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Hulladékszállításról, vízhálózat 
fejlesztéséről, térítési díjak eme-
léséről döntött – többek között – 

a képviselő-testület november 15-én. Az 
ülésen a városi hitelkeretről, szolgálati la-
kásokról és a jövő évi munkatervről is szó 
esett.  
Az első napirendben a képviselők elfo-
gadták az önkormányzat 2023 évi mun-
katervét első olvasatban. A munkaterv 
tartalmazza a rendes testületi és bizottsági 
ülések időpontját, a közmeghallgatás nap-
ját és a rendes ülések várható napirendjeit. 
Az elfogadott munkatervet az intézmények 
és civil szervezetek is megkapták. Amint a 
vélemények, észrevételek visszaérkeznek, 
a testület decemberi ülésén fogja véglege-
sen elfogadni. 
A következő napirendben a testület tagjai 
meghosszabbították a Kolozsvári utcai óvo-
da tetőterében lévő három szolgálati lakás 
bérletét, amelyet egy iskola pedagógus, egy 
konyhás és egy bölcsődei alkalmazott hasz-
nál. A bérletek mindig egy éves időtartam-
ra szólnak. 
Ezután a képviselők hozzájárultak a jöven-
dőbeli gazdasági és ipari terület helyi épí-
tési szabályzatának (HÉSZ) módosításá-
hoz. Mivel a területen már egy befektető 
szeretné elindítani a fejlesztését, ezért a 
HÉSZ-t hozzáalakítjuk a meglévő telek 
nagyságához. Az ezzel kapcsolatos költsé-
geket a befektetőnek kell állnia.

Elbírálták a Bursa 
Hungarica egyetemi 
ösztöndíjat

Jól szeretni karácsony napján

(Folytatás a 2. oldalon)

Mint minden karácsonykor, már 
Advent tájékán elkezdjük szótá-
runkból halmozottan, már- már 

elcsépelve előhívni a „szeretet” szavunkat. 
Ha „Google barátunkat” kérdezzük, renge-
teg magyarázatot, értelmezést találunk rá. 
Többek közt korunk egyik legnagyobb ma-
gyar pszichológusának, Popper Péternek 
sorait is: „Az, hogy kinek mit jelent a “jól 
szeretni”, azt mindenkinek egyénileg kell 
meghatároznia, mert mint minden érzelem, 
a szeretet is szubjektív élmény. Jól szeretni 
azt jelenti, hogy én úgy szeretlek téged, 
ahogy neked jó, nem ahogy nekem. Ha 
szebb, jobb lett az életed, hogy én benne va-
gyok, akkor valószínűleg jól szeretlek”.  
 
Igazából ennél a gondolatnál tovább nem 
is kéne boncolgatnunk, hogy karácsony 
ünnepe Jézus megszületésének örömén túl 
a „jól szeretésről” kellene hogy szóljon. 
Legtöbben így is kezdünk hozzá az előké-
születeknek, elhatározzuk, az idén minden 

tökéletes lesz. Időben bevásárolunk, a fa 
nem lesz ferde, a vacsora időben kész, 
mindenki örül az ajándéknak. Hiszen ka-
rácsony van, legalább most jól akarunk 
szeretni. Ez jól is van így. De feltenném a 
kérdést: ha a hétköznapjainkon nem 
ugyanerre a „jól szeretésre” törekszünk, le-
het kampányszerű „jól szeretéssel” meghitt 
ünnepet varázsolni? Aligha. Ezért már a 
mindennapjainkban is így kellene élni. 
Nyilván nem tudunk életünk minden per-
cében megfelelni ennek az elvárásnak. 
Egyet tehetünk, törekszünk rá. S erre vi-
szont mi sem alkalmasabb, mint karácsony 
ünnepe.  
 
Kívánom önöknek, hogy a karácsony este 
legyen az az este, amikor elindulunk, vagy 
csak leporoljuk magunkat, és tovább hala-
dunk a „jól szeretés” azon útján, ami a 
szürke, de ettől mégiscsak boldogabb hét-
köznapokba vezet. 

Fáki László 

Áldott, békés karácsonyt kíván  
Szigethalom Város Önkormányzata és  

polgármesteri hivatala nevében:  
Fáki László polgármester,  
dr. Stiebel Viktória jegyző
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Jégpálya nyitva tartás

Iskolaidőben: hétköznap16 – 20 óra között, 
szombat – vasárnap 10 – 20 óra között. 
Iskolai szünetben: mindennap 10-20 óráig. 
A pálya december 24-én egésznap zárva 
tart.  
Belépődíjak: felnőtt 1500, gyerek 1000 Ft. 
Korcsolya kölcsönzés: 1200 Ft. 
Szigethalmi lakcímkártyával 30% kedvez-
mény. 
A pálya 2023. január 29-ig működik. 
Az szigethalmi iskolások és óvodások taní-
tási időben, csoportos látogatás esetén in-
gyenesen használhatják majd a pályát. Fi-
zetni csak a korcsolya kölcsönzésért kell, ha 
nem rendelkeznek saját korcsolyával. 
A jégkorong mérkőzések idején a pálya 
más látogatónak nem használható. Az idő-
pontjáról előzetesen a Facebookon adunk 
tájékoztatást.

(Folytatás az 1. oldalról) 
A képviselők a következő évre is jóvá-
hagyták a város részére felvehető folyó-
számlahitel-keret szerződésének aláírását, 
amelynek lehívására eddig nem volt szük-
ség, mert saját forrásból folyamatosan 
tudták finanszírozni a város működését, 
de a biztonság kedvéért mindig fenntart-
ják ezt a lehetőséget. 
Ötödik napirendben a képviselők hozzá-
járultak Érd és Térsége Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának hetedik mó-
dosításához. A módosításra azért került 
sor, mert ebben az évben három önkor-
mányzat jelezte kilépését a társulásból. A 
módosítás csak a három önkormányzat 
törléséhez kapcsolódott.  
A következő napirendben Szigethalom 
Város Önkormányzat Képviselő-testület 
feladatkörébe tartozó szociális szolgálta-
tásokról szóló 17/2007.(X.31.) önkor-
mányzati rendelet módosítása történt 
meg. A térítési díjakat kellett emelni a szo-
ciális szolgáltatások területén. Ezt két dolog 
indokolta. Az egyik az energiaárak növeke-
dése, a másik az étkezés és a szolgáltatási 
árak növekedése. Sajnos a drasztikus emel-

kedés ellenére sem fedezik a költségeket a 
díjemelések és a várható normatíva. 
Hetedik napirendben Szigethalom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2020. (V.26.) számú rendeletének mó-
dosítása történt meg, ami a település tisz-
taságáról és a hulladékgazdálkodás szabá-
lyairól szól. A változás lényege, hogy a 
PET és egyéb műanyagok és fém dobozok 
mellett ezentúl az italos kartont (pl. Tetra 
Pak italos dobozokat) is elszállítják. A 
rendelet december elsejétől lép hatályba. 
A szabályok hatályba lépéstől érvényesek. 
A képviselők módosították a helyi adókról 
szóló rendeletet is. A módosítás nem ter-
jedt ki a mértékekre, tehát egyetlen adó-
fajta esetén sem történt emelés. Viszont az 
építmény- és a telekadók esetében meg-
szűnik az a kedvezmény, amit azok kaptak, 
akik új beruházást indítottak a településen. 
Természetesen ez csak a jövő évtől érvé-
nyes, és aki már a hatálya alatt volt, annak 
továbbra is megmaradnak a kedvezmé-
nyei. 
Kilencedik napirendben döntöttek a 
képviselők a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat-
ról. Idén 14 pályázó volt, és mind a 14 

pályázó megkapta az ösztöndíjat, kivétel 
nélkül. 
Az utolsó döntést igénylő napirendben a 
múlt hónapban kiírt meghívásos pályázat 
eredményhirdetése történt meg. A három 
pályázó közül a Terv-Consult Kft. Tak-
sonyból nyerte el a lehetőséget. A tervező 
feladata a Nefelejcs utcai átemelőtől egy új 
nyomóvezeték építésének tervezése a me-
zőgazdasági utakon keresztül az Erdő ut-
cai átemelőhöz, valamint a Váci utcai víz-
vezeték kiváltására. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: december 6. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés:  
december 8. 
Képviselő-testületi ülés: december 13. 
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az 
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon 

Fáki László

Elbírálták a Bursa Hungarica egyetemi ösztöndíjat

•  Fáki László polgármester. 2022. december 
12. (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 képviselője. 

Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrap-
ko@gmail.com 

•  Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. 2022. december 12. (hétfő) 18:00-
19:00 óra között, a SZÉP ABC presszójá-
ban. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: 
suhai.timea@gmail.com 

•  Török Ilona (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője.  
2022. december 12. (hétfő) 18:00-19:00 óra 
között, a SZÉP ABC presszójában. 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
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Amatőr színészek  
kerestetnek

Szereplőválogatást tart a Szigethalmi 
Színpad. Keressük szereplőinket Vö-
rösmarty Mihály Csongor és Tünde 

színdarabjához. Olyan alkotni vágyó, szín-
játszásban jártas, vagy egyáltalán nem jár-
tas, szerepelni, játszani vágyó új tagjainkat 
keressük, akik szívesen részt vennének egy 
színdarab színpadra állításának munkájá-
ban. A próbák a szigethalmi szabadidőköz-
pontban lesznek, egyeztetett időpontok-
ban. Életkori megkötés nincs. A szerepek 
kiosztása a felvételi meghallgatások után 
történik. További információért fordulja-
nak Milosits Dánielhez. 
Elérhetőségek: Milosits Dániel 06 30 563 
5165, milosits.daniel@gmail.com

Mi lesz az orvosi ügyelettel?

Megemlékezés a szigethalmi  
köztemetőben

Immár 14 éve, hogy a szigethalmi KDNP az I. és II. világhá-
borúban elesett hősi halottakról megemlékezést tart novem-
ber 1-jén a szigethalmi köztemetőben.  

A megemlékezés színvonalát emelte – az Elnök úr bevezetője után 
– Deák Csaba görögkatolikus parókus beszéde, majd a sírok meg-
áldása, valamint a Halom Színház Kulturárlis Egyesület művészei  
– Kósa Dénes éneke, illetve Szabó Zsuzsa verse.  
Emellett köszönjük még a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Hagyományőrző Egyesület tagjainak a koszorúzásnál való köz-
reműködésüket, valamint a szigethalmi köztemetőt üzemeltető 
Elohim Kft. munkatársainak a hangosítást, és a terület biztosítását. 

Szigethalmi KDNP vezetősége

Körülbelül egy hete szivárgott ki a 
Népszava újságon keresztül, hogy 
az állam az egészségügy átalakítá-

sának részeként 102 helyen megszünteti az 
ügyeleti ellátást. A cikk felsorolást is tartal-
mazott azokról a településekről, ahol meg-
szűnnek. Köztük volt Dunaharaszti, Ha-
lásztelek, Dunavarsány, Szigetszentmiklós 
és Szigethalom is. Ez futótűzként terjedt az 
internetes közösségi oldalakon. Sokan kér-
dezték az önkormányzati képviselőket és 
engemet is, hogy mi lesz. Azt kell mondjam, 
velünk, önkormányzatokkal nem egyeztet-
tek a kérdésben. Mi ugyanannyit tudunk, 
mint az átlagos újságolvasó. 
Nézzük akkor, hogyan is volt eddig. Az ön-
kormányzatok kötelező feladata volt a köz-
ponti orvosi ügyelet biztosítása. Nálunk az 
Interambulancia Zrt. végzi ezt a feladatot. 
A cég jelenleg az ország egy negyedét lefedi, 
a budapesti ügyeletek nagy részét ők mű-
ködtetik. A probléma az, hogy a cégek egy-
más elől happolják el az orvosokat, amiből 
sajnos kevés van. Amióta azonban az orvo-
soknak bérrendezése történt, egyre keve-
sebben vállalnak ügyeleti munkát. Ezért az 
ügyeleteknek engedélyezték, hogy orvos 
helyett mentőtiszteket alkalmazzanak. A 
rendszer fenntartása is vegyes képet mutat. 

Vannak önkormányzatok, akik saját maguk 
tartanak fenn ügyeletet. Sok 10 millió forint 
saját forrás hozzárakásával. De vannak 
olyanok, mint mi, akik összefogtak mások-
kal, és így csak 5-10 millió forint között já-
rulunk hozzá saját forrásból. Természetesen 
a közösségi portálokon leginkább a rossz ta-
pasztalatok jelennek meg, de azért néha 
van, aki a jó tapasztalatokat is megosztja.  
Mi várható a jövőben? A kormány már 
másfél éve, Hajdú-Bihar megyében elindí-
tott egy ügyeleti mintaprogramot. A lénye-
ge az volt, hogy az ügyeleti ellátást államo-
sították, és a feladat felelőse az Országos 
Mentőszolgálat lett. Gyakorlatilag ezt a 
mintát szeretnék az egész országban elter-
jeszteni. Ez azt jelenti, hogy a települések 
nagy részén nem lesz közvetlen elérése az 
ügyeletnek. Ha valakinek problémája lesz, 
akkor napközben a háziorvosát keresheti, 
este, hétvégén a mentők diszpécser irodáját 
hívhatja. Az ambulanciákkal lefedett terü-
letek is növekedni fognak. Ennél többet saj-
nos még mi sem tudunk. Egyes sajtóhírek 
szerint vagy a jövő év közepén, vagy 2024 
január elsején lép hatályba az új törvény. 
Amíg ez nem történik meg, a jelenlegi he-
lyén és a jelenlegi módon működik tovább 
az ügyeleti ellátás Szigethalmon. -fl-  
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Sok minden bizonytalan, de a jószándék nem

Kétszáznegyvenegyezer kiló tartós 
élelmiszert adtak össze a vásárlók 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-

let karácsonyi adománygyűjtő akciójában, 
ami a hétvégén zajlott az ország százhatvan 
településén, háromszázharmincnégy áru -
házban, hatezerötszáz  önkéntes közremű-
ködésével. Péntektől vasárnapig folyama-
tosan érkeztek a felajánlások, a háromna-
pos akció minden egyes percében harminc 
élelmiszercsomagra való adomány gyűlt 
össze. Az adakozó kedvű vásárlóknak kö-
szönhetően az Élelmiszerbank negyven-
nyolcezer nehezebb körülmények közt élő 
embert, családot fog támogatásban része-
síteni az ünnepi időszakban. 
Több ezer önkéntes készült az ország leg-
nagyobb tartósélelmiszer-gyűjtő akciójá-
nak pénteki kezdetére. Alig várták, hogy a 
kezdeményezéshez csatlakozó áruház 
egyikében felvehessék az élelmiszerbank 
zöld önkéntes mellényeit, kiplakátolják a 
kassza melletti adománygyűjtő pontokat, 
kezükbe vegyék a szórólapokat, és elindul-
jon a gyűjtés. Tudták: nagy a tét, hisz talán 
még soha nem volt ekkora szükség az em-
berek segítségére, mint az idei évben. Az 
egyre nehezedő gazdasági helyzetben nap-
ról napra emelkedik a nehezebb körülmé-
nyek közt élők száma, az őket támogató 
szervezetek hónapok óta erőn felül igye-
keznek helytállni. Pedig ők maguk is egyre 
kilátástalanabb helyzetbe kerülnek a segítő 
munkájukat ellehetetlenítő rezsi- és üzem-
anyagárak emelkedése miatt. Sok múlott a 
hétvégi tartósélelmiszer-gyűjtő akción. 
Három nap, 334 helyszín, 241 tonna ado-
mány. 
A gyűjtőpontokon hamar megnyugodhat-
tak, jó szándékból nem volt hiány. Egymás 
után érkeztek a vevők, akik nemcsak ma-
guknak vásároltak, hanem gondoltak 

azokra az ismeretlen embertársaikra is, 
akik még nehezebb helyzetben vannak ná-
luk. Sokan voltak, akik csupán egyetlen 
üveg bébiételt tudtak pluszban venni, azt 
azonban szeretettel adták. Az adományok 
egyre gyűltek, és fokozatosan megteltek a 
kartonládák, amelyekbe már szortírozva 
kerültek a különböző tartós élelmiszerek. 
A dobozok egymásra tornyozódtak, a tor-
nyok végül raklapokat töltöttek meg. Bár 
az adomány mennyisége nem tudta elérni 
a tavalyi rekordot, a segíteni vágyók száma 
nem csökkent, legfeljebb a lehetőségeik. 
Szerencsére a Tesco ebben az évben is ki-
egészíti a vásárlók felajánlásait. A cég az 
áruházaiban összegyűjtött élelmiszerek ér-
tékének 20%-át felajánlja pénzadomány 
formájában, amivel az Élelmiszerbank 
egész éves élelmiszermentő munkájához is 
hozzájárul. 
 
„Tizenhetedszer szerveztünk karácsonyi 
adománygyűjtő akciót, az évek során ki-
ugró eredmények és nehezebb időszakok 
követték egymást, de egy dolog mindig 
változatlan, az emberek segítőkészsége. Az 
összefogás erejét jól mutatja, hogy idén 
két másodpercenként sikerült megtölteni 
egy segítő csomagot, amit nehezebb kö-
rülmények közt élőknek juttathatunk el. 
Köszönjük minden partnerünknek és ön-
kéntesünknek ezt a kivételes eredményt” 
– mondta Cseh Balázs, az élelmiszerbank 
elnöke.  
Segítség az ország minden szegletében 
Az összeállított élelmiszercsomagokat a 
gyűjtésben résztvevő áruházak környékén 
tevékenykedő helyi karitatív szervezetek köz-
reműködésével osztják ki a közelben élő rá-
szorulók között, az ünnepeket megelőző he-
tekben és az azt követő januári időszakban. 
Hónap végén, amikor a pénz már igencsak a 

végét járja, sokak számára ezek a csomagok 
jelentik az egyetlen megoldást arra, hogy en-
nivaló kerüljön az asztalra. Az adományok 
főként az időseket, nagycsaládosokat, család-
segítő szolgálatok és gyermekotthonok ellá-
tottjait, fogyatékkal élő embereket, hajlékta-
lanokat és az ország legelmaradottabb tele-
pülésein lakókat segítik majd. 
 
Az ünnepi jótékonykodásról az sem ma-
radt még le, aki a hétvégén nem tudott el-
látogatni az áruházakba. A Tesco Otthon-
ról szolgáltatása egészen november 30-ig 
lehetőséget kínál a jótékonykodásra. A 
honlapjukon még bárki vásárolhat tartós-
élelmiszer-csomagokat adományként, ami-
ket az élelmiszerbank és partnerei szintén 
az ünnepi időszakban juttatnak el a nélkü-
löző emberekhez, családokhoz. 
 
A hétvége eredményei számokban 

- Összesen 241 231 kilogramm tartós 
élelmiszer gyűlt össze az ország 334 
áruházában 

- Ezekből 48 246 darab, egyenként 5 ki-
logrammos élelmiszercsomag készül, te-
hát percenként 30 darab pakk összeállí-
tásához szükséges mennyiség jött össze 

- A csomagok általában lisztet, cukrot, 
tésztát, rizst, konzerveket, olajat, tartós 
tejet, édességet és adott esetben bébié-
telt tartalmaznak 

- Súly alapján száraztésztát adományoztak 
a legtöbben, összesen 47 925 kilót, de 
szép mennyiség érkezett konzervekből, 
rizsből, tartós tejből és édességből is. 

Szigethalom nehéz helyzetben lévő lako-
sai számára 983 kg adomány gyűlt össze. 
Nagyon köszönjük minden adományozó-
nak, és hálásan köszönjük mindazoknak, 
akik önkéntesként időt, fáradtságot nem 
kímélve részt vettek a gyűjtésben. 
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(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.  A szerkesztő a cikkeket  rövidítheti,  

szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.) 
Következő lapzárta: december 22. Megjelenés: 2023. január eleje.  

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

Köszönettel tartozunk: 
Fáki László polgármester úrnak 
Ádok Olivérnek 
Bartha Juliának 
Bernhardt Borbálának 
Balogh Dominiknak 
Bálintné Eminek 

Cseke Istvánnak 
Cseke Istvánnénak 
Cseke Margitnak  
Domonkos Istvánnak 
Gregor Johanna Juditnak 
Horváth Zsoltnak  
Jakab Juditnak  

Kalapos Ferencnek  
Klapka Máriánal 
Király Józsefnek 
Laufer Anikónak 
Lödör Pankának 
Marlin Erikának 
Müller Tündének 
Molnár Sándornak 
Németh Viktóriának 
Papp Melindának 
Suhai Réfi Tímea képviselő asszonynak 
Szabó Magdolnának 
Szekszárdi Istvánnak 
Sziklavári Sándornak 
Sziklavári Sándornénak 
Tóth Erzsébetnek 
Török Ilona képviselő asszonynak 
Weinémer Tibornak 
Zumpf Jánosnak 
Zele Ágnesnek 
 
Fantasztikus emberekből állt össze a „csa-
pat”, bízunk abban, hogy a nehézségek el-
lenére jövőre is találkozunk! 
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„Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem 
vesszük, / milyen teljesítményre vagyunk 
képesek. / A szeretet mérhetetlenül sok 
energiát ad.” 

Müller Péter
 

 
A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda gyer-
mekvédelmi felelősei először szervezték 
meg a jótékonysági futás rendezvényüket. 
A pénzgyűjtésen túl a közösségi futás 
nemcsak a világ, de az emberi jellem po-
zitív irányban történő változásának a 
motorja is, hiszen ilyenkor együtt dobog 
a szívünk egy jó ügy érdekében. Annak, 

aki nem tudott részt venni a programon, 
lehetősége volt 500 Ft-os szeretet jegyet vá-
sárolni, ezzel is támogatva céljaink megva-
lósítását. 
A befolyt összegből étkezési utalványokat 
fogunk vásárolni, mellyel az óvodába járó, 
nehezebb körülmények közt élő kisgyer-
mekek és családjainak tesszük szebbé, 
meghittebbé az ünnepeket. 
A nap sikeréért sokakat illet köszönet!  
Hálásak vagyunk a SZUFLA aktivistái-
nak és Sztrapkó Norbertnek, akik a futás 
lebonyolításában nyújtottak szakszerű 

segítséget. Köszönjük a szigethalmi pol-
gárőröknek a futók biztosításában való 
részvételt, Udvari Dávidnak a bemelegítés 
levezetését, a pénz és tárgyi adományok-
kal hozzájárulóknak a nagylelkű segítsé-
get. Suhai-Réfi Tímeának az ajándékokat, 
valamint mindazoknak, akik bármilyen 
más formában segítették a jótékonysági 
futás sikerét! 
Reméljük, jövőre is találkozunk. 
 

Négyszínvirág Óvoda  
gyermekvédelmi felelősei 

Hiszek bennük. Mindig is hittem. 
És abban is, hogy a legnagyobb 
csodák a legegyszerűbb gesztu-

sokból is születhetnek. Amikor megismer-
tem Koska Tamást, már láttam, hogy ő 
azért él, hogy segítsen. Hozzám is ezért jött 
oda egy olyan rendezvényen, amit azért 
szerveztünk, hogy a lakók jobban megis-
merhessenek, és legyen lehetőségük el-
mondani, miben szeretnék a segítségemet 
kérni.  
Ő viszont azért keresett fel, hogy segíthes-
sen. Az első együttműködésünk keretében 
szigethalmi intézményeknek adományo-
zott könyveket, mint a Móra Könyvkiadó 
mintaboltja. Ebben én csak közvetítő vol-
tam, azóta is hálás vagyok, mert a moso-
lyokat én kaptam. Már akkor említette, 
hogy másban is segítene; felolvasásokat tar-

tana. Kerestük azt az intézményt, ahol erre 
a legnagyobb az igény, és közösén megta-
láltuk a SZENI Idősek Otthonát, ahol tárt 
karokkal és szívekkel fogadták a kezdemé-
nyezést. Így Tamás szeptemberben elment 
pár találomra választott könyvvel, és olva-
sott. Volt szerencsém egyik alkalommal 
részt venni az eseményen, így én is láthat-
tam, mit jelent ez az ott élő időseknek. Sze-
retettel várták, tudták, hol hagyta abba elő-
ző héten a történeteket, de talán a legfon-
tosabb, célt adott nekik, volt mit várniuk. 
Nagyon erős érzéseket indított el bennem. 
Megerősítette a hitet, hogy mind tudunk 
tenni valamit azért, hogy mások – ezáltal 
egymás – életét szebbé tegyük. Tegyük hát 
meg! 

Körmendy Zsófia  
az 1. választókerület képviselője

Egy csoda kezdete 

Futás egy jó ügyért!Futás egy jó ügyért!
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Balázs Sándor Turza 
(B.A.S.A.) 

 
EMLÉKESTJE

Megszülettem én is, mint mindenki más: 
’negyvenöt, április, tizenhárom-péntek 
– háború, babona, szerencsétlen szám? -, 
nekem kezdetet és még mindent ígértek!

Megemlékeznek 
 

FÁKI LÁSZLÓ  
Szigethalom polgármestere 

 
NAGY ISTVÁN 

Szentlőrinckáta faluszépítő és kulturális egyesület tagja 
(melyet Balázs Sándor hozott létre) 

 
ESTÓK MÁRTA 

az I.R.K.A. társvezetője 
 

Közreműködnek: az I.R.K.A. tagjai 
 

Szeretettel várja Önt és Kedves Családját 
az I.R.K.A. IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZ ASZTALTÁRSASÁG 

 
Időpont: 2022. december 16., 14 óra 

Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
Szigethalom, József Attila utca 59.

Pontosítás 
A novemberi lapszámban megjelent Mese a Hegedüs Géza Könyvtárban című cikkben szereplő előadó nevét a cikk írója tévesen közölte. 
A gyerekeket Bakó Kata előadásával fogadták. -szerk- 

Örömmel értesítjük önöket, hogy a 
Hegedüs Géza Városi Könyvtár-
ban működő DJP pontra megér-

kezett a mesterséges intelligenciával tá-
mogatott ügyintézési pont, a MIA! Ezzel 
lehetőség van helyben, elektronikus ügy-
intézésre! 

A következő ügyeket tudják helyben el-
intézni: 

•  Hatósági erkölcsi bizonyítvány igény-
lése 

•  Vezetői engedély pótlása 
•  Állandó személyazonosító igazolvány 

pótlása 
•  Elektronikus lakcímbejelentés 
•  Születési anyakönyvi kivonat igény-

lése 
•  Házassági anyakönyvi kivonat igény-

lése 
•  Bejegyzett élettársi kapcsolat létesíté-

séről anyakönyvi kivonat igénylése 
•  Okmányérvényesség ellenőrzése 
•  Jármű ideiglenes forgalomból történő 

kivonása 
•  Jármű ideiglenes forgalomból történő 

kivonásának meghosszabbítása. 
 

Az ügyintézésre a könyvtár nyitvatartási 
idejében van lehetőség, az ügyintézés ön-
állóan történik. 

Szeretettel várunk mindenkit a Betlehemi 
esték szombatján, december 17-én 15 órá-
tól a Dísz téren! 
 
Keresse pavilonunkat, ahol találkozhat 
könyvtárosainkkal, valamint lehetősége lesz 
karácsonyi kézműves díszeket, finom süte-
ményeket vásárolni, és próbára tenni a sze-
rencséjét becsületkasszás zsákbamacskával! 
Várjuk látogatását! 

 
* * * 

 
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár decem-
ber 24-től január 9-ig zárva lesz. 
 
Nyitás: 2023. január 10-én, kedden 10 
órakor. 
 
Minden kedves olvasónknak kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívá-
nunk! 

Könyvtárosok 

Könyvtári közlemények
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…címmel tartott előadást Takács Róbert 
történész, Szigethalom megbecsült tanára 
a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban no-
vember 10-én.  
A mondottakat hallgatva bennem inkább 
az…avagy több is veszett Mohácsnál? kér-
dés fogalmazódott meg címként, mivel 
mintha a hallgatósággal közösen minden 
régi tudásunk megkérdőjeleződött, elve-
szett volna, így pl. a csata időpontja, hely-
színe, II. Lajos magyar király halálának 
története és Szapolyai János szerepe. Pedig 
az előadás elején feltett kérdésekre akkor 
szinte mindenki vágta a válaszokat (akár 
az Anyám tyúkját, ezt valahogy megjegyez-
tük mindannyian): 1526. augusztus 29. 
Mohács, II. Lajos, Csele patak, Szapolyai 
János stb.  
A termet tanár úr diákjai is szép számmal 
megtöltötték, így az előadó örömmel vette 
a bekiabált jó válaszokat a tanulóktól, azon-
ban kis cinkos mosollyal el is kezdte a kö-
zönséget megingatni. Miszerint vannak 
olyan feltevések, hogy az 1526-os mohácsi 
csatát az emlékezetben megőrződött au-
gusztus 29. helyett valójában szeptember 8-
án vívhatták. Ennek oka pediglen a 1582-
ben, XIII. Gergely pápasága idején, a kora-

beli keresztény világban használt Julián-
naptárnak a tavaszponthoz történt 10 na-
pos korrigálása.  
Hoppá! Ekkor már gyanakodni kezdtem, 
hogy az előadás elején feltett többi válasz-
szal, így a helyszínnel is gondok lesznek. 
Nem is tévedtem. Az előadásból hamar ki-
derült, hogy néhány, az 1970-es években 
felfedezett sír helyszíne ezt is megkérdője-
lezi. Ugyanis Mohácstól mintegy tíz kilo-
méterre találtak olyan maradványokat, ami 
azt sejtetheti, hogy a nagy ütközet ott zaj-
lott le.  
Ekkor már attól is tartottam, hogy II. Lajos 
nem is veszett oda, esetleg éppen köztünk 
ül, de megnyugvásomra a Csele-patakban 
lelt halálát nem cáfolta meg tanár úr, in-
kább a mikéntjéről beszélt az újonnan fel-
tárt eredmények alapján.  
Majd Szapolyai János került terítékre. Mint 
azt már történészek elemezték, a mai napig 
nem dönthető el pontosan, hogy nem 
akart, vagy csak késve tudott a király segít-
ségére sietni. Mindenesetre, ha a fennma-
radt írásos emlékek mindegyikét egymás 
mellé tesszük, az sejthető, hogy késése 
mégsem minősíthető szándékosnak, hiszen 
a csata előtt sorban kapta az egymásnak el-

lentmondó királyi parancsokat, előbb a 
csatlakozásra, majd pedig a helyben mara-
dásra.  
Miután Takács Róbert a maga szerény, 
kedves, oda-odavetett szarkasztikus hu-
morával, remek előadás keretében cáfolta 
meg bombabiztosnak hitt tudásunkat, 
végszóként elmondta, hogy mindezen fel-
vetéseket több kutatócsoport elemzi, vég-
leges állásfoglalás egyikben sincs még. Ezt 
külön köszönöm, mert így aznap este ab-
ban a nyugodt hitben szenderülhettem 
álomra, hogy a mohácsi csata Mohácson, 
1526. augusztus 29-én volt, a Csele-patak 
létezett, és jó magyar szokás szerint áru-
lónk is van.  
 

-vásárhelyi- 

Nekünk Mohács kell…
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Büszkeséggel tölti el szívünket, hogy 
2022-ben elnyertük Magyarország leg-
szebb konyhakertje életmű országos 

díjat, ami a legrangosabb díj, amit kert és kert-
művelő kaphat Magyarországon.  
Szigethalom Közösségi Biokert a Knorr-Bremse 
Hungary Kft. és Szigethalom Város Önkor-
mányzata együttműködése keretében, 2016-ban 
jött létre. Azóta hetedik éve éled újra tavaszon-
ként az élet ebben a csodakertben.  
A legelső pillanattól kezdve részt vettünk a kert 
kialakításában, és annak életben tartásában. A 
kert mindennapi életünk részévé vált. Ahogy 
szülőként felelősséggel tartozunk gyermekeink 
gondozásáért és neveléséért, így negyedik 
gyermekként a biokertet is gyermekünkként 
fogadtuk örökbe. 2018 óta saját erőből és 
erőforrásból férjemmel ketten vállaltuk el a 
biokert életben tartását és felvirágoztatását. 
Célunk és küldetésünk a példamutatás, 
szemléletformálás és az oktatás. Az elmúlt 
évek alatt megszámlálhatatlan érdeklődőnek 
adtuk át e cseppet sem bonyolult, de annál 
tudatosabb kertművelési módot.  
Sok kert keresztszülei lettünk határon innen és 
azon túl! Sokan kaptak példánkból kedvet ah-
hoz, hogy kertészkedésbe fogjanak kicsiben 
vagy nagyban. 
A legnagyobb eredmény a sok-sok gyermek lá-
togatása volt, akik a jövőnk formálói. Ők csil-
logó szemekkel érdeklődően és aktívan vettek 
részt a biokert programjaiban! A programjaink 
kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyermekeket 
a virtuális világ bűvöletéből kimozdítsuk, és 
életkorukhoz igazodó módon a természet cso-
dálatos valóságába helyezzük őket, ahol megis-
merik a vegyszermentes és permakultúrás kert 
egyszerű nagyszerűségét. Ha 100 gyermekből 
egyben is sikerült elültetnünk a magot, hogy el-
raktározza a vegyszermentes kertészkedés csín-
ját-bínját, nekünk már megérte a befektetett idő 
és a sok munka.  
Kezdetek rögösek voltak. A biokert akácos erdő 
területén került kialakításra, ahol az akác és a 
tarack volt az irányító, az addig parlagon lévő 
terület földje cseppet sem volt ideális termőföld. 
Kitartással, alázattal, türelemmel és nagyon sok 
munkával sikerült eljutnunk idáig. Munkánk 
elején a biokertészkedés mintáját követtük, de 
az évek alatt saját empirikus tapasztalat vezetett 
igazán eredményhez.  
A növényvédelemben természetesen a megelő-
zés a meghatározó. Nem kötünk kompromisz-
szumot! Semmilyen permetszer sem került és 
nem is kerülhet a kertbe! Illóolajokat használ-
tunk a növényi kártevők ellen. Gondoskodunk 
a talaj egészségéről és termékenységéről. Kizá-
rólag természetes eredetű szerves trágyát hasz-
nálunk tápanyagutánpótlásra. A biokert egy 
sávját természetes mezőnek, rétnek hagytuk 
meg, ami tavasztól őszig virágot ont, csalogatva 
a méheket és a pillangókat. Számtalan rovar- és 
darázsgarázs teszi még vonzóbbá a kertünket 

a hasznos segítőinknek. Fekete rigók és szajkók 
tucatjai is állandó bejelentett lakosaink lettek, 
akik a hasukat tömve a növényi kártevőket is 
jelentősen ritkítják. Őket a személyes vará-
zsunk mellett a sokféle bogyós termés is oda-
csalogatta.  
A permakultúrás kert egyik kulcsfontosságú té-
nyezője a mulcsolás. A permakultúránban a ta-
lajlazítást csupán kora tavasszal gyakoroljuk, 
számunkra bizony indokolt tény miatt, amikor 
a talajból a bekúszó tarack gyökereit távolítjuk 
el. A tarack 7 év alatt a töredékére csökkent az 
ágyásaink kartonnal takarásának eredménye-
ként. A tarack gyökereitől megtisztított ágyáso-
kat natúr kartonnal takarjuk minden tavasszal, 
amire a levágott fű nyesedéke kerül hétről hétre, 
rétegről rétegre egészen az őszi fagyokig. Ezzel 
a módszerrel visszaszorítottuk a tarack terjedé-
sét, a gaz növekedését, nedvesen tartottuk a ta-
lajt, valamint helyben az ágyásokban tápanyag-
ban gazdag humuszt gyártottunk. Ez vezetett el 
ahhoz, hogy a sóderos, agyagos és homokos 
talajból tápanyagban gazdag földet és oázist 
varázsoltunk, ami elröpített minket az ország 
legszebb konyhakertje címhez.  
A biokertben alkalmazott vetésforgó nálunk 
okafogyottá vált. A permakultúrában kevésbé 
ültetünk szabályos sorokban. A permakultúrás 
kertben jellemzően vegyesen ültetjük a növé-
nyeket. Egy ágyásba sokféle növény kerül, akik 
egymással harmóniában és egymást segítve élik 
gyümölcsöző napjaikat. A polikultúra a talajt 
olyan szinten stimulálja, hogy a különböző táp-
anyagokat az ágyásban levő különböző növé-
nyek a lehető legjobban hasznosítják és képesek 
a betegségeket visszaszorítani. A permakultúrás 
kertben elrejtve ültetett keresztesvirágzatúak 
rejtekhelyükben teljes biztonságban, permetek 
nélkül, vegyszermentesen, békében fejlődhet-
nek. Kedvenc védőnövényeink a hagyma, fok-
hagyma, bársonyvirág, körömvirág és menta.  
A permakultúrás kertben a paradicsomi álla-

potok létrehozása miatt nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, minél jobban másoljuk le a termé-
szetet, az erdőt.  
Legyen a kertünk minta, legyünk példa! Má-
sold le, legyen biztos sikerélményed a vegy-
szermentesen termelt egészségtől kicsattanó 
zöldségeket és gyümölcsöket ontó saját kert 
kialakításához vezető egyszerű, általunk kita-
posott és már kipróbált, így számodra már 
nem oly rögös, de annál hatékonyabb úton. Az 
egészég alapja az étel, amit megeszel, amivel a 
sejtjeidet táplálod!  
Néhány visszajelzés a gyermekektől:  
„A kert kialakítása mindnyájunkat lenyűgözött, 
és sok információt kaptunk a biokertekkel kap-
csolatban.” 
„Elbűvölő, gondosan rendben tartott környezet. 
Az ismertetés rendkívül alaposan foglalta össze, 
amit a biokertészkedésről tudni kell. Az elő-
adásmódból is azonnal visszaköszönt a szenve-
dély, amivel a zöldségek ápolva vannak. Ez az 
ízükből is visszaköszönt. Köszönjük az élményt 
és a tudást.” 
„Amikor megérkeztünk a kertbe, elcsodálkoz-
tunk a kert szépségén és rendezettségén. Az elő-
adásmódból kiérződött a kert iránti szeretet. 
Megtudtuk, hogy a biokertészkedés nem csak 
nekünk, hanem a környezetünknek is jót tesz.” 
„Nagyon szépen, igényesen megművelt kertbe 
tehettünk látogatást. Különleges dolgokat tanul-
hattunk a biokertészkedés tudományáról, és egy 
nagyon finom ételkóstolóban is részünk volt.” 
„Nagyon jó volt darázsgarázst építeni, paradi-
csompalántát ültetni. Ez a biokert nagyon 
szép, és sok okosságot tanultam. Máskor is 
szeretnék ide jönni. Ez egy nagyon szép él-
mény volt. Köszönöm.” 
Mi is köszönjük!  
 

Szigethalom Közösségi Biokert  
Dr. Siposné Mészáros Henrietta  

és Dr. Sipos Zoltán  

Magyarország legszebb konyhakertje életmű országos díj! 
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Idén először csatlakozott a Zöld Háló 
Egyesület Sárvári Kovács Szilvia prog-
ramigazgató, Karcag város alpolgár-

mestere felhívására a Legszebb konyha -
kertek című országos versenyhez. A beérke-
zett helyi pályázatokat Domonkos Istvánnal 
előértékeltük, majd javaslatainkat országos 
zsűrizésre továbbítottuk. Egyesületünk jutal-
mát és Sári Kovács Szilvia programigazgató 

elismerő oklevelét mind a 11 jelentkező a 
Szép kertek szigethalmi díjátadó ünnepségén 
vehette át.  
Ami nagy örömünkre szolgált, hogy október 
27-re meghívást kaptunk a Magyarország 
legszebb konyhakertje országos díjra jelöltek 
ünnepségére, melyet Gödöllőn, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Mezőgaz-
dasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti 
Szakmúzeumában tartottak. Jelöltjeinkből 
javaslatunk alapján dr. Síposné Mászáros 
Henrietta és dr. Sípos Zoltán Szigethalom 
közösségi biokert országos életmű díjat kap-
tak. Az országos programhoz csatlakozásért 

elismerő oklevelet kapott a Zöld Háló Egye-
sület, melyet Domonkos Istvánnal vehettünk 
át. A helyi programban végzett munkámért 
elismerő oklevelet kaptam Nagy István agrár -
miniszter és Sári Kovács Szilvia program-
igazgató aláírásával, melyet Tarpataki Tamás 
helyettes államtitkár úr adott át. Az öröm 
még tovább fokozódott, ugyanis másik helyi 
jelöltünk, Baloghné Molnár Tünde és családja 

november 29-én vehette át a zártkert kategó-
ria országos elismerő oklevelét az országos 
díjra jelöltek ünnepségén, Biatorbágyon. 
Az elismerések is bizonyítják, hogy mennyire 
fontos a lakosoknak is a környezetünk, és 
milyen jól eső érzés, hogy ezt valaki értékeli. 
Ezek vagyunk mi! Egyesületünk 20 éve 
örömmel dolgozik, és ebből 18. éve rendez-
zük, a Szép kertek, rendezett porták fotópá-
lyázatot. Munkánkat az október 24-i, városi 
díjátadó gálán Nagy Viktor alpolgármester 
úr is méltatta, melyhez örömmel adta át az 
önkormányzati támogatás 3000 Ft-os virág-
utalványait. A lakosok szépítő munkáját 

Domokos Balázs motiváló szavai dicsérték. 
Köszönöm Kok Mermeze Krisztina, Suhai 
Réfi Timea, Sztrapkó Norbert képviselők 
rendezvényen nyújtott segítségét és a Zöld 
Háló tagok munkáját, Bakosné Till Györgyi, 
egyesületünk fővédnöke támogatását, akinek 
nagyon jó erőt, egészséget kívánunk.  
A 73 fotópályázat, a 11 konyhakertes díja-
zottjainak és a Virágos Pest megye jelöltjének 

még egyszer gratulálok, fotóanyagaikat folya-
matosan megtekinthetik Szigethalom közös-
ségi oldalán, valamint a Zöld Háló Egyesület 
oldalán. Eddig a településünkön összesen 
1320 díjazottunk volt.  
A környezettudatosság, környezetvédelem és 
környezetszépítés a fenntarthatóság lényege, 
és együttes gondolkodással és tevékenységgel 
még több elismerést érhetünk el. Ennek tu-
datában kívánok mindenkinek nagyon jó 
erőt, egészséget és a jövőben is várok sok je-
lentkezőt. 

 
Regényi Tiborné Aranka 

Városunk lakói is díjat vehettek át a Legszebb konyhakertek országos versenyét záró  
rendezvényen Gödöllőn, október végén.

Országos elismerések szigethalmiaknak
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Idén szervezte meg először a TESZ 
(Tegyünk Együtt Szigethalomért 
Egyesület) a néphagyományaink 

nyomában rendezvényt. Az egyesület ki-
emelt céljai között szerepel a hagyomá-
nyok ápolása, hogy a hétköznapok szür-
keségében figyelmet szenteljünk a régi 
szép szokások óvására. A hagyományok 
nemcsak a kultúra miatt fontosak, ha-
nem a közösségek kialakításában, össze-
tartásában is szerepet játszanak. Renge-
teg különböző lehetőség van arra, hogy 
emlékezzünk a múltunkra. A programok 
összeállításánál figyelembe vettük a gyer-
meki igényeket is, hiszen nagyon fontos 
a korai tapasztalás. Ha kialakul egyfajta 
kötődés a szokásokhoz, később még job-
ban felértékelődik, és szeretettel, meg-
becsüléssel adja majd tovább. 

Számos fellépővel emeltük a nap színvo-
nalát: elsőként a Sziget Néptánc Egyesü-
let műsorát tekinthettük meg, majd a 
Szent Sebestyén ljász Alapítvány mutat-
kozott be. Ezt követte Milosits Dániel in-
teraktív népmese előadása, és végül Shan-
Zone Zolo retró műsora zárta a napot. 
A rendezvény teljes ideje alatt több in-
gyenes program is szórakoztatta a meg-
jelenteket: kézműves foglalkozások soka-
sága, kézműves vásár, lovaskocsikázás, 
pónilovaglás, állatsimogató, íjászkodás, 
népi játszósarok, mini skanzen bemuta-
tása és nem utolsó sorban népviseletes 
ruha és népi hangszer bemutató. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a segí-
tőknek, támogatóknak és minden részt-
vevőnek, hogy jelenlétükkel hozzájárul-
tak a program sikeréhez. 

A nap bevételéből egy kis meglepetéssel ké-
szülünk. Ha nem szeretnél lemaradni, ke-
ress minket Facebook oldalunkon. 
Támogatóink: Sziget Néptánc Egyesület, 
Szent Sebestyén Íjász Alapítvány, Milosits 
Dániel, ShanZone Zolo, Kanga Alapítvány, 
Légvárhalom, Gyöngyike cukrászműhely, 
CsodaSó Szigethalmi Sószoba, Traszler Sza-
bolcs és családja, ReNo Vital masszás, Fanni 
masszás kuckó, Balla Brigitta Mobil masszőr, 
Vasi Market 21 ABC, Sinka Mária, Mihók 
Andrea, Nagy Eva, Földiné Láng Julianna és 
Földi-Szabó Agnes, Kajati-Tóth Ágnes - Burg-
ler Ékszerei, Eva Kerámia, Ambrus Anett, Ti-
linkó Andrea, Bencs Zsuzsanna, Spymaki, Ri-
egler Melinda és családja, Tóth József és csa-
ládja, Gálik Gáborné Katalin, Tóth László és 
családja, Rendek Zsanett, Zso+Zso Kft, Orlik 
Csilla és családja, Szigethalmi Lovas-Farm SE. 

TESZ-Tegyünk Együtt Szigethalomért 

Néphagyományaink nyomában



12 2022. december

Szigethalmi Híradó

Szeretettel köszöntöm a Szigethalmi Hír-
adó Olvasóit! 

Életem nagy eseményéhez érkeztem 2022. 
november 19-én, kultúrházunkban bemutat-
hattam első önálló festmény kiállításomat, 
melyet köszönök Lang Mónika igazgatónő-
nek és munkatársainak. 
Férjemnek és unokáimnak, hogy a festmé-
nyeim felrakásában segítségemre voltak. 
Csóka Gabriella fuvola művészünknek, 
hogy gyönyörű fuvolajátékával megnyitotta 
a kiállításom. Fáki László polgármesterünk-
nek kedves szavait, dicsérte alkotásaim és 
emlékeztetett fiatalkori énemre. Mocsár 
Árpád zenészünknek, hogy felajánlotta a ze-
nei aláfestést. 
Bogya Boros Rózsa vagyok. Zsadány szü-
lötte. Bogya Károly felesége, két fiú édes-
anyja és négy gyönyörű kislány nagymamá-
ja. Szigethalomra a hatvanas években köl-
töztünk szüleimmel és két fiútestvéremmel, 
ebbe a bombagödörrel teli kis településre, 
itt éltem le gyermekkoromat és találkoztam 
életem párjával Kareszommal, ki itt szüle-
tett. Itt is kibontakozik maga a művészet, 
hisz Szigethalom, azóta gyönyörű várossá 
alakult, jó mi meg lassan és szépen megöre-
gedtünk! Zsadányban Iduska néni tanár-
nőm szerint, ha ott maradunk, akkor mű-
vészeti iskolában segítette volna életem, de 
Szigethalmon is megtaláltam mentoromat, 
2011-ben, Kürti Zoltán nívódíjas festőmű-

vész személyében. Diósdi kiállításán és ké-
sőbb szigethalmi kiállításán vettünk rész 
Weisz Panni gyermekkori pajtásommal és 
Tátrai Zsuzsi gobelines társammal, ki ké-
sőbb lemaradt. Zoli tanítványai voltunk. Mi 
ketten Pannival. Budapesten végeztünk. A 
„kicsi tanyám” és a „táncos nő” volt a vizsga-
dolgozatom. Nagyon büszke vagyok Zoli 
barátomra, hogy meghagyta egyéni stílu-
som, mely a mai napig elkísér. Büszkeséggel 
tölt el, hogy Kerekegyházára is meghívtak 
bennünket egy közös kiállításra. Később 
Szigethalmon a Hegedűs Géza Városi 
könyvtárunkban volt kiállításunk. Mester és 
tanítvány, hol már az én tanítványaim is 
megmutathatták gyönyörű alkotásaikat. 
Hámori Hajnalka, Zoltán Leila, Zoltán Noel, 
Bogya Lili. 
Én inkább a modern festészetet szeretném 
vászonra vinni, a táj, a női szépség, az em-
beri alakok a gyermekmese világ színein ke-
resztül, akril festékkel jelenik meg vásznai-
mon. Mielőtt leülök festeni, elképzelem, 
hogy mit alkotok, és lerajzolom, utána meg-
szűnik a világ körülöttem, és csak arra kon-
centrálok, ami kikapcsol és feltölt. Az ihletés 
lázában tehát olyat tudunk produkálni, amit 
még magunk sem hiszünk el. Ez egy meg-
szállottságot is jelent. Ekkor jönnek a halha-
tatlan művek. 
„Gombrich művészettörténész szerin a tár-
sadalom hívatása őrködni, hogy meg ne 

szakadjon a tradíció lánca, hogy a mű -
vészeknek legyenek lehetőségei, újabb 
gyöngyszemekkel gazdagítani az értékes fű-
zért. A művészet népszerűsítése korunk 
nagy emberi problémájára figyelmeztet. Az 
új minták és színkombinációk iránti igé-
nyünk gazdagította környezetünket. Még a 
divat gyors változása is elszórakoztat ben-
nünket.” Én hiszem, hogy fiataljaink ebben 
a szellemben fogják fellelni korunk művé-
szetét, de a divatnak való behódolás verse-
nyekkel is jár, jelenlegi szabadságunkat fe-
nyegeti megsemmisüléssel. A lemaradástól 
való félelem. (Nyúl és a teknősbéka meséje) 
Velünk is megeshet, hogy nagyfokú befo-
lyásoltságunk miatt nem fogunk felismerni 
egy-egy valódi géniuszt, ki mit sem törődve 
a divattal, népszerűséggel a maga útját járja. 
Ami a jövőt illeti, ki tudja mi lesz velünk, 
művészekkel? 
Kodály Zoltán szavaival zárom soraim! 
A művészet nem válik soha holt kincsé, 
mert minden egyes darabja a magyar élet-
nek, valamely fázisát örökíti meg, és a ma-
gyar szépségfogalom egy emlékét hordozza. 
És a legkisebb részletek mögött is ott érez-
zük a magyar élet teljességét térben és idő-
ben, osztatlan szépségét! 
Köszön mindenkinek, aki megtisztelt ki -
állítá som megnyitóján!  

Bogya Rózsa  
alkotóművész  

Egy kiállítás margójára
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A Halloween szó mindenszentek elő-
estéjét jelenti. Ősi kelta hagyo-
mány, melyet elsősorban az angol-

szász országokban tartottak meg, de mára 
már az egész világon elterjedt, így jutott el 
Magyarországra is. A vidám ünnep együtt 
jár a bolondozással, töklámpás faragással, 
jelmezes kéregetéssel, beöltözős partikkal, 
félelmetes és rémséges dekorációkkal.  
Ezt az ősi szokást szerette volna megis-
mertetni Szigethalom lakosaival Gáspárné 
Komor Mária, aki hagyományteremtő mó-
don, 2017-ben a legnagyobb közösségi olda-
lon elkezdte meghirdetni és összeszervezni 
a „Happy Halloween – Csokit, vagy csínyt! 
Csokit, vagy csalunk!” eseményt, mely lé-
nyegét tekintve folytatta az angolszász ha-

gyományokat. Fogadó állomások jelentke-
zését várták a közösségi felületen. Olyan 
emberekét, akik nem csak állomásként 
nyújtanak „programot” a hozzájuk érkezők-
nek, hanem maguk is útra kelnek, és aktív 
résztvevői lesznek a halloweeni estének. 
A fogadó állomások száma az elmúlt öt év-
ben folyamatosan bővült, idén már elérte a 
72 helyszínt.  
A 2022. évi rendezvény hatalmas sikerrel 
zárult. A jelentkezők mindent elkövettek 
azért, hogy hűek legyenek az angolszász 
hagyományokhoz, és Szigethalom egy nap-
ra igazán „rémisztő várossá” váljék.  
Jó volt látni a gyerekek és felnőttek soka-
ságát, akik ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezek-
be bújva járták a város utcáit és jó volt látni 

a kreatívan feldíszített ingatlanokat is, ahol 
a kreativitásnak csak a fantázia szabott ha-
tárt.  
Szigethalom Város Önkormányzata na-
gyon köszöni Gáspárné Komor Máriának 
az ötletet és a megvalósítást, melynek nyo-
mán újabb közösségépítő rendezvény jöhe-
tett létre a településen.  
Őt idézve: „A rendezvény elsődleges célja 
továbbra is a saját magunk és a gyerekek 
szórakoztatása, nullától száz éves korig, és 
nem utolsó sorban a helyi közösség építése, 
újabb ismeretségek, jószomszédi viszony 
ápolása, és a baráti társaságok egymásra ta-
lálása. Valamint nem utolsósorban minden 
résztvevőnek mosolyt csalni az arcára.” 
Biztosak vagyunk abban, hogy a sikerre va-
ló tekintettel a jelentkezők száma évről évre 
nőni fog és a kitűzött cél is megvalósul. 
Kívánjuk, hogy így legyen! 

kmk 

„Rémségek kicsiny városa” – Halloween Szigethalmon 
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Az Amazon Foci SE nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy mindenki megta-
pasztalhassa a meccs szituációt, ne 

csak a haladó csapat tagjai, hanem a kez-
dők és az UP játékosaik egyaránt. 
Ezért rendszeresen örömfocikat és belsős 
tornákat rendeznek, ahol bárki kipróbál-
hatja magát.  
November 19-én egy belsős torna keretein 
belül 6 csapat, összesen 48 amazon játékos 
mérte össze tudását. A versenyből a sziget-
halmi lányok kerültek ki győztesen. Sőt a 
torna legjobb játékosát is ebből a csapatból 
választották ki. Gratulálunk Emmának és a 
Szigethalmi Amazonoknak! 
Egy év munkájának eredménye immáron 
kézzelfoghatóvá vált, amelyre méltán büsz-
kék lehetnek a lányok, és az edzőjük is.  

Foci tornán jártak a Szigethalmi Amazonok

November harmadik hétvégéje kü-
lönleges volt egyesületünk életé-
ben. Ellátogatott hozzánk Takeji 

Ogawa japán mester. Meghívásunknak két 

apropója volt, egyrészt szeretnénk minél 
többet tanulni tőle, másrészt szerettük vol-
na felköszönteni 80. születésnapja alkal-
mából. Magyarországról és külföldről is 
meghívtuk a barátainkat, így négy ország-
ból közel ötven felnőtt és tizenöt gyerek 
edzett együtt. 
Pénteken sushizni vittük a mestert egy régi 
jó barátjához Budapestre. Szombaton elő-
ször közösen edzettünk a gyerekekkel, 
majd a nagyokkal folytattuk. Este a vacso-
rán megleptük shihant, mert a születésna-
pi ajándékon kívül mással is készültünk. A 
japán kultúrában bizonyos születésnapok-
ra az élet mérföldköveiként tekintenek. A 
nyolcvanadik születésnapot a 傘寿 (sanju) 

kanjival írják le, melyben megjelenik az 
„esernyő ” és a „hosszú élet” kifejezés, va-
lamint egy rejtett 80-as szám. A kapcsoló-
dó hagyományok szerint ezen ünnep színe 
az arany és a sárga, amely szerencsét hoz. 
Így ezzel a japán írásjellel díszített arany-
sárga pólóban köszöntöttük őt a vacsorá-
nál. A hatás nem maradt el… megleptük, 
és egy nagyon jó hangulatú estével zártuk 
a napot. Másnap délelőtt igyekeztünk el-
mélyíteni a tanultakat, majd a szeminári-
um lezárásaként egyeztettünk a következő 
alkalmakról.  
 

Körmendy Zsófia 
Seizan Karate-Do Sportegyesület 

Szeminárium és ünneplés Szigethalmon
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November 11-én megtartottuk 
Márton napi családi délutá-
nunkat a Helytörténeti Gyűj-
teményben. 

A kiállított konyhában és a tiszta szobában 
libás díszt, a műhelyben 2 féle lámpást ké-
szíthettek a látogatók. Fél négykor a Kék 
Óvoda Gézengúz csoportja tartott egy alka-

lomhoz illő műsort, majd Suhai Réfi Timea 
egy rögtönzött táncházzal lepte meg a ven-
dégeket. A rendezvény alatt lehetőség volt 
lovaskocsikázásra is a résztvevők számára. 
Rendezvényünket lámpás felvonulással zár-
tuk, melynek végén pogácsával és meleg te-
ával vártak minket a Gere Pékség dolgozói.  
Köszönet a vendéglátásért a Gere Pékség-

nek, a rendezvényen való segítő közremű-
ködésért Kék Óvoda Gézengúz csoportjá-
nak, Románsz Erikának, Laufer Anikónak, 
Cseke Istvánnak, Cseke Istvánné Margitká-
nak, Suhai Réfi Tímeának, Szigethalmi Pol-
gárőr Egyesületnek, Fejes Jánosnak, Surá-
nyi Martinnak és a Városi Szabadidőköz-
pont munkatársainak.

Újabb élménnyel gazdagabban

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

SZIGET ZÁRSZERVIZ 
Ajtózárak, ablakvasalatok, erkélyajtók szakszerű javítása. Cseréje olcsón, garanciával! 

06-70-701-78-43 
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu
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MINDEN PROGRAM, ÉLMÉNY EGY HELYEN

ÉLMÉNYHALOM
LÉTREHOZTUNK EGY OLDALT, AHOL MINDEN

SZIGETHALMI PROGRAM,  SZABADIDŐ
JAVASLAT MEGTALÁLHATÓ, GYEREKENEK,

FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT! 

www.elmenyhalom.hu

KÖVESS MINKET ITT ÉS NEM
MARADSZ LE SEMMIRŐL! 


