnél találhattok egy rövid kis 
mesét és interaktív játékot. 
A Manópark idén májusban 
nyitotta meg kapuját, ami a le-
selejtezett szelektív hulladék-
gyűjtő-egységek újrahasznosí-
tásán/újragondolásán alapszik. 
Azóta folyamatosan bővül, szé-
pül. Egyre több programmal 
várunk mindenkit!  
További információ a Sziget-
halmi Manópark Facebook-
oldalán.  

VSZK 

Szeretnél kicsit kikapcsolódni? 
Szeretsz társasozni, de nincs ki-
vel? Érdekelnek a modern tár-
sasjátékok vagy csak szeretnél 
megismerni új dolgokat? Ak-
kor gyere el a Városi Szabadidő 
Központba, a Halmi Társasjá-
ték Klub keretein belül! Ezt az 
eseményt minden hónap má-
sodik vasárnapján rendezzük, 
így legközelebb november 13-
án várunk. Vannak újabbak és 
természetesen régi játékok is. 
De nem csak akkor érdemes 
jönnöd, ha versengeni akarsz, 
nagyon jó kommunikációs, 
vagy akár „együttműködős” 
helyzetekbe is belecsöppen-
hetsz. Nagyon sok lehetőség 

közül lehet választani, csak 
hogy néhányat említsünk a hí-
resebbek közül: Bang, Ticket 
To Ride, The Mind, UNO, 
Aranyásók, Robbanó Cicák. 
Ha egyiket sem ismered, de szí-
vesen megtanulnád, akkor se 
félj, mert Antónia és Barna se-
gítenek neked, sőt te is hozha-
tod a saját kedvencedet. Ha fel-
keltettük az érdeklődésedet, 
akkor kövesd a Halmi Társas -
játék Klub Facebook-oldalát, 
hogy ne maradj le a legújabb 
hírekről sem. 
Várunk mindenkit nagyon sok 
szeretettel! A belépés díjmentes! 

Sztrapkó Barna   
és Porubsky Antónia 

Bábszínház a Manóparkban Halmi Társasjáték Klub felhívás 
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Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com  

(a hirdetési összeg befizetése után! A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  
megjelenését. A szerkesztő a cikkeket   

rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.) 
Következő lapzárta: november 22. Megjelenés: december eleje.  

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