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Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy 
az óesztendő értékelése során elsőként 
vagy akár túlnyomórészt negatív emlékek 
és érzések törjenek elő belőlünk. Önma-
gában az a tény, hogy a világ bármely ré-
szén fegyveres konfliktus zajlik, és embe-
rek veszítik életüket, kellő ok a szomorú-
ságra és aggodalomra. Fokozottan igaz, 
ha mindez egy olyan országban történik, 
amely nemcsak határos Magyarországgal, 
de amely százezer honfitársunk otthona 
is egyben. 
Sajnálatos módon a háborút és annak min-
den borzalmát és fenyegetését nem tudtuk 
magunk mögött hagyni az óévben. Éppen 
ezért idén helyénvaló és érthető, ha szeret-
teinknek és az egész világnak – a boldog-
ságot aktualizálva – Békés Új Évet Kívá-
nunk. Én is a BÉKÉT kívánom Önöknek, 
azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a há-

borúnak és a vele törvényszerűen együtt já-
ró vérontásnak és negatív gazdasági hatá-
soknak kizárólag a BÉKE vethet véget.  
A közel egy éve kezdődött fegyveres konf-
liktus a tavalyi országgyűlési választásokra 
is jelentős hatást gyakorolt. Az eredmények 
ismeretében kijelenthető, hogy a magyar 
emberek többsége egyértelmű döntést ho-
zott abban, hogy kire bízná és kitől óvná 
Hazánkat ebben a kihívásokkal és nehéz-
ségekkel teli időben. A választók bizalmá-
ból, a politikai közösségem immáron ne-
gyedszerre, kétharmados felhatalmazással 
felvértezve vállalhatta a kormányzati fele-
lősséget és szolgálatot. E bizalom részeként, 
az Önök, illetve a térség polgárainak biza-
lomteljes döntése nyomán harmadik kép-
viselői ciklusomat kezdhettem meg telepü-
léseink parlamenti képviselőjeként, amely 
bizalomért köszönetemet fejezem ki.  

Folytatás a 2. oldalon

Közmeghallgatás 
Szigethalom Város Önkormányzata köz-
meghallgatást tart 2023. március 6-án 18 
órai kezdettel a Szigethalmi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. A közmeghallgatás-

ra minden szigethalmi lakost szeretettel vá-
runk! Az eseményeket élőben, illetve a ké-
sőbbiekben is megtekintheti a www.onkor-
manyzati.tv honlapon. 

A februári testületi 
ülés utáni élő 

tájékoztató 2023. március 2-án  
csütörtökön, 18 órakor lesz!
https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2023. február 20. (hét-

fő) 14:00-18:00 óra között, előzetes bejelentkezés 
alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 
134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu le-
het. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

• Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 1. választókerület képviselője.  +36/20 
433-7638. E-mail: zsofi.kormendy@gmail.com 

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

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 3. választókerület képviselője. 
Tel.: +36/20-344-7772. E-mail: novakne.kissvik-
toria@gmail.com 

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője. +36/30-
688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu 

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 5. választókerület képviselője.  +36/20 
992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com 

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 6. választókerület képviselője. 2023. 
február 27. (hétfő) 18:00-19:00 óra között, a 
SZÉP ABC presszójában. +36/70-984-8827.  
E-mail: suhai.timea@gmail.com 

• Török Ilona (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 7. választókerület képviselője. 2023. febru-
ár 27. (hétfő) 18:00-19:00 óra között, a SZÉP ABC 
presszójában. E-mail: torok.ica001@gmail.com 

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője. +36/30-
934-0480 

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

• Adorjánné Csapó Gyöngyi Fidesz-KDNP 
+36/70-331-9904. E-mail: csapogyongyi@ 
freemail.hu 

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

Doni emléktúra cikk a 4. oldalon

Bóna Zoltán évértékelő
Az országgyűlési képviselő köszöntőjében olvashatnak a nehézségekről, sikerekről, az elkö-
vetkezendő idők elképzeléseiről
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Programokkal indítja az évet a nyugdíjasok baráti köre 

Kedves szigethalmi nyugdíjasok! Sze-
retettel hívjuk és várjuk nyugdíjas 
klubunkba új és régi tagjainkat. 

2023. február 14-én 14 órától Jelmezes Far-
sangi Bál lesz – beöltözni nem kötelező, de 
szívesen vesszük, ha megteszed.  
A talpalávalót a Nagypapák Együttes adja! 
Tombola! Farsangi fánk osztás! Gyere közénk, 
érezd jól magad, tölts velünk egy délutánt. 

2023. február 28-án délután 14 órától Váraljainé Anita rendőr 
főtörzszászlós a bűnmegelőzésről tart előadást, ami a mostani vi-
lágban igazán ránk fér. Előadás végén BINGÓ játékkal zárjuk a 
napot. Gyere közénk, nagyon jó és tartalmas programunk van, vá-
runk szeretettel. 
Részvétel díjtalan, előzetes bejelentés nem szükséges, csak a jó-
kedved hozd magaddal. 
Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Szigethalom, Sport u. 4. 

Pozsgai Lászlóné nyugdíjas tag 

Folytatás az 1. oldalról 
A háború a választási siker örömét és a jövő 
tervezését is beárnyékolta. Sem ideje, sem he-
lye nem volt az ünneplésnek vagy a pihenés-
nek. A háború, az életek elvesztése, a kárpátal-
jai magyar közösségeinkért való aggodalom, a 
brüsszeli átgondolatlan döntések és értelmet-
len szankciók okozta gazdasági nehézségek, az 
energiaárak emelkedése a rendszerváltozás óta 
talán legnehezebb esztendővé tették a 2022-es 
évet. 
Az összes negatívum ellenére, van okunk a 
büszkeségre és bizodalomra is. Büszkének kell 
lennünk a kormányzat, a közigazgatási, vala-
mint a civil szervezetek és a magyar emberek 
példa nélküli összefogására, amellyel a háború 
kitörése óta segítik az Ukrajnából menekülő 
vagy ott maradó emberek boldogulását, etni-
kai vagy nemzeti hovatartozásra tekintet nél-
kül. Közös eredményünk, hogy a kihívások 
dacára a kormányzat kiállt a rezsicsökkentés 
politikája mellett, jelentős segítséget nyújtva 
ezzel a magyar családoknak. Óriási segítséget 
jelent a hatósági árszabályozás is.  
Kormányzatunk a családok mellett 2022-ben 
is számos módon segítette településeinket és 
önkormányzatainkat, sok-sok támogatást jut-
tatva állami és pályázati forrásokból, vagy a 
Magyar Falu Program keretében.  
Büszkék lehetünk a gazdaságfejlesztési intéz-
kedéseinkre is, amelynek köszönhetően a há-
borús és a korábbi pandémiás helyzet ellenére 
folyamatosan növekszik és csúcsokat dönt a 
foglalkoztatottság és a beruházások volumene. 
A munkahelyek védelme és a beruházási kör-
nyezet javítása olyan gazdasági potenciált je-
lent, amire az előttünk álló időkben óriási 
szükségünk lesz. 
Talán az egyik legnagyobb sikerünk mégis az, 
hogy a folyamatos és módszeres támadások, 
fenyegetések és nyomásgyakorlás ellenére ki-
álltunk a magyar emberek érdeke, továbbá a 
választás során kinyilvánított és a nemzeti 
konzultációban megerősített akarata mellett.  
Térségünket tekintve elmondható, hogy a Bu-
dapest-Belgrád vasútvonal átépítése kiemelen-
dő a nemzetgazdasági szintű beruházások kö-
zül, hiszen az minősített fontossággal bír az itt 
élők számára. E projektnek köszönhetően, az 

érintett települések lakói számára 30-40 per-
cen belül elérhető lesz a főváros központi ré-
sze. Választókerületünk települései számára 
kiemelten örömteli, hogy az újonnan megala-
kult kormány is egyértelműen a HÉV-vonal 
felújításának fontossága mellett foglalt állást, 
amely nem valósulhat meg a Gyártelepi cso-
mópont – régen várt – átépítése nélkül. Az el-
múlt év eredménye, hogy átadásra került a tö-
köli volt okmányiroda, mely felújítva és immár 
kibővített ügykörrel, kormányablakként mű-
ködve szolgálja a térség polgárait. 
 
Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
A nehézségek ellenére Szigethalom és polgárai 
számára fontos, mindennapi életüket segítő 
fejlesztések kezdődhetnek el a kormányzati tá-
mogatások és az önkormányzat együttműkö-
désének köszönhetően. A Rákóczi úton talál-
ható Szivárvány Bölcsőde 2 új csoportszobával 
való bővítése jó ütemben halad, várhatóan 
idén ősszel már fogadhatja a gyermekeket, egy 
tavalyi kormányzati döntés pedig 28 újabb szi-
gethalmi kisgyerek szüleit segíti abban, hogy 
megtalálják a munka és a család közötti egyen-
súlyt, miközben gyermekük értő kezek között, 
közösségben fejlődik, hiszen egy új, energia-
hatékony bölcsődeépület előkészületi mun-
kálatai kezdődnek meg idén a Váczi Mihály 
utcában. Mindeközben több, tavaly sikeresen 
elnyert pályázat segítségével megvalósuló be-
ruházás előkészítése zajlik, és várhatóan ez év-

ben meg is kezdődik az idősek otthonának 
energetikai korszerűsítése, az idősek nappali 
foglalkoztatójának bővítése, a Hétboldogasz-
szony Park kialakítása a régi temetőnél, vala-
mint a Dunasor aszfalburkolatának felújítása. 
2021-ben 9, tavaly pedig újabb 10 környezet-
barát, alacsonypadlós, klimatizált busz állt for-
galomba a Volánbusz Szigethalmi Üzemmér-
nökségénél, reményeink szerint a komfortos 
közösségi közlekedés alternatívát nyújt az 
egyéni közlekedéssel szemben, tehermentesít-
ve valamelyest az agglomeráció zsúfolt úthá-
lózatát. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nem ígérkezik könnyű évnek az idei. Ez azon-
ban nem az elkeseredésre, hanem az elkötele-
ződésre és kemény munkára kell hogy sarkal-
jon minket. Ennek jegyben fontos terveink kö-
zött szerepel az infláció egyszámjegyűvé 
csökkentése, valamint települési és térségi 
szinten az infrastruktúra, a közösségi közleke-
dés és az úthálózat további fejlesztése. Bővíteni 
fogjuk intézményeinket, iskoláinkat, óvodáin-
kat és bölcsődéinket is, hiszen térségünk to-
vábbra is gyarapodik, ami a települések lakos-
ságszámának növekedésében is egyértelműen 
megmutatkozik. Idén sem feledkezhetünk 
meg kulturális és civil közösségeinkről, ifjúsági 
és sportszervezeteinkről és egyházainkról sem. 
Nehéz időkben kiemelten fontos az a szolgálat, 
amivel ezek a szervezetek hozzájárulnak a ter-
hek viseléséhez és mindannyiunk boldogulá-
sához. 
A nyugdíjak reálértékének megőrzése, vala-
mint a családok és a gyermekvállalás támoga-
tása továbbra is elsődleges célunk, hiszen a je-
len lehetőségeit az idősek munkája teremtette 
meg, a jövő záloga pedig a gyermek.  
Hálatelt szívvel köszönöm meg mindenkinek, 
aki Hazánk, Nemzetünk vagy térségünk gya-
rapodásához bármivel hozzájárult ebben a vál-
ságos időszakban is. Arra buzdítok mindenkit, 
hogy a jövőben is segítsük közösen ezen célok 
elérését. E nem kis vállalkozáshoz együttmű-
ködésemet ajánlva, és a Gondviselés segítségét 
kérve köszönöm meg ezúton is támogatásukat, 
és kívánok sikerekben gazdag és békét hozó 
2023-as esztendőt. 

Bóna Zoltán évértékelő
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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: 8.00-16.00 
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 32 éve! 

www.megoldasszerviz.hu

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

Hulladékszállítás rendje 
Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 
az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális Egysége 2023 februárjá-
ban a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi: 

Szelektíven gyűjtött műanyag  
(Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:  

7. hét február 13 – 17.                 9. hét február 27 – március 3. 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 

6. hét február 6 – 10. 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

A Magyar Kínai Nőszövetség, Kínai 
Szövetség, és a Nemzeti Szövetség 
Előmozdításáért Egyesület tagjai 

meglepetésműsorral és adományozással 
lepték meg a Szigethalmi Egyesített Nép -
jóléti Intézmény idős és fogyatékkal élő el-
látottjait. A sokszínű előadás Kínába repí-
tette a nézőket, lenyűgöző módon mutatta 
be a kínai kultúrát. Határtalan mértékű volt 
az a szeretet és figyelmesség, amit maguk-
kal hoztak, minden egyes ellátott ajándék-
csomagot kapott. 
A látogatás után Fáki László polgármester 
úr és jómagam meghívást kaptunk egy ha-
misítatlan kínai vacsorára, ahol ízelítőt 
kaptunk az igazi kínai konyha remekeiből, 
és a színpadon számos fellépő színes mű-
sorában gyönyörködhettünk. Az est fény-
pontja az volt, amikor a „Csendes éj” kará-
csonyi dalt együtt énekelhettük a kínai kó-
russal, ők kínaiul, mi magyarul. 
Bízunk abban, hogy egy hosszú távú kap-
csolat első lépéseit tetük meg, és mielőbb 
újra találkozunk kínai barátainkkal. 

Nagy Viktor alpolgármester

Ajándékozás és vacsora kínai módraAjándékozás és vacsora kínai módra
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XXIII. Doni Hősök EmléktúraXXIII. Doni Hősök Emléktúra

A nyolcvan éve történt katasztrófa 
katonai teljesítménye előtt mécses 
gyújtásával, koszorúzással tiszte-

legtek a Doni Hősök Emléktúra résztvevői 
a hétvégén.  
A résztvevők között szerepeltek a tököli Vi-
téz Mikecz Kálmán Huszár Bandérium tag-
jai, a Magyar Honvédség Ludovika zászló-
alja, a Dunaharaszti Katonai Hagyomány-

őrző Egyesület és a Vitézi Rend Hagyomány-
őrző Törzskapitánysága.  
Január 13-án, pénteken elindult a gyalogtú-
ra a 7. Csepel menetszázaddal, és végigha-
ladt a Csepel-sziget valamennyi településén. 
A menet 11 órakor a csepeli Hősök teréről 
indult, 13 órakor Szigetújfaluba, 14 órakor 
Szigetszentmártonra, majd 15 órakor Tö-
kölre értek. Az emléktúra 2. napján január 

14-én, szombaton is folytatódott – akkor 9 
órakor Tökölről indultak a katonai ruhába 
öltözött hagyományőrzők, 10 órakor a szi-
gethalmi Helytörténeti Gyűjteményhez ér-
tek, 10:30 órakor a szigethalmi köztemető 
világháborús emlékműve előtt, majd 13 
órakor a taksonyi Hősök terén és 15 órakor 
a dunaharaszti Hősök terén tartottak kato-
nai tiszteletadást. 



Napok óta zuhog az eső, és ha el is áll, 
annyira vizes minden, hogy nehezen 
megoldható a szabadlevegőn történő 

játék. Mit tegyünk, ha már kilőttük az esernyős 
sétát és a gumicsizmás pocsolyában ugrálást? 
Ahhoz, hogy jól válasszunk játékot, szükséges, 
hogy ismerjük gyermekünk játékszükségleteit. 
Az alábbi írással ehhez szeretnék segítséget 
nyújtani. 
A kisgyermekeknek a játék sokkal több, mint 
kellemes időtöltés. A játék alapvető lelki szük-
séglet számukra. A játék felfedezés: önmaga és 
a külvilág megismerése, és új tapasztalatok szer-
zése. Közben tanul önmagáról, az emberekről és 
a tárgyakról. Lehetőség az önállóságra, megerő-
sítésre és elismerésre. A játék örömforrás (ak-
kor is, ha éppen nem az öröm jeleit látjuk rajta, 
hanem komoly, mély koncentrálást), érzelmi 
biztonságot ad, segít feldolgozni az élményeket, 
teret ad a társas szabályok gyakorlására, és 
ügyesedik általa. 
 
0 – 1 éves kor 
Felfedező játékok ideje. Eleinte csak a saját kezét 
figyeli, összpontosít. A kis csecsemők örömüket 
lelik saját kezük felfedezésében. Hagyjuk, hagy 
ismerkedjen azzal, ahogyan az ujjait nyitogatja, 
öklét visszazárja. Az ekkor kezdődő szem-kéz 
koordináció az alapja minden további jól kivite-
lezett mozdulatnak a fejlődés során. Ezért a szak-
emberek az javasolják, a kéznézés gyakorlása 
előtt ne adjunk a csecsemőnek játékot. A látó-
terébe tett játék – például az ágy rácsai közé 
kifeszített csörgő – hátráltatja abban, hogy fel-
fedezze a kezét, könnyen elvonja róla a figyel-
met. Azonban, ha ez megvan, indulhat a kör-
nyezetükkel való ismerkedés.  
A felfedezés és felderítés időszakában segítsünk 
minél több tapasztalatot szerezni a különféle 
tárgyakról. Megindul a nyomogatás, csapkodás, 
bökdösés, simítás, gyűrés, húzás, lökés, töltés-
öntés, szétszedés-összerakás, sepregetés idősza-
ka. Olyan különféle tiszta, biztonságos tárgyakat 
adjunk, ami sokféle anyaggal megismerteti őket.  
Mi a felnőtt teendője közben? 

• biztonságos környezet kialakítása 
• ingergazdag környezet, DE!  
• egyszerre ne legyen túl sok inger 
• idő hagyása a tapasztalatok megszerzésére 
• pozitív élmények adása 

 
1 – 2 éves kor 
A gyakorló játék és a finom mozgások kialaku-
lásának időszaka 
A felfedező játék önmagától alakul át gyakorló 
játékká, miközben a tárgy használatát, a moz-
dulatokat begyakorolják a kicsik. A gyakorló -
játék során a gyermekek egyszerű mozgásokat, 
hangokat ismételgetnek, variálnak, saját testtel, 
hangokkal, mozdulatokkal való játszás – előse-
gíti saját teste megismerését, a testséma alaku-
lását, mászás, gurulás, kúszás mozdulatai, járás, 
futkározás stb. Fontos számukra a tárgyakkal, 

anyagokkal történő foglalatoskodás. Ebben az 
időszakban a gyerekek a már begyakorolt kész-
ségeiket bonyolultabb formában is kipróbálják, 
nehezítik, újabb feladatokat állítanak maguk elé. 
Pl.: alighogy megtanult járni a kisgyermek, kü-
lönféle módon próbálja ki új „tudományát”: fel-
emel egy nehéz vödröt és megpróbálja cipelni, 
hátrafelé jár, lejtőn fölfelé-lefelé próbálkozik. 
A gyakorlójáték többféle örömöt jelent a gyer-
mekeknek, pl.: 

• észlelési élmények: ha az érintés, a hang és 
a látvány váltakozik egymással, az különö-
sen szórakoztató 

• mozgásos élmények, egyensúlyi stimulációk 
(pl. hinta) 

• az új képességek tudatosodásának öröme, 
pl. a szem és kézmozgás további össze -
hangolása 

• a hatékonyság átélése: felfedezi az össze -
függést saját tevékenysége és a megjelenő 
változás között 

• átdolgozás (mozgásfeszültség elvezetése 
vagy éppen az egyhangúság megszűntetése, 
az egyre bonyolultabb mozgásformák létre-
hozásával) 

Mi a felnőtt teendője közben? 
• megfelelő tér és idő biztosítása 
• megfelelő játékmennyiség biztosítása (nem 

kell túl sok, de a konfliktus elkerülhető, ha 
elegendő játék áll rendelkezésre) 

• megmutatni és elmondani a tárgy haszná-
latát, DE! 

• időben észrevenni, és hagyni önállóan tevé-
kenykedni (nem kell mindig mellette 
állni/ülni, elég, ha a látóterünkben tartóz-
kodnak) 

• „válaszkészség” – ha megszólít, figyeljünk rá. 
 
1,5 – 2 éves kor körül kezdődően 
Konstruáló játékok 
Már nem a tárgyak fizikai tulajdonsága érdekli 
a gyermekeket – új lehetőségeket is kipróbálnak. 
Van tervük, elképzelésük, hogy mit akarnak lét-
rehozni, alkotni – ezt észben is tudják tartani! 

• épít, alkot 
• a nyelvi játékokban: az ismétlődő kérdés-fe-

leletek (Mi ez? – Miért? korszak), vagy ér-
dekes hangok, szavak mondogatása, és tör-
ténetek megalkotása; 

• a nagymozgásokban, pl. a futás, ugrálás, ga-
loppozás beépülnek a kergetőző, a versengő, 
a célzó játékokba, így a bonyolultabb és ösz-
szetettebb mozgásformák részévé lesznek; 

• a mindennapi tevékenység része, beépül a 
munkafolyamatokba 

Konstruáló játék típusai: 
• az építő játékok 
• az összerakó játékok (kirakó), 
• a homoképítmények, homokfigurák készí-

tése, 
• a művészeti tevékenységek (rajzolás, festés, 

agyagozás, gyurmázás stb.) 
• a kézimunka (papírmunka, fonalmunka, 

textilmunka, vágás, hajtogatás, kollázs, szö-
vés stb.) 

• a barkácsolás (dobozokkal, puhafával, kala-
páccsal, szögekkel) 

Mit tanul a gyermek közben: 
• gyakorolja a finommozgásokat, a jobb-bal 

koordinációt; 
• nehéz építőelemek → erősíti a belső érzéke-

lését, visszajelzést az izmokból; 
• jártasságot szerez az eszközök használatában 
• tanulja a dolgok elemekre bontását és össze-

rakását 
• vizsgálja az egész és a részek viszonyát 
• mérlegeli a lehetőségeket, módosít, alkot, és 

újra alkot;  
• tapasztalatot szerez arról, mire képes és mi-

re nem: az önbecsülés kezdetei; próbálja a 
tervezést, szervezést 

Mi a felnőtt teendője közben? 
• tárgy, eszköz használatának megmutatása, 

megtanítása (ez is a játék része!) 
• kerülendő a minták alkalmazása (ő találja 

ki, ne minta alapján építsen) 
• arról lehet beszélgetni, hogyan készítették el 

az alkotásukat 
• fontosak az észrevételek a gyermekhez, vagy 

a konkrét tevékenységhez kapcsolódóan, ne 
általánosan 

• inspiráló kérdések 
• eszközök, anyagok szabad felhasználása biz-

tonságos környezetben 
• hagyni, hogy maguk oldják meg a problé-

mákat 
 
Fontos!  
A létrehozás folyamata fontosabb, mint a teljesít-
mény. Ebben a korban a játékhoz hozzátartozik 
a környezet rendbe rakása. 
 

Tippek a rendrakáshoz  

Könnyebben rászoknak a gyerekek, ha nem 
szigorúan rájuk parancsolunk, hanem játé-
kosan rávezetjük őket, hogy mindennek he-
lye van. 
• játék része legyen 
• akkor kezdünk új játékba, ha az előzőt el-

tettük 
• nem életkori sajátosság a rendrakás (de 

van, aki nagyon szereti) 
• együtt rakjunk rendet, vonjuk be segíteni 

(fontosság érzése) 
• konkrét dicséret 
• tegyük élménnyé 
• következetesség 
• nap végén mindig legyen eltéve minden a 

helyére 
• „rendrakó dal, mondóka” → lehet használ-

ni hívó éneket vagy dallamot, pl.: 
Egy, kettő, három 
A szép rendet várom 
A játékok örülnek 
Ha helyükre kerülnek 
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Javaslatok kisgyermekek neveléséhez (1. rész)
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A köszönöm varázsereje 

Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denkinek minden segítséget, támoga-
tást, együttműködést, amit a kék óvo-

da linóleumozásának sikeres megvalósítása 
érdekében kaptunk. 
Kiemelten az óvodába járó gyermekek szülei -
nek, akik nélkül ezt nem tudtuk volna meg-
valósítani.  
Az összefogás, adakozás és a sok munka ered-
ményeként január 2. hetében már a szépen 

felújított cso portszobába várhattuk kis óvo-
dásainkat. 
Szintén kiemelem a Kék óvoda minden dol-
gozóját, akik aktívan kivették a részüket a 
felújításból. Annál azonban nincs nagyobb 
köszönet, mint a gyermekeink csillogó sze-
me, amikor birtokukba vették a megújult 
csoportszobákat. Minden résztvevő munká-
jával ehhez járult hozzá. 

Török Ilona önkormányzati képviselő 

Hagyományaink februárban 

Február hónap is ad lehetőséget a hagyo-
mányaink ápolására. Azoknak a szép és 
kedves népszokásoknak a gyakorlására, 

melyek lassan feledésbe merülnek. 
Február 2. Gyertyaszentelő napja: a néphit 
szerint ezen a napon ébred fel először téli álmá-
ból a medve. Kijön a barlangjából, és ha meg-
látja az árnyékát, megijed. Visszamegy a bar-
langba, és még 40 napig alszik tovább. Ha azon-
ban borús az idő, hideg van, kint marad, mert 
úgy gondolja, hogy hamarosan itt a tavasz. 

Ez nagyszerű alkalom arra, hogy közelebbről 
is szemügyre vegyük ezt a szépséges állatot. 
Megvizsgáljuk a lakhelyét és a kedvenc ételeit. 
A farsang: vízkereszttől – hamvazószerdáig 
A bevonuló tavasz ősi ünnepe. A farsang 
maszkos alakoskodás, amely segít abban, 
hogy elűzzük a telet. A farsangi előkészületek 
nagyobb időszakot ölelnek fel. Verseket, 
mondókákat, dalokat tanítunk, melyek gaz-
dagabbá teszik az ünnepet. És természetesen 
tartalommal töltik meg. Együtt díszítjük fel a 
csoportszobát, amihez a gyermekek munkáit 
is felhasználjuk. 

Megemlítem még a Balázsolást (február 3.) – 
ez a hagyomány már teljesen elveszett. Szent 
Balázs püspök nevéhez kötődik, aki egy 
gyermek életét megmentette. Ezen a napon 
az iskolás gyermekek maskarába öltözve, 
házról-házra jártak. Adományokat és elemó-
zsiát gyűjtöttek. A kapott élelemből az isko-
lában lakomát csaptak, a megmaradó élelem 
pedig a tanító szegényes kamrájába került, 
mintegy jövedelem-kiegészítésként. 

Holczhauser zsuzsanna 
óvodapedagógus 

mentálhigiénés szakember 

A farsang története 

A farsang hossza évről-évre változik, 
mivel zárónapja a húsvét időpontjá-
hoz kötődik. Vízkereszttől (január 6.) 

a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kez-
detéig, azaz hamvazókedd éjfélig tart.  
Farsang a pogánykori tavaszvárás ünnepeiből 
nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfa -
csinálás, bolondozás, eszem-iszom (lásd: tor-
kos csütörtök) és az advent lezárulásával, a 
párkeresés, udvarlás időszaka.  
Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A far-
sang jellegzetessége, hogy a keresztény litur-
gikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős 
vallási ünnep.  
Magyarországon a farsangi szokások a közép-
korban honosodtak meg, és számos idegen 
nép hatása érvényesült bennük. 
A farsang a párválasztás időszaka volt és egy-
ben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti 
böjt időszakában már tilos volt esküvőt tar-
tani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is 
(pl. első menyegzős vasárnap = vízkereszt 
utáni első vasárnap, vővasárnap = farsang -
vasárnap az ifjú férj az após kontójára fo-
gyasztott stb.). 

A falvakban a legények szervezték a bálokat. 
A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát 
adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang vé-
gén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte. 
A báli szezon és táncmulatság lényege az el-
jegyzés volt. 
A farsangvasárnap a farsangi időszak végén 
lévő farsang farkának első napja. 
A farsang hétfő a farsang farkának középső 
napja. Ezután húsvétig már tilos volt az eskü-
vő, a tánc és a vigadalom. 
A húshagyókedd, a farsang és egyben a far-
sang farkának utolsó napja. Mozgó egyházi 
ünnep, mindig 47 nappal előzi meg a húsvé-
tot. A farsangtemetés időpontja. Ezen a na-
pon általában szalmabábut (kisze) vagy ko-
porsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot 
és a telet. 
A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, 
amely a 40 napos nagyböjt kezdete. A mai 
magyar gyakorlat szerint az ezt követő nap a 
torkos csütörtök, de ezt tévesen élesztették új-
já ezen a napon, mert valós időpontja egy 
héttel korábbra esik. A keresztények ilyenkor 
nem esznek húst és befejezik a mulatozáso-
kat, böjtölnek 40 napig, húsvét vasárnapjáig. 
A busójárás egy tavaszváró, téltemető nép -
szokás, amely a Mohácson és környékén élő, 
többségükben római katolikus délszlávok, a 
sokácok farsangi maszkos alakoskodásából és 
dramatikus néphagyományából ered. A mohá-
csi sokácok messze földön ismert népszokása, 
a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő 
első holdtölte határozza meg. Régen Farsang-

vasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig 
tartott a mulatság. A Farsang utolsó csütörtök-
jén a gyermekek öltöznek maskarába.  
Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés 
legendájával is magyarázzák. A mondának – 
mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba 
menekült őslakos sokácok megelégelve a rab-
igát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk készí-
tette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csó-
nakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törö-
köket Mohácsról – aligha van történeti alapja. 
A város 1687-ben szabadult fel a török ura-
lom alól, s a sokácság nagy arányú betelepí-
tése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött 
meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű so-
kácok korábbi hazájukból hozták magukkal 
a szokást, mely aztán Mohácson formálódott 
tovább, és nyerte el mai alakját. A népszokás 
megjelenéséről a XVIII. század végéről van-
nak az első adatok. 
A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: 
szőrével kifordított rövid bunda, szalmával 
kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kö-
tött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort 
viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fog-
ta össze derekukon, erre akasztották a mar-
hakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan 
kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított 
buzogányt tartották. A leglényegesebb azon-
ban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából fa-
ragott, hagyományosan állatvérrel festett 
birkabőrcsuklyás álarc. 

Domonkos István 
forrás: internet, Wikipedia, mohacsibusojaras.hu 
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Eseménydús I. félév a Széchenyi iskolában

Városi mikulás

Magyar Diáksport Napi sportverseny

Ruhagyűjtés a Sulizsák akció keretében

Pályaorientációs program a Ziti cukrászdában

Erzsébet kirándulás Zánkán

Iskolai ünnepély október  
23-án a 7.a osztály előadásában

Tanévnyitó ünnepély

Pályaorientációs program a Csonka János  
Műszaki SzakközépiskolábanIskolai ünnepély

 Körzeti terematlétika verseny – lányok Körzeti terematlétika verseny – fiúk
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Kürtössy Zorka 1.a  
Mädl Edina 1.a  
Obermajer Letícia Emma 1.a  
Peleskei Alexandra 1.a  
Temesvári Zalán 1.a  
Benedekffy Máté 1.b  
Koleszár Mira 1.b  
Johonyák Lora Mónika 1.b 
Kasza Martin 1.b  
Perényi Vanda Vivien 1.b  
Koleszár Mira 1.b  
Sarkadi Marcell 1.b  
Traszler Levente 1.c  
Takács Bence 1.c 
Szanyi Norbert 1.c  
Gubicza Marcell 1.c 
Pometkó Lili 1.c  

Muzsalyi Botond Noel 2.a  
Pál Mia Vanessza 2.a  
Vidumánszki Áron 2.a  
Kovács Szonja 2.b 
Olti Liliána Szilvia 2.b  
Selmeczi Adél 2.b 
Várkonyi Léna 2.b 
Farkas-Eszenyi Krisztián 2.b  
Peller Luca 2.c 
Rózsa Bence 2.c  
Barát Boldizsár Bence 3.a  
Deák Szófia 3.a  
Gyapjas Nóra 3.a  
Kassay Rebeka 3.a  
Kellner Flóra 3.a  
Mizsei Gréta 3.a  
Varga Dóra 3.a  

Takács Martin 3.a  
Halmos Álmos Bendegúz 3.b 
Hernandez Abigél Anna 3.b  
Pál Ádám 3.b  
Samu Liza 3.b  
Vidumánszki Ádám 3.b 
Bertalan Benett 3.c  
Hagymási-Dénes Hanna 3.c  
Kasza Panka 3.c  
Mészáros Emese 3.c  
Nagy Krisztián Dominik 3.c  
Nyikon Boldizsár Ádám 3.c  
Kovalcsik Gergő 4.a  
Kivés Szofia 4.b  
Baráz Benett Zsombor 5.b 
Józsa Jázmin 4.b 
Muzsalyi Lili Mimi 4.b  

Eckl Léna 4.c  
Kiss Gergely Balázs 4.c  
Rudner Kende 4.c  
Csanádi Annabella 5.a  
Miklós Annabella 5.a 
Oláh Zsófia Nóra 5.a  
Bubenheimer-Sági Bence 5.b 
Házi Violetta 5.c 
Schuck Panna Zsófia 5.c  
Németh Izabella 6.a  
Zambelisz Fruzsina 6.b  
Noszky Alexandra Ibolya 7.a 
Jány Ádám 7.a 
Mociar Noémi 7.a  
Paragh-Varga Bíborka 7.b 
Csercsa Regina 8.b 
Schuck Petra 8.b 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A Széchenyi iskola büszkeségei Kitűnő és jeles tanulók az I. félévben
Deák Petra 1.a 
Gabnai Natasa 1.a  
Jobbágy Botond 1.a 
Mitrovits Ágnes 1.a 
Ornyik Máté 1.a  
Pulay Gábor 1.a  
Romocea Ninetta Lea 1.a  
Virág Gergő 1.a  
Barcsa Emma 1.b  
Dallos Maja 1.b 
Demeter Letícia Laura 1.b 
Ercsey Dorina 1.b 
Farkas-Eszenyi Kristóf 1.b 
Márton Zoé 1.b 
Samu Dominik József 1.b  
Biacs Gyöngyvér 1.c 

Farkas Alexa 1.c  
Gál András Dániel 1.c  
Nyerki Elizabet 1.c  
Osváth Gábor 1.c  
Szabó Hanna 1.c  
Varga Sándor 1.c  
Baksi Boglárka 2.a  
Kocsis Korina Zoé 2.a  
Máté Dorka Kitti 2.a 
Selmeczi István 2.a  
Szabó Róbert László 2.a  
Wolf Hanna 2.a  
Bácskay Noel Zalán 2.b  
Biró Bori 2.b  
Klucsik Márton 2.b  
Mitrovits Miklós 2.b  

Nagy Benett 2.b  
Nyírő Maja 2.b 
Spiller Dominik 2.c 
Jány Levente 3.a 
Kiss Nikolett 3.a  
Szabó Loréna 3.a  
Haga-Tamás Hanna 3.b 
Losonci-Kovács Lilla 3.b 
Andrási Dóra Bernadett 3.c 
Görgős Anna Piroska 3.c 
Gubicza Vince 3.c 
Opoczki Zoé 3.c 
Tóth Zsigmond 3.c 
Varga Mira 3.c  
Borbély Dávid 4.a  
Kiss Viktória Vanessza 4.a  

Kiss Lilien 4.b 
Selmeczi Tímea Nanetta 4.b  
Gajdos Lilla 4.c  
Bogdán Bálint László 4.c 
Erdei Péter Nimród 4.c  
Kurilla Kerecsen Sólyom 5.a  
Debreceni Dorka 5.b 
Iszák Jázmin 6.b  
Miklós Tamara 7.a  
Jakab Lili 7.c  
Kellner Viktória 7.c  
Csattos Vivien 8.a  
Pál Gergely János 8.a  
Nyolcas Ákos Bence 8.c  
Egri Bianka 8.c  
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Rénszarvas tánc

Mit tudok én? verseny Kézműves foglalkozás Cipősdoboz gyűjtés
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INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT 

Szemüvegkészítéssel egybekötve 

2023.FEBRUÁR 21-ÉN (KEDDEN) 

12.00 ÓRÁTÓL-18.00 ÓRÁIG 

SZIGETHALOM 

HEGEDŰS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR 

JÓZSEF ATTILA U.59. 

-20% 
SZEMÜVEGKERETRE VAGY LENCSÉRE 

+ AJÁNDÉK TOK ÉS TÖRLŐKENDŐ (rendelés esetén) 

EZEN SZÓRÓLAP FELMUTATÁSÁVAL ÖN JOGOSULT TOVÁBBI 4000FT 
KEDVEZMÉNYRE 

- 4 0 0 0  F T  
JÖJJÖN EL! A látásvizsgálat után válogathat bőséges keretkínálatunkból. A 
kedvezményes ajánlatunk a komplett szemüvegkészítés esetében 
értendő.(keret+lencse).A kedvezmény a szemüveglencsére vagy a keretre 
érvényes. Ezt Ön dönti el. A rendeléshez minimális előleg szükséges. 
MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL! 

Nyitvatartás: 
Kedd és csütörtök: 10 – 18 óráig 
Szerda és péntek:      8 – 16 óráig 
Szombat:                    9 –13 óráig 
Vasárnap, hétfő:             ZÁRVA 

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. 
Átélni és túlélni is.” (Vekerdy Tamás) 
 
Februári programok 
•  Kisbogár zenés foglalkozás péntekenként 

10 órakor (02. 03, 02. 10, 02. 17, 02. 24.) 

•  Maminbaba Borókával Fitnesz kedden-
ként 10 órakor (02. 07, 02. 14, 02. 21,  
02. 28.) 

•  Mesekuckó (kézműves foglalkozással 
egybekötve): 02. 18-a, szombat 10 óra, 
témája a busójárás és a farsang 

•  Kisbogár Zeneovi  02. 25-én 10 órakor 
•  Király Zsuzsa festőművész kiállítása feb-

ruár 28-ig tekinthető meg nyitvatartási 
időben 

Elektronikus ügyintézési lehetőség 

Örömmel értesítjük önöket, hogy a Hegedüs Géza Városi 
Könyvtárban működő DJP pontra megérkezett a mester-
séges intelligen ciával támogatott ügyintézési pont, a MIA! 

Ezzel lehetőség van helyben, elektronikus ügyintézésre! 
A következő ügyintézéseket tudják helyben elintézni: 

-  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 kivonása 
-  Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának meghosszabbítása. 

Az ügyintézésre a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség, az ügyintézés önállóan 
történik.  

Támogassa könyvtárunkat! 
 

Kedves lakosok, olvasóink és 
adakozóink! Hálásan köszön-
jük önöknek az elmúlt három 

évben felajánlott adóösszeget, melyet az 
új olvasószolgálati pultunk készítésére 
fordítottunk.  
A 2020-2022. adóév között felajánlott 
összeg, összesen 1.751.389 Ft.  Kérjük, 
továbbra is személyi jövedelemadójuk 
1%-val szíveskedjenek támogatni a 
Hegedüs Géza Városi Könyvtárat!  
Köszönjük! 
Adószámunk:  16795028–1–13  

 
Horváth Zsolt  könyvtárigazgató  

és munkatársai 

2023. február 18-án szombaton, 10:00 órakor2023. február 18-án szombaton, 10:00 órakor    

MESE MESE ésés KREATÍV  KREATÍV   
FOGLALKOZÁSFOGLALKOZÁS    

lesz könyvtárunkban.lesz könyvtárunkban.  
  

Téma: Téma:   

HAGYOMÁNYUNK HAGYOMÁNYUNK   
A BUSÓJÁRÁS/FARSANGA BUSÓJÁRÁS/FARSANG  

  
  

Szükséges kellékek: Szükséges kellékek:   
Aki tud hozzon kereplőt, Aki tud hozzon kereplőt,   

amivel elűzzük a telet a mese végén!amivel elűzzük a telet a mese végén!  
  

Meglepetés annak, aki jelmezben érkezik!Meglepetés annak, aki jelmezben érkezik!  
  

A foglalkozáson való részvétel előzetes A foglalkozáson való részvétel előzetes   
regisztrációhoz kötött:regisztrációhoz kötött:  

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.comE-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com



10 2023. február

Szigethalmi Híradó

Kiállítás helyi  
alkotótól 

Király Zsuzsa Editnek hívnak (Eddyt 
King) 1975-ben születtem. Tőzs-
gyökeres szigethalminak vallom 

magam, mivel a nagypapám a ’40-es évek-
ben költözött ide. Volt szerencsém mind 
három helyi általános iskolába járni, így 
találkozhattam Artner Ottó tanár úrral, 
aki szobrász művész volt. Néhány alkalom-
mal voltunk is a műtermében. Nagy hatás-
sal volt rám az a világ. Úgy éreztem egyszer 
én is művész szeretnék lenni. Kiskunlachá-
zán, fodrász iskolába jártam, ahol a rajztaná-
romnak köszönhetően sokat tanultam. Né-
mi kihagyás után két és fél évvel ezelőtt el-
kezdtem  festeni.  

Kedvenc irányzataim: szürrealizmus és a 
kubizmus.  

Kedvenc festőim: Jackson Pollock és 
Vladimir Kush.  

A képeim változatos témája és színvilága 
jelzi az útkeresésemet.  

Festményeim akril festékkel készülnek fe-
szített vászonra, melyekhez először vázlat 
készül.  

Névazonosság miatt választottam az Eddyt 
King művésznevet.  

A kiállított képek mind saját munkáim, sa-
ját ötletekből készültek. 

Aki szeretne még több festményt látni tő-
lem, szeretettel várom a nyilvános Facebook 
csoportomba: Király Zsuzsa Eddyt King 
Galéria  

A képek megvásárlására is van lehetőség.  

Ilyen volt, ilyen lett

Nagy megújuláson esett át a Sziget-
halmi Hegedüs Géza Városi 
Könyvtár az elmúlt időszakban. 

Az átadó pult, ami sok-sok évig becsüle-
tesen kiszolgálta feladatát, visszakerült a 
készítő Dévay családhoz, ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani érte. 
Aki most betér a könyvtárba, egy megújult 
környezetben tud már kölcsönözni. Új ol-
vasószolgálati pult mögött fogadják a min-
dig mosolygó, lelkiismeretes könyvtári dol-
gozók az olvasni vágyókat. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
az adakozó könyvtári olvasóknak, a város-
nak, Miszori Sándornénak, és kifogástalan 
munkát végző kivitelezőnek, Kok Gábornak 
(Kok Möbel), a könyvtár dolgozóinak, akik 
a munkálatok utáni takarításban, rend -
rakásban kivették a részüket.  
Nagy öröm számukra a megújulás és fontos 
dolog, de ennél is fontosabb, hogy megteljen 

a könyvtár családokkal, kicsikkel és na-
gyokkal, akiket továbbra is nagyon sok sze-
retettel várnak. 
„– Azt hiszem, maga túlságosan okos a szá-
munkra. Mivel tölti az idejét, ha egyedül van? 
– Az olvasás a kedvenc elfoglaltságom, ha 
akad ráérő időm, és könyv, amit olvassak.” 
(Anna Bronté) 

Török Ilona önkormányzati képviselő
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Köszönetnyilvánítás

Nobilis Humán Szolgáltató Család-
és Gyermekjóléti szolgálatának 
minden Munkatársa és Kliense 

nevében nagyon szépen köszönjük a SZÉP 
ABC vásárlóinak és Regényi Tibornénak 
(Aranka néni), hogy segítségükkel újabb 
nehéz helyzetben lévő családok számára 
tudtunk segítséget nyújtani! 
Köszönjük, hogy adományaikkal évek óta 
támogatják szolgálatunk klienseit. 

Jótékonysági délután a Kék Oviban

Mind tudjuk, hogy 2023. január 
10-én este leégett egy nyolctagú 
család otthona. Hihetetlen lehet 

átélni, ha egy élet munkája vész oda, őszintén 
sajnálom őket. A Nobilis Humán Sszolgáltató 
és Családsegítő Szolgálat a családdal egyez-
tetve közzétette az elérhetőségüket, hogy a 
helyi lakosok közvetlenül a nekik juttathas-
sák el az adományaikat. Egy ilyen tragédia 
után minden segítség aranyat ér, de talán 
az anyagi támogatásra van leginkább szük-
ség, ezért január 19-én, csütörtökön jóté-
konysági délutánt szerveztek a Kék Óvoda 
dolgozói.  

Az időjárás sajnos nem volt kegyes a ren-
dezvényhez, így azt csak az óvoda szűkös 
előterében tudták megtartani, de így is ha-
talmas volt a nyüzsgés, és nagyon jó volt a 

hangulat. Amit csak meg lehetett valósítani 
ilyen körülmények között, azt megcsinál-
ták, így volt zsákbamacska és lufihajtogatás, 
csillámtetkó és arcfestés, ruha- és játékbör-
ze, csudafinom retró büfé, és az elmarad-
hatatlan tombola. Mikorra a hozzátartozók 
és támogatók többsége megérkezett, az 
óvónők rövid gyermekműsorral köszönték 
meg a jelenlétüket. A délután csúcspontja 
a tombolahúzás volt, ahol nagyon sokan 
nyertek a szülők, a dolgozók és a támogatók 
által felajánlott csodákból. Annak ellenére, 
hogy egy tragikus esemény hozta itt össze 
az embereket, nem a szomorúság, inkább a 
tenni akarás és a jókedv jellemezte a ren-
dezvényt. A délután folyamán 267.000 Ft 
gyűlt össze, melyet a nap végén át is adtak 
a családnak. Én ezúton szeretném megkö-
szönni a Kék Óvoda dolgozóinak, hogy 
megvalósították a rendezvényt, és az összes 
támogatónak, aki bármilyen formában 
hozzájárult a család segítéséhez: 
Domin Katalin Nikolett; Fejes János; Feldéné 
Ledniczky Gyöngyi Szent István Általános 
Iskola alsós intézményvezető-helyettes; 
Fodor Zsuzsa Szent István Általános Iskola 
általános intézményvezető-helyettes; Kósa 
Ágnes és fia Levi; Körmendy Zsófia önkor-
mányzati képviselő; Molnár-Nagy Beáta fo-
tós (Facebook Bemona); Németh Leila a 
Szent István Általános Iskola intézményve-
zetője; Oroszi Hanna, Összefogás Sziget -
halomért Egyesület, Petyi Beáta a Nebuló 
Közétkeztetési Intézmény vezetője; Regényi 
Aranka; Suhai Réfi Tímea önkormányzati 
képviselő; Szabó Ildikó; Szabó Viktorné 
Adrienn; Tasnádi Tünde a Négyszínvirág 
óvoda intézményvezetője;Tóth Bálintné; 
Wolfburger Szigethalom; A Kék Óvodába 
járó gyerekek szülei és a Kék Óvoda minden 
dolgozója. 
(A cikkben szereplő képek Fejes János 
munkái.) 

Körmendy Zsófia 
 önkormányzati képviselő 
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ÉLMÉNYHALOM
Szigethalom

PROGRAMOK

KULTÚRA

SZABADIDŐ

GASZTRONÓMIA

MINDEN SZIGETHALMI   
 PROGRAMOT, ÉLMÉNYT, 

EGY HELYEN MEGTALÁLSZ! 

KÖVESS 
MINKET ITT! 

 

www.elmenyhalom.hu
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Magyar Kultúra NapjaMagyar Kultúra Napja

Különleges zenei élményben lehetett 
része annak, aki a szigethalmi Vá-
rosi Szabadidőközpontba látogatott 

a Magyar Kultúra Napján. A 2008-ban ala-
kult világzenét és folk rock and roll-t ötvöző 
CimbaliBand muzsikáját élvezhették az ide-
látogatók. Ez a zenekar minden évben tud 
valami különlegeset, frisset mutatni a ma-
gyar zenei palettán. Zenéjükben a kelet-
európai életérzés keveredik a népzenével és 
a közönség által kedvelt modern zenei stí-
lusokkal. Dalaik igazi csemegék, aminek 
hangzását egy különleges hangszer, a hun-
garicumként is ismert cimbalom adja.  
Ezzel a fergeteges teltházas koncerttel ün-
nepeltünk. 

-vszk- 
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MEGNYITJUK LEGÚJABB  
LIDL-ÜZLETÜNKET!

FEBRUÁR 9-ÉN
06:30-KOR 

SZIGETHALOM, MŰ ÚT 7.
VÁRJUK SZERETETTEL!

WW04_Lidl_hirdetes_Szigethalom_186x258mm.indd   1 2023. 01. 20.   16:01
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Új év, régi lendület
Elindult a 2023-as év az Amazon Foci 

Sportegyesületnél. 
A tavalyi év lelkesedésével kezdődtek újra 
az edzések, és ennek köszönhetően talán 
már le is dolgozták a lányok a karácsonykor 
felszedett plusz kilókat.  
Az új év kezdetét egy belsős focitornával ün-
nepelték az Amazonok. Január 7-én 6 csapat 
és majd 50 játékos vett részt a rendezvényen. 

A szigethalmi Amazonok ismét bizonyítot-
tak, és a harmadik helyet szerezték meg, 
egy izgalmas helyosztó mérkőzésen, ahol 
végül büntetőkkel született meg a végleges 
eredmény. A legjobb játékos címet Tóth 
Brigitta vihette haza, a halmiak kapusa 
Szűcs Kata pedig különdíjat kapott. 
A sikeres évkezdés után kétség nem férhet 
ahhoz, hogy az egész év ilyen lesz. 

Szigethalmi Híradó 
ingyenes önkormányzati 

havilap 
Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Nagy Mária 

Felelős kiadó: Szigethalom Város  
Önkormányzata  

Tördelés: West-Graph Kft.  
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 

Cikkek és hirdetések leadása:  
szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési 
összeg befizetése után!) (A cikkek leadása 
nem jelenti azok feltétlen megjelenését. 
A szerkesztő a cikkeket  rövidítheti, szerkeszt-
heti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.) 

Következő lapzárta: február 22.  
Megjelenés: március eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése:  
polgármesteri hivatal pénztára,  

Kossuth L. u. 10.




