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Szigethalom Város Önkormányzata 2012.
május 17-én megtartott ülésén döntött a díszpol-
gári cím és egyéb díjak adományozásáról,
melynek alapján a Képviselő-testület Garam-
völgyi Tündének a Szigethalom Sportolója
(18 év feletti kategóriában) címet adományozza,
Balogh Tamásnak a Szigethalom Sportolója
(14-18 év kategóriában) címet adományozza,
Deák Zsófiának a Szigethalom Sportolója
(14 év alatti kategóriában) címet adományozza.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2012-ben díszpolgári címet nem ado-
mányoz.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Trianoni megemlékezést 200.000 fo-
rinttal támogatta.

Módosításra került a Szivárvány Bölcsőde és
Védőnői Szolgálat Alapító Okirata, Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Szakmai prog-
ramja, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

Döntött a Testület a Szigethalom, Jókai tér, Is-
kola utca játszótereinek felújításáról. Jelzett terü-
leteken 2012. július 15-éig új közterületi játékok
kerülnek felállításra. Az Iskola utcát érintően
homokozó, láncos egyensúlyozó, bástya csúsz-
dával, mérleghinta, mókuskerék, hintaállvány két-
állású laphintával kerül kialakításra.

A Jókai téren kéttornyú vár rámpával, hinta-
állvány kétállású laphintával, mérleghinta és ho-
mokozó várja a gyerekeket.

Döntött továbbá a Testület arról
is, hogy az Önkormányzat vagyoná-
ról, a va gyon hasz nosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásának szabályai-

ról szóló, a 17/2012. (V. 29.) ren-
delet-tervezet szerint elfogadja, a
12/2004. (IV.16.) rendelet hatályon
kívül helyezésével egyidejűleg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatal

2012. július 3-án, kedden zárva tart.

T E S T Ü L E T I  H A T Á R O Z A T O K

Elfogadta a Testület a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet szövegét:
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:

Hatályon kívül helyező rendelkezések
1. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
(1) az állatok tartásáról szóló 30/2006. (XII.27.) rendelet

a) 13. § (7) bekezdése és az azt módosító 15/2007. (IX.28.) rendelet 7. §-a,
b) a 14. § (3)-(8) bekezdése, és az azt módosító 15/2007. (IX.28.) ren-

delet 8. §-a;
(2) a piactartás rendjéről szóló 22/1995. (X.31.) rendelet 6. §-a;
(3) a köztisztaságról szóló 26/1995. (XI.28.) számú rendelet 14. §-a, és

az azt módosító 6/2010. (III.26.) rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése, a
13/1996. (V.14.) rendelet 2. § (4) bekezdése;

(4) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
szóló 5/1996. (II.20.) számú rendelet 9. §-a, és az azt módosító
7/2010. (III.26.) rendelet 1. §-a

(5) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken
történő fellobogózásáról szóló 6/2001. (III.23.) számú rendelet 6. §-a,
és az azt módosító 8/2010. (III.26.) rendelet 1. §-a;

(6) az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elne-
vezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhe-
lyezésének rendjéről szóló 13/2005. ( V.24.) rendelet 12. §-a;

(7) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabá-
lyainak és díjának meghatározásáról szóló 6/2006. (III.31.) rendelet
17. §-a, és az azt módosító 7/2007. (V.24.) rendelet 1. §-a;

(8) a közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló 23/2008.
( VIII.29.) rendelet
a) 12. § (5) bekezdésében „a szabálysértési eljárás lefolytatása mellett”

szövegrész,
b) 13. §-a, és az azt módosító 11/2010. (IV.30.) rendelet 5. §-a;

(9) a környezetvédelemről szóló 12/2010. ( V.27.) rendelet 32-35. §-a,
és az azt módosító 20/2010. (VIII.30.) rendelet 3-4. §-a;

(10) a városi köztemető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről
szóló 25/2009.(X.26.) rendelet

a) 23. § (2) bekezdés b) pontja, és az azt módosító 19/2010. (VIII.30.)
rendelet 3. §-a,

b) 24. §-a.

3. § Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

4. § (1) Az e rendelet hatályba lépése előtt, de 2012. április 15-e után el-
követett, helyi rendeletekben megállapított szabálysértések nem bí-
rálhatóak el.

(2) A folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a
helyi rendeletek szabálysértési rendelkezései alapján kell lefolytatni.

A következő képviselő-testületi ülés
időpontja:

2012. augusztus 30. (csü törtök) 18.00
/Polgármesteri Hivatal/

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy SZIGETHALMON 2012. június 28-áig még tart a

TÜDÕSZÛRÉS.
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfő – Szerda: 12.00 – 18.00
Kedd – Csütörtök – Péntek: 8.00 – 14.00

A vizsgálat helye: Szent István Általános Iskola
2315 Szigethalom, József A. u. 47.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT! NE FELEDJE, PANASZ NÉLKÜL IS
LEHET BETEG. A VIZSGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK
IDŐBENI FELISMERÉSÉRE. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY T, TB KÁR-
T YÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGA-
ZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!
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„A jó házasságban nincs egyenlőtlen és egyenlő. Mindkét fél hiányt tölt be a
másikban, mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a célnak, akaratot
az akaratnak, s így gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó
szív: egy élet.„

Alfred Tennyson

Kedves Házasulandók!
A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő háza-

sulandók az anyakönyvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A magyar családjogi törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvezető
előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással. Házasságkötési
szándékukat a házasulandók az ország bármelyik települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalának anyakönyvezetője előtt bejelenthetik. A házasulandók
együttes személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell szemé-
lyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes fel-
tételeit. Az anyakönyvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat
kell tenniük a házasságkötési szándék bejelentéséről. A bemutatott okiratokról
és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki,
ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételétől számított 6 hónapig érvényes. Ameny-
nyiben 6 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra
is fennáll, a házasulandóknak azt újból be kell jelenteniük. A házasságkötési el-
járás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot
is – illetékmentes.

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Kossuth Lajos utca
10. szám alatti házasságkötő termében biztosítja a házasságkötés helyszínét.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete értel-
mében a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés polgári szertartása díj-
mentes.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulandók külön kérelme
alapján a jegyző engedélyez. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés pol-
gári szertartása díjmentes.

A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez
igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a
házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

Házasságkötéshez szükséges okmányok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya, személyi igazolvány
- igazolás a nőtlen, illetve hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely
szerinti polgármesteri hivatal népesség-nyilvántartó osztályán lehet besze-
rezni

- elvált személyeknél jogerős valóperi ítélet vagy a válás tényét tartalmazó há-
zassági anyakönyvi kivonat

Tanú a magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvő-
képes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ha külföldi állampolgár-
ságú a tanú, szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, akkor a tolmács.

Balogh Szilvia és Radva Lászlóné
anyakönyvvezetők

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama 2012. szep-

tember 1-jétől 2017. augusztus 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 2315 Szigethalom,

Rákóczi F. u. 147.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-

bízással járó lényeges feladatok:
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális In-

tézmény - a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
9. §-a szerint létrejött társulási formában történő –
vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, vala-
mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-

lekvőképesség; 
• Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, figye-

lemmel az intézmény alaptevékenységének

megfelelő, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.
sz. melléklet 8.2. pontjában foglalt képesítési
előírásokra;

• Legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális szakvizsga megléte.
• Szociális területen szerzett legalább 1-3 év ve-

zetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat be-
mutatása, vagy hiteles másolata;

- az intézmény vezetésére vonatkozó program a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zeléssel együtt;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-
lalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget;

A munkakör betölthetőségének időpontja: leg-
korábban 2012. szeptember 1-jétől.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Tézsláné Farkas Klarissza intézményi referens
nyújt a 06/24 403-657/135 m. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton – digitális változatban (CD-n) is – a

pályázatnak Szigethalom Város Önkormányzat Pol-
gármestere címére történő megküldésével (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: Szigethalom és Környéke Egyesített Szo-
ciális Intézmény intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatról Szigethalom Város Önkormányzat –

mint gesztor – Képviselő-testülete dönt a Sziget-
halom és Környéke Intézményfenntartó Társulásban
résztvevő önkormányzatok Képviselő-testületei véle-
ményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.
augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételi helyei:
Szociális Közlöny
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-

gatási Képzési Központ internetes oldala (2012.
május 29.)

A társult önkormányzatok helyben szokásos
módon történő közzétételi módja.

Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

INTÉZMÉNYVEZETÕI
(magasabb vezető) munkakörének betöltésére
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Iskolánkat, a Baktay Ervin
Gimnáziumot 1962-ben

alapították. Ennek a fél év-
századnak a tiszteletére jubi-
leumi találko zót szervezünk

2012. szeptem ber 21-én és 22-
én. A pénteki napon ünnepélyes

megemlékezés lesz a József Attila Művelődési

Házban, a szombati napon pedig találkozó az is-
kola épületében (Dunaharaszti, Baktay tér 1.) 

Amennyiben Ön a Baktay Ervin Gimnázi-
umban (1973-ig Dunaharaszti Általános Gimná-
zium, 1975-2011. között Baktay Ervin Gimná-
zium és Vízügyi Szakközépiskola) szerezte meg
végzettségét, és a programmal felkeltettük ér-
deklődését, szívesen látjuk a találkozón! Kérjük,

regisztráljon az eseményre levélben a fenti pos-
tacímen, vagy a baktaytalalkozo@dhbeg.hu
e-mail címen! Kérjük, jelentkezéskor jelölje
meg, hogy mindkét rendezvényünkre el tud-e
jönni!

Várjuk Önt szeretettel, hogy méltó módon
ünnepelhessük középiskolánk 50. születés-
napját!

Sziráki György
igazgató

Jubileumi találkozó a Baktayban

Az elmúlt időszakban
Szigethalom területéről
több bűncselekményt je-
lentettek, és különböző
rendőri intézkedések tör-
téntek.

A Katona J. utcában egyik éjjel is-
meretlen tettes a nyitott családi ház
ajtaján behatolva arany ékszereket
tulajdonított el. A Mű úton egy la-
katlan családi házba ajtóbetörés
módszerével hatoltak be, és onnan
műszaki cikkeket tulajdonítottak el.
Kora este és másnap reggel között
a Thököly út egyik zárt udvarából
két darab gyermekkerékpárt vittek
el. Egyik este a Gorkij utcában ab-
lakkifeszítéssel hatoltak be egy csa-
ládi házba, ahonnan műszaki cik-
keket, arany ékszereket és kézpénzt
tulajdonítottak el. A Mű út egyik
körbekerített udvarából a hajnali
órákban egy Nike sportcipőt vittek
el. Egy fekete színű MTB kerékpárt
lakatlevágás módszerével tulajdoní-
tottak el a szigethalmi HÉV állomás
kerékpártárolójából. 

A hónap során verekedésről
tettek bejelentést a Mű útról, a Sza-
badkai úti általános iskolától, és a
Koszorú utcából, ahol egy gépkocsit
is megrongáltak. Az esetek kapcsán
könnyű testi sérülések történtek.

A járőrök a piacon intézkedtek
egy 55 éves szigethalmi nővel
szemben, aki egy 7.000 Ft értékű
ruhaneműt akart eltulajdonítani, de
tetten érték cselekménye közben. A
magát igazolni nem tudó személyt
előállították, majd azonosítását kö-
vetően 20.000 Ft helyszíni bírságot
szabtak ki rá. Szintén a Tököli őrs
járőrei az egyik éjjel Szigethalom te-
rületén egy BMW típusú személy-
gépkocsit igazoltattak, amit egy tö-
köli férfi vezetett. Az igazoltatott
személy a gépkocsi okmányait nem
tudta átadni, és az ellenőrzés során
kiderült, hogy a kocsin lévő rend-

szám egy másik gépjárműhöz tar-
tozik. A BMW-t Ausztriából hozták
be, és Magyarországon nem he-
lyezték forgalomba. A gépkocsi 32
éves vezetőjét bűncselekmény elkö-
vetésének alapos gyanúja miatt el-
fogták, és a kapitányságon előállí-
tották.

Ezen kívül az adott időszakban
igazolás megtagadása miatt egy szi-
gethalmi nőt, és ittas járművezetés
miatt egy férfit állítottak elő rend-
őreink a kapitányságra. A Ráckevei
Városi Bíróság tartózkodási he-
lyének megállapítása céljából egy
31 éves szigethalmi lakosnak a kö-
rözését rendelte el. A személyt a
körzeti megbízott azonosította, tar-
tózkodási helyéről a bíróság érte-
sítve lett. 

Kérem, figyeljenek vásárláskor il-
letve fizetéskor, mert Szigethalom
egyik sörözőjében hamis 10.000 Ft-
ossal fizettek.

A rendőrség felé kilenc balesetet
jelentettek be. Ebből kettő volt sze-
mélyi sérüléses, és hét anyagi kárral
járó. A két sérüléses baleset az el-
sőbbség meg nem adásából szárma-
zott. Az egyik a Csokonai - Dobó K.,
a másik a Fiumei és Vosztok út ke-
reszteződésében történt. Az el-
sőben az okozó egy 39 éves sziget-
halmi férfi személygépkocsi-vezető,
a másikban egy 11 éves kerékpáros
fiú volt. Mindketten helyismerettel
rendelkeztek, mégsem vették figye-
lembe a táblát. Az elsődleges adtok
alapján könnyű sérülést szenvedett
az első balesetben a vétlen ve-
zető, a másodikban a kerékpáros
gyermek.

Az anyagi káros balesetek közül
kettőben rendőrségi szolgálati gép-
jármű is érintett volt. 

A kapitányság bűnügyi techni-
kusai által használt Volkswagen
Caddy május 13-án 19.22-kor Szi-
gethalmon, a Nefelejcs utcában köz-
lekedett. A Nyár utcai keresztező-
désben egy 19 éves szigethalmi férfi
által vezetett Mercedes típusú sze-
mélygépkocsi nem adott elsőbb-
séget neki, ezért összeütköztek. Az
okozó megállás nélkül továbbhaj-
tott, de tíz perc elteltével visszatért
a helyszínre. Volt oka a menekü-
lésre, mivel jogosítvánnyal nem ren-
delkezett, de hamar rájött, hogy
nincs esélye, mivel úgy is elfogják,
ám így is nehezítette a helyzetét,
hogy elhajtott a helyszínről. A szol-
gálati gépjárműben kb. 300.000 Ft
kár keletkezett. A másik gépkocsi –
mely a szigethalmi önkormányzat
tulajdona, de a rendőrség használa-
tában van – úgy rongálódott meg,
hogy május 6-án 22.45-kor a Szé-
chenyi úton egy személygépjár-
művet akartak igazoltatni a szolgá-
latos rendőrök. Fényvisszaverő mel-
lényben, elemlámpával szabályos
jelzést adtak a gépkocsivezetőnek,
de az nem tudott megállni, és há-
tulról az álló Suzuki Ignisbe hajtott.
A szolgálati gépkocsiban kb. 50.000
Ft kár keletkezett. Az okozó gépko-
csivezető szondáztatása pozitív
eredményt adott, így a baleset mel-
lett ittas vezetés miatt is felelnie
kell. Ezen kívül baleset történt még
a baleseti gócpontokon, mint a Mű
út, Petőfi út, Mű út - Dunasor, Thö-
köly út - Szabadkai út kereszteződé-
sekben, és a József A. valamint Sza-
badság utcában.

Örömmel tájékoztatjuk Sziget-
halom lakóit, hogy május elsejével
a Tököli Rendőrőrs újra benépe-
sült, és megkezdte munkáját. A kör-

zeti megbízottak mellett
járőrök is teljesítenek
szolgálatot. Az állomány
egy része fiatal, és kikép-
zése folyamatosan tör-

ténik; rövidesen teljes értékű szol-
gálatot tud ellátni. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani a két
település Önkormányzatának az őrs
újbóli beindításához nyújtott segít-
ségéért. A két Polgárőr Egyesület is
sokat segít a folyamatos szolgálatel-
látásban, és a jövőben is számítunk
támogatásukra. 

Szeretnénk felhívni mindenkinek
a figyelmét, hogy rövidesen véget ér
a tanítás. A gyerekek felszabadultan
kezdik a szünidőt. Hogy ez valóban
így legyen, kérjük, figyeljenek gyer-
mekeikre. Ilyenkor megnőnek a
gyermekbalesetek úgy a közúton a
közlekedés kapcsán, mint otthon,
játék közben. Beszélgessenek el a
gyermekkel, hogy hol, milyen ve-
szélyek leselkednek rájuk. Megvál-
toztak a viszonyok. A gyerekek
egyre kevesebben igénylik a szülők,
nagyszülők programjait, inkább a
szobába zárkóznak, tévét néznek,
számítógépeznek, vagy barátaikkal
„lógnak”. Minden területnek
megvan a maga veszélyhelyzete.
Ezért kell róla feltétlenül beszélni.
Alakítsanak ki gyermekükkel benső-
séges kapcsolatot, kölcsönös bi-
zalmat. A zavartalan, bizalmas be-
szélgetésekre, közös időtöltésekre
mindenképpen szakítsanak na-
ponta időt attól függetlenül, hogy
gyermekük a legkisebb korosz-
tályhoz vagy a lázadó tizenéve-
sekhez tartozik. Előzzék meg a bajt,
és ha kérdések merülnek fel önma-
gukban is, kérjenek szakemberektől
segítséget. Forduljanak bizalommal
a bűnmegelőzési előadónkhoz,
vagy a polgárőrség vezetőjéhez.

Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság 

Rendőrségi hírek
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• A Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesüle-
tének színeiben lett önkormányzati képvi-
selő. Mióta foglakozik a település közéletével?

Először a rendszerváltozás után kezdtem el
foglalkozni a város életével, de ekkor még
csak, mint szigethalmi lakos. Aztán ahogy telt
az idő, egyre jobban kezdtem érdeklődni a
város élete iránt, és egyre több rendezvényen
vettem részt. Van egy helyi vállalkozásom, ami
által megismertem a lakosság nagy részét, ez
is hozta magával, hogy a politikával is köze-
lebbi „viszonyba” kerültem, hiszen az előző
ciklusban már indultam, mint önkormányzati
képviselő, és akkor, mint külsős bizottsági tag
kerültem be a Településgazdálkodási és Vál-
lalkozásfejlesztési Bizottságba. Ekkor merült
fel bennem, hogy szükség lenne egy olyan
civil szervezetre, amelyik párt-függetlenül fog-
lalkozik a város életével, így megalapítottam
a Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesületét.
Ebben a ciklusban pedig már indultunk az ön-
kormányzati választásokon.

• Említette, hogy egy párt-független civil szer-
vezetet szeretett volna létrehozni, akkor
honnan jött az „ötlet”, hogy elinduljon a vá-
lasztásokon?

Az előző ciklusban még a Szabad Demok-
raták Szövetségének színeiben kerültem be,
mint külsős bizottsági tag, aztán úgy hozta az
élet, hogy kiléptem a pártból, és amikor meg-
alapítottam ezt az egyesületet, amire hozzáte-
szem, nagy igény volt a városlakók részéről,
az ő biztatásukra indultam el újra, hiszen,
mint képviselő többet tehetek Szigethalomért. 

• Hogy érzi magát most, ebben a ciklusban,
mint képviselő?

Nagyon jól érzem magam! Én liberális va-
gyok, és szeretném kihangsúlyozni, hogy az
alapszabályzatunkban is benne van, hogy az
egyesület a város érdekében bárkivel szövet-
ségre léphet, párttól függetlenül, ha az a jó
célt szolgálja. Nálunk az egyesületben is úgy
van, hogy párttól függetlenül bárki beléphet

hozzánk. Én úgy érzem, jól tudok együtt dol-
gozni a testülettel, és bár vannak vitáink, ne
feledjük, hogy vannak szép eredményeink is,
és szerintem ez így helyes.

• Többször támadták már Önt amiatt, hogy
sokszor szavaz együtt a testületben a fideszes
képviselőkkel.

Igen, tudok róla. Itt hangsúlyoznám
azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy nem
léptem be a Fideszbe. Nem azért szavazok
velük, mert Fidesz szimpatizáns vagyok,
hanem mert úgy ítélem meg, hogy vannak
olyan ötleteik, amelyek a város érdekeit szol-
gálják. Nem fogok csak azért ellenkezőleg sza-
vazni, mert nem egy pártból valók vagyunk.
Én a város érdekeit jöttem képviselni, és
nekem teljesen mindegy, hogy azt a javaslatot
melyik párt teszi, ha úgy ítélem meg, hogy jót
tenne Szigethalomnak, akkor támogatni
fogom. A városnak is jót tenne, ha egy jó
ügyet, ötletet egységesen támogatna a város
vezetése, és nem pártpolitika alapján dönte-
nének a képviselők. 

• Az egyesületben is kapott hasonló támadá-
sokat amiatt, hogy többször is a Fidesszel
szavazott?

Nem! Abszolút támogatást élvezek az egye-
sület részéről. A Szigethalmi Lokálpatrióták
Egyesületének, ahogy már előzőleg is hangsú-
lyoztam, a város fejlődése és érdekei a legfon-
tosabbak, valamint, hogy a lakosoknak minél
jobb életkörülményt biztosítsunk. Nekünk ez
a hitvallásunk, és én is eszerint cselekszem.

• Szokott visszajelzést kapni a lakosság ré-
széről?

Igen. Sokszor fordulnak hozzám a lakosok
a problémáikkal, kéréseikkel, amelyeket to-
vábbítok a képviselőknek, és általában sikerrel
is járok, amiért nagyon hálásak a városban
élők. Például ilyen sikerélmény volt a Fekete
utcában a sebességkorlátozás problémájának
orvosolása, valamint az Átjáró köz közvilágítási

gondja, amit megoldottunk. Nagyon jó érzés
segíteni azoknak, akik bizalommal fordulnak
hozzánk.
• Ön hogy látja, fejlődik Szigethalom?

Én úgy látom, hogy igen. Sajnos a gazdasági
helyzetünk nem a legkedvezőbb, de amit
lehet, megteszünk. Úgy érzem, jó irányba ha-
ladunk. Folyamatosan azon dogozunk, hogy
a lakosságnak jobb életkörülményeket bizto-
sítsunk. Keressük a pályázati lehetőségeket,
hiszen anyagilag nem mindent tudunk öne-
rőből megoldani. A Szabadkai utcában a járdát
például sikerült, viszont ott van még a Mű út,
amit szintén szeretnék, ha minél hamarabb si-
kerülne rendbe tenni, hiszen átjárók hiá-
nyoznak, az árkok kritikán aluliak, nem
tudnak közlekedni az emberek, itt is szükség
lenne járdára és bicikliútra. Ez már egy na-
gyobb falat. Remélem, hogy találnunk rá meg-
oldást.

• Ön szerint milyen fejlesztés valósulhat meg
még az idén?

Szeretném, ha a Duna Szigeten található, je-
lenleg kihasználatlan ingatlan az önkor-
mányzat tulajdonában valamint üzemelteté-
sében maradna. Ez – rendbehozatal után – al-
kalmas lenne akár a lakosság sportolási
lehetőségeinek a bővítésére, akár a sziget-
halmi gyerekek táboroztatására, oktatására.
Továbbá szorgalmaznám a vízi élet felvirágoz-
tatását, hiszen itt a Duna, és szerintem nincs
kihasználva. Mind a gyerekeknek, mind a szü-
lőknek szükségük van a mozgásra, családi él-
ményekre, programokra, és ha már ilyen sze-
rencsések vagyunk, hogy a Duna partján
élünk, akkor ezt vétek lenne nem kihasználni,
és az önkormányzatnak helyet és lehetőséget
kell biztosítania, hogy ezt megtehessék.

Szigethalom az első!

Deák Gábor képviselő több mint 30 éve dol-
gozik, valamint családjával 15 éve él Sziget-
halmon, és igencsak a szívén viseli városunk

ügyeit. (Riporter: dr. Szilvay Balázs)
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A Szivárvány
Bölcsõde

tájékoztatója
a nyári zárásról

A 2012-es nyári zárva tartás
idõpontja

(amikor nincs bölcsõdei ellátás):

július 23-ától augusztus 3-áig.

Ügyeleti nyitva tartás
(csoportok indítása

igényfelmérés alapján):

július 16-ától július 20-áig
augusztus 6-ától augusztus 10-éig.

Horváth Katalin
intézményvezetõ

AZöld Óvoda gyerekei és dolgozó ezúton mondanak köszönetet Csabai Lalika és Csabai Bálint
szüleinek a virágoskertjeink kerítésének lefestéséért.

Zoltay Árpádné
tagóvodavezető

„IBIDENESEK” a Zöld Oviért
Néhány héttel ezelőtt hihetetlennek tűnő fel-

ajánlást kapott a Zöld tagóvoda. Az IBIDEN
HUNGARY Kft.-nél társadalmi munkát szer-

veztek (ez rendszeres a cégnél), melyet „felaján-
lottak” számunkra. Az előzetes megbeszélések
után meg is vásároltak a szépítő-kertrendező
munkájukhoz mindent, amire szükségük volt.

Sok-sok tekercs ágyásszegélyt a csoportok kiskertjéhez, rengeteg lazúr
festéket a babaház, a játéktároló, a fajátékok átitatásához, köteleket, kosár-
labdapalánkot, faanyagot a padjaink újralécezéséhez, és még sorolhatnánk.

Április 27-én érkeztek, és „szorgos hangya” módjára csak dolgoztak,
melynek eredményeként megszépült 120 gyermek környezete.

A gyerekek és a dolgozók ezúton mondanak köszönetet az IBIDEN
HUNGARY Kft. vezetőségének és dolgozóinak a nagyon lelkiismeretes
munkájukért.

Köszönettel:
Zoltay Árpádné

általános vezetőhelyettes, Négyszínvirág Óvoda
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Minden alkalommal rácso-
dálkozom, hogy néhány
kulturálatlan személynek

miért egyszerűbb a határba, az er-
dőbe kiszállítani a szemetet ahe-
lyett, hogy a háza elé kitenné, vagy
az évente lebonyolításra kerülő
nagy lomtalanítás alkalmával he-
lyezné ki az otthona elé.

Minden elismerésem a résztvevő
gyerekeknek és szülőknek az elvég-
zett munkáért!

Jó volt néhány héten át a tiszta
környezetben kirándulni, spor-
tolni, de sajnos csak eddig tartott,
mert a szemétkupac újra megjelent
a határban. 

Az illető – semmibe véve a mun-
kánkat – újra kihordta a hulla-
dékot, elcsúfítva ezzel a határt,
szennyezve a környezetet. Kultu-

ráltságom szab határt annak, hogy
minősítsem ezt a személyt, esetleg
személyeket.

Még csak három hét telt el a ta-
karítás óta, mi lesz itt hónapok, il-
letve egy év múlva? Félek még be-
legondolni is!

A lakosság és az önkormányzat
összefogására lenne szükség
ahhoz, hogy véget vessünk a fele-
lőtlen emberek szemetelési akció-
inak. Ellenkező esetben csak rövid,
pillanatnyi eredményeket érünk el,
de radikális változásra lenne
szükség a fejekben is. Várom az öt-
leteket!

Köszönet mindazoknak, akik vi-
gyáznak a környezetükre, és oda
helyezik a szemetet, ahová az való!

Sziklainé Fazekas Erzsébet
tanító

Ebben a tanévben április 26-án ren-
deztük meg hagyományos területi
vers- és prózamondó versenyünket,

melyen 8 általános iskola kisdiákjai vettek
részt.

A 3.c osztályos emeltszintű ének-zene okta-
tásban részesülő tanulók Dzsabrailova Svajka
Szevil tanárnő vezetésével szívhez szóló da-
lokkal és furulyaszóval üdvözölték az egybegyűl-
teket, majd iskolánk megbízott igazgatója, Né-
meth Leila köszöntötte őket. A verseny két kor-
csoportban, három kategóriában zajlott. Az
eredmények a következőképpen alakultak:

VERS KATEGÓRIA
I. korcsoport: 1-2. évfolyam

I. helyezett: RÁDI NOÉMI HANNA
(Kardos István Ált. Isk.,
Szigetszentmiklós)

II. helyezett: SZEMÁN DOROTTYA
(Szent István Ált. Isk., Szigethalom)

III. helyezett: LUDÁNYI CSENGE
(Hunyadi Mátyás Ált. Isk., Halásztelek)

KÜLÖNDÍJ: ENGELBRECHT ESZTER
( József Attila Ált. Isk., Szigetszentmiklós)

II. korcsoport: 3-4. évfolyam
I. helyezett: WEGENAST PÉTER

(Bíró Lajos Ált. Isk., Szigetszentmiklós)
II. helyezett: BÁRÁNY ALEX

(Gróf Széchenyi István Ált. Isk.,
Szigethalom)

III. helyezett: BALLA GERGELY
(Taksony Vezér Ált. Isk., Taksony)

VERSES MESE KATEGÓRIA
I. korcsoport: 1-2. évfolyam

I. helyezett: PATAKI ESZTER
(Szent István Ált. Isk., Szigethalom)

II. helyezett: BALOG BETTINA
(Kardos István Ált. Isk., Szigetszentmiklós)

III. helyezett: KUJBUS LUCA
(Gróf Széchenyi István Ált. Isk., Szigethalom)

II. korcsoport: 3-4. évfolyam
I. helyezett: GORTVA ÁDÁM

(Bíró Lajos Ált. Isk., Szigetszentmiklós)
II. helyezett: NAGY MERCÉDESZ

(Taksony Vezér Ált. Isk., Taksony)
III. helyezett: POLLER DÓRA

(Kardos István Ált. Isk., Szigetszentmiklós)

PRÓZA KATEGÓRIA
I. korcsoport: 1-2. évfolyam

I. helyezett: KOZMA BÁLINT
(Hunyadi Mátyás Ált. Isk., Halásztelek)

II. helyezett: GRÉCZI LILLA BOGLÁRKA
(Hunyadi János Ált. Isk., Dunaharaszti)

III. helyezett: KIS OLIVÉR
(Taksony Vezér Ált. Isk., Taksony)

II. korcsoport: 3-4. évfolyam
I. helyezett: PEREJUC VIKTOR

(Bíró Lajos Ált. Isk., Szigetszentmiklós)
II. helyezett: BENYOVSZKY GYÖNGYVÉR

(Gróf Széchenyi István Ált. Isk.,
Szigethalom)

III. helyezett: SZŐCEI ANNA
(Taksony Vezér Ált. Isk., Taksony)

A zsűri döntésére várva a gyerekek finom fala-
tokat fogyasztva és kézműveskedve múlathatták
az időt. Vendégeink a verseny lebonyolításával, a
vendéglátással és a szervezéssel elégedetten
vettek tőlünk búcsút, amiért itt is köszönetet
mondok aktívan közreműködő kollégáimnak.

Fülöp Zsuzsanna
alsós munkaközösség-vezető

A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉVZÁRó ÜNNEPÉLYE
2012. június 22-én, pénteken 17 órakor lesz a Szabadkai úti épületben.

TERÜLETI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Erdőtakarítás után
A Föld napja alkalmából a Széchenyi iskolából két osztály
– az 1.b és az 5.a – vett részt a település takarításában, il-
letve az erdőtakarításban. Kemény, nem egészen kellemes
munkával gyűjtöttük össze a szemetet. Zsákokba, majd ku-
pacokba raktuk a lakosság által kihordott háztartási és épí-
tési hulladékot. 
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ÖRÖKÖS ÖKoISKoLA cíM

AGróf Széchenyi István Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Érté-
kelő Bizottság javaslatára 

dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár úr döntése értelmében elnyerte
az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA CÍMET.

A cím elnyerését tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium tisztségviselői adták át az iskolának 2012. június 9-én,
Budapesten. 

Nagyon örül az elismerésnek az iskola minden dolgozója és tanulója.

Aerobikos sikerek Apajon
Június 2-án immáron negyedik alkalommal

került megrendezésre Apajon a Gyermek
Kistérségi Aerobik Verseny, melyen a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola és a SzASzA
Klub aerobikosai idén is részt vettek. Csa-
patban és egyéniben összesen 24 szigethalmi
versenyzőnek szurkolhattunk ezen a napon.
A következő helyezések születtek:
Csapatban:
2. korcsoport I. helyezett: Hétszínvirágok

(Dudás Dorka Edina, Faragó Laura, István
Mónika, Iszák Alexandra, Marton Zsuzsanna
Laura, Szabó Éda, Török Zsófia)

3. korcsoport I. helyezett: Party Lady-k
(Gräff Petra, István Renáta)
V. helyezett: Tripla Trilla (Tézsla Vanda,

Hölgye Natália, Szénás Renáta)
4. korcsoport II. helyezett: Dance csajok

(Horváth Brigitta, Szedlár Krisztina, Zsigó
Blanka, Zsigó Vanda)

Step kategóriában I. helyezett: Fekete hollók
(Györfi Bernadett, Nádas Anita, Nádas Edina,
Ökrös Hanna)
Egyéniben:
3. korcsoport I. helyezett: Marton Petra Lilla
4. korcsoport I. helyezett: Györfi Bernadett

II. helyezett: Nádas Edina
5. korcsoport II. helyezett: Györfi Dóra

III. helyezett: Tóth Ibolya
Idén első alkalommal adták át a legötletesebb
gyakorlatért járó vándorkupát, melyet a Fekete
Hollók csapata hozhatott haza.
A versenyt követően még maradtunk néhány
órát Apajon, ahol szalonnasütéssel és hatalmas
játszótéri bulival ünnepeltünk! Szívből gratu-
lálunk a szép eredményhez!

Dudásné Póczos Viktória

Egy kis tavaszi ünnep
„Sajnos a világ is gyakran így működik. Az ember tesz valamit, amit hasznosnak, vagy legalább
szórakoztatónak ítél, és nem nézi, körülötte mi kap lángra.” Annak a tizenéves lánynak a szavait
idéztem, aki hosszas és odaadó munkával végül négy gyümölcsfával ajándékozta meg a sziget-
halmi Gróf Széchenyi István Általános Iskolát május 10-én. Az ifjú hölgy jó példával járt elöl, és
ehhez maga köré gyűjtötte az alsó tagozat tudásra és játékra éhes tanulóit.

2011 májusában néhány ismeretlen vandál
belopózott éjjel az iskolaudvarra, és fel-
gyújtotta az ott található padokat. A tűz

átterjedt a környező fákra és bokrokra is, szinte
gyógyíthatatlan sebet ejtve a látképen.

Nem ez adta ugyan az ötletet, de erre szolgált
gyógyírként a faültetés a madarak és fák világ-
napján. A 17 esztendős Nagy Eszter Zsófia hó-
napok óta készült a csütörtöki rendezvényre,
ahol játékos vetélkedőkre, és egy könnyed, ért-
hető, mégis sokat nyújtó előadásra invitálta az
alsó tagozatos diákokat és tanárokat. A kreativi-
tást, logikát és némi odafigyelést igénylő fel-
adatok alatt a gyerekek megismerhették a körül-
öttük élő és lélegző világot olyan oldalról,
amelyről eddig nem. Megismerték, milyen fele-
lőssége lehet egymás felé fának és embernek.

A bizalom és a rokonszenv hamar kialakult az
előadó és a résztvevők között. A rendezvény
végén az ifjúság nem csupán megtekinthette az
új facsemetéket, hanem a tanárokkal és Nagy
Zsófiával együtt közös munkával ültették el őket.

Aprócska esemény ez a száguldó hírek forga-
tagában. Egy kisebb város, kisebb közösség ün-

nepe. Ám ezek a gyerekek, akik most életet ül-
tettek, bizonyos, hogy nem fognak fákat gyúj-
togatni. És ennyi elég, éppen elég a nap boldog
befejezéséhez. Az iskola, és vele Szigethalom is
húzott egy vonalat: ne tovább!

Inkább nyújtsunk kezet. Inkább adjunk ahe-
lyett, hogy elvennénk. Ne tovább!

Jelentős összefogásnak tekinthető, hogy a
madarak és fák világnapján a tűző nap alatt a
gyerekek fát ültettek, és egyetlen panaszszó sem
hangzott el. Ez meglehet, a vetélkedőn számo-
latlanul osztogatott édességnek is köszönhető,
de az sem kizárt, hogy megértették az előadás
üzenetét. 

Halljuk ezerszer, hogy ne bántsuk az erdőt,
halljuk minden nap, de egészen kicsi korunktól
kezdve alig páran magyarázzák el, miért ne.
Mindehhez nem kellettek milliós kampányok
és plakátok. Csupán egy tizenéves lány tiszta
szíve és elszántsága, hozzá egy maroknyi kiváló
pedagógus, és az iskolaigazgató támogató ereje,
illetve jelentős segítség az önkormányzattól…
és persze a gyermekek romlatlansága.

Vásárhelyi Nagy Mária

Kistérségi parlagfű verseny a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában

Május 17-én délután a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában 10 csapat
versengett a környező települé-

sekről alsó és felső tagozaton környezetvé-
delem és parlafű témakörben. Nagyon lel -
kes gyerekek érkeztek idén iskolánkba, a
verseny eredménye a következőképpen
alakult:

Alsó tagozaton:
I. Bíró Lajos Általános Iskola,

Szigetszentmiklós
II. Gróf Széchenyi István Általános Iskola,

Szigethalom
III. Szent István Általános Iskola, Szigethalom

Felső tagozaton:
I. Taksony Vezér Általános Iskola, Taksony
II. Bíró Lajos Általános Iskola,

Szigetszentmiklós
III. Gróf Széchenyi István Általános Iskola,

Szigethalom

Gratulálunk minden díjazott nak, de legfőképp a saját tanulóinknak!
Kelemen Lilla 

tanárnő

AGróf Széchenyi István Általános Isko-
lában a tanévzáró ünnepélyünk 2012.

június 25-én, hétfõn 9 órától lesz. Szere-
tettel várjuk kedves vendégeinket!

Igazgatóság
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Május 27-én U9-es csapatunkkal az
AC Villám tornáján vettünk részt. 12
csapat közül öttel sikerült összemérni
erônket. Az ötbôl négy csapat az
Eötvös DSE Futsal bajnokságában vett
részt az elmúlt idényben, így elmond-
ható, hogy jól felkészített, sokat tapasz-
talt, összeszokott ellenfelekkel kerül-
tünk szembe (AC Villám, Péteri Futsal,
Rendôr TE Szeged 2004, Kispest SE,
Eötvös DSE 2004). Mindezek tuda-
tában azt hiszem, büszkék lehetünk
Csapatunkra, amely veretlenül, 3 gyô-
zelem és 2 döntetlen mellett, 13-8-as
gólkülönbséggel zárta a tornát! 
Több meccsen is fordítani tudtunk, és

felálltunk vesztes helyzetbôl. A nehéz
idôszakokban sem estünk össze, éles
szituációkban az ellenfél fölé tudtunk
nôni. Erre csak olyan csapatok ké-
pesek, amelyek egymásért is küz-
denek, akiknek nem „remeg a lábuk”!
Mára a Mi Csapatunk is ezek közé lé-
pett! Nekünk, szigethalmiaknak most
van okunk a büszkeségre, hiszen olyan
U9-es utánpótlás csapatunk van, amely
bárkivel fel tudja venni a versenyt!
Minden játékosnak gratulálok a telje-

sítményéhez! A mutatott játék meg-
erôsít abban, hogy jó munkát végez-
tünk az elmúlt 8-9 hónapban, hiszen a
semmibôl épült fel egy mára ütôs kis
szigethalmi CSAPAT, amelyik ledol-
gozta hátrányát ez alatt az idô alatt a
szomszédos városok jól képzett együt-
teseivel szemben.

Akiket a dicséret illet: Handó Patrik
András, Bleicher Bálint, Patonai Bálint,
Barnucz Richárd, Kiss Máté, Házi
Tamás, Nagy András, Halek Norbert,
Takács Marcell, Duffek Ákos (játékos-
kapus edzô).
Szép volt Fiúk! Hajrá Csepel-sziget

Focisuli, hajrá Szigethalom!
Szeretném megköszönni az intézmé-

nyek támogatását, iskoláknak és óvod-
áknak egyaránt. Legfôképpen Egyed
Jolán igazgatónônek, hogy mindent
megtett annak érdekében, hogy itt
Csapat szülessen. Köszönöm a szü-
lôknek, hogy töretlenül mellettünk áll -
nak, biztatják a srácokat, hozzák ôket
meccsre, edzésre, cipelik velem a foci-
kapukat, és segítenek mindenben. Kö-
szönet az Önkormányzatnak, amiért
biztosítja a pályahasználatot, ami segíti
a felkészüléseinket.

Duffek József
edzô

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola judós
csapata a gyerekeknek rendezett Hepe hupa
Kupán megnyerte a csapat kupát. Mindenki a
saját súlycsoportjában a következő eredmé-
nyeket érte el:

Házi Tamás II. hely
Tamaskó Vince I. hely
Becskeházi Kata I. hely
Fényes Gergő I. hely
Badak Barnabás III. hely

Gratulálunk:
csik Attila és Papp Erzsébet

edzők
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A 4 évente megrendezendő Sziget Olim-
pián ismét részt vett a szigethalmi Gróf
Széchenyi István Általános Iskola lab-
darúgó csapata. A 4 nemzet fiait felvo-
nultató tornán 3 csoportba sorsolták az
indulókat. Minden csoportba került 1-1
külföldi csapat: Macedónia, Lengyelor-
szág és Bulgária. A körmérkőzések után
a csoportelsők játszottak az 1. hely vala-
melyikéért. Mi csoportelsőként Macedó-
niával és a Kardos Iskolával mérkőztünk
a legfényesebb éremért. 1 győzelemmel
és 1 vereséggel a 2. helyet szereztük
meg.

Büszke vagyok a játékosainkra:
Tajti Krisztián, Pethő Szabolcs, Kölcze
Szabolcs, Sárvári Zsolt, Danajlovics
Norbert, Gazdag Martin, Szépi Richárd
és Tuba Krisztián.

Bóka Péter
testnevelő

Május 19-én sok-sok tanuló és kolléga vett részt a Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskolából a városi ünnepségen, amit a legsikeresebb gyerekeknek
és felkészítő tanáraiknak rendeztek. Jó érzés látni, amikor ilyen sok szár-

nyaló, tehetséges diák van egy helyen. Köszönet Porkoláb Zoltán úrnak, az Oktatási,
kulturális és sportbizottság elnökének, valamint Ferenczi Edit alpolgármester asz-
szonynak, illetve Tézsláné Farkas Klarissza intézményi referensnek a program meg-
szervezéséért. Köszönjük az Oktatási, kulturális és sportbizottság tagjainak a megem-
lékezést, az emléklapot és a vendéglátást.

A Siker-Halom díjazottjainak névsora megtekinthető városunk honlapján, a
www.szigethalom.hu címen.

Kelemen Lilla
tanárnő

A Hepe hupa Kupa
eredményei

Sziget Olimpia:
ismét siker

Siker-Halom 2012

AC Villám Örömfoci Kupa
Pünkösd-Gyermeknap
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ájus 4-én az Édesanyák Klubja szer-
vezésében műsort adtunk a bent-
lakó édesanyák és nagymamák
nagy örömére.

A műsor színvonalát emelték az óvodások
szép szavalatai, fergeteges csárdásuk, melyet

Mihalik Dóra óvónő tanított be a gyerme-
keknek.

Köszönetemet fejezem ki Szabó Ildikónak,
illetve Gógán Csabának, hogy idejüket nem
sajnálva, lovas hintóval juttatták el a csöpp
kis ovisokat a műsor színhelyére.

Megköszönöm Ferenczi Edit alpolgár-
mester asszonynak, hogy megtisztelte jelen-
létével programunkat, és az Édesanyák Klub-
jának, hogy fáradságot nem kímélve sütötték
a finom süteményeket.

Az Édesanyák Klubjának vezetője
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Május 19-én, a Városi Gyermeknapon fellépett Faragó Laura
(vers), Tamás Anita (ének), az 1.a osztály (tánc) és a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola aerobikosai. Köszönöm

mindenkinek, aki a munkámat segítette a város vezetése és az in-
tézmények részéről. Remek programokat tudtunk szervezni a gyer-
mekek örömére és a szülők megelégedésére. Rengetegen elláto-
gattak erre a rendezvényre. Köszönjük az anyagi támogatást a fenn-
tartó önkormányzatnak! A Gróf Széchenyi István Általános Iskolából
sokat segített Tóth Viktória tanítónő és férje, Dobránszky Andrásné
tanítónő, Ónódyné Papp Adrienn tanítónő, Follmer Judit tanárnő,
Hemmer Ferenc volt kollégánk, Czita Gáborné tanárnő, Domokos
Ilona tanítónő, valamint a 8.a osztályból Toldi Lidía, Lepsényi Anna,
Papp Adrienn, Magyari Máté, Sári László. Az Ifjú Polgárőrök is tá-
mogatást nyújtottak a nap lebonyolításában, melyet nagyon sike-
resnek ítéltek. 

Markó Tiborné
tanítónő, szervező

Szigethalom Város
Önkormány zata a
hagyományokhoz

híven idén is meghirdette
rajzpályáza tát „Kisdiák le-
szek nemsokára” címmel a

6-7 éves korú, iskolai életre
készülô gyermekeknek.
A pályázat célja minden

évben az, hogy az iskola
elôtt álló gyermekeket ér-
zelmileg, lelkileg ráhan-

golja erre az új, más körül-
mények között zajló életre.
Az idei évben a pályá-

zatra 60 rajz érkezett, me-
lyek közül a legjobbakat
értékes ajándékokkal dí-

jazta Szigethalom Város
Önkormányzata.
A legügyesebb pályamun-

kákat az érdeklôdôk a Vá-
rosi Gyermeknapon meg -
tekinthették.

Anyák napi műsor az Idősek otthonában
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A rendezvénynek a Szent István Álta-
lános Iskola adott otthont, ahol beszédet
mondott Bunyevácz Zsuzsa író, Balázs
Sándor költő pedig verssel készült. Az is-
kola növendékei – Nád Béla tanár úr fel-
készítésével – a könyörtelen békediktá-

tumról adtak elő egy rövid történetet. Ez-
után a Dísz téren, a Trianon emlékműnél
folytatódott a megemlékezés, ahol be-
szédet mondott Hoffman Pál, országgyű-
lési képviselő is. A város intézményei,
szervezetei ezt követően helyezték el ko-

szorúikat az elcsatolt országrészeket szim-
bolizáló kopjafáknál. A Nemzeti Összetar-
tozás Napján, június 4-én a Hazafias
versek szavalóversenyével állítottak em-
léket a trianoni tragédiának. 

Szilvay Balázs

Megemlékezés Trianonról
Idén is megemlékezésselkészült a Szigethalmi Trianon
Emlékbizottság a békediktátum
92. évfordulója alkalmából.
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A Helytörténeti Gyûjtemény
elmúlt öt éve Budaörsi éremeső

Május 19-én az Öt Elem Wushu
Egyesület harcosai szülőkkel és
barátokkal megerősítve Buda-

örsre vonultak a Magyar Kung Fu Szö-
vetség Chan Wu Magyar Bajnokságára,
ahol remek küzdelmekkel, igen szép ered-
ményeket értek el.

• Gödri Koppány felnõtt férfi +90kg full contact
sanda kategória 1. hely. Magyar Bajnok!

• Csõsz Márton gyerek -1 +40kg light contact
sanda kategória 1. hely. Magyar Bajnok!

• Kanalas Nikolett kadet-lány -56kg full contact
sanda kategória 2. hely.

• Svajka Lázár gyerek -1 +40kg light contact sanda
kategória 2. hely.

• Buzás Dominik gyerek -1 -36kg light contact
sanda kategória 2. hely.

• Tóth Krisztián gyerek -1 -28kg light contact sanda
kategória 2. hely.

• Csõsz Zoltán gyerek -1 -36kg light contact sanda
kategória 3. hely.

• Ormándi Márk felnõtt férfi -65kg full contact
sanda kategória 3. hely.

• Sághy Ádám gyerek -2 -40kg light contact sanda
kategória 5. hely.

Ezúton szeretném megköszönni az Öt Elem Wushu
Egyesület nevében a szülõk és barátok áldozatos mun-
káját, amellyel segítették a felkészülést, és támogatták
versenyzõinket küzdelmeik megvívása közepette.

Nagy Kálmán

Immár 5 éves évfordulót ünne-
peltünk ez év május 11-én a
város Helytörténeti Gyűjtemé-

nyes VÁGOLA házában. A gondolat,
melyet 2005 őszén Ferenczi Edit
képviselő asszonnyal megosz-
tottam, arról szólt, hogy miként le-
hetne az öreg házat megmenteni a
benne lévő családi gyűjteménnyel
együtt az utókornak. Az ajánlatom
az emlékek megőrzésére, átadására
szerencsés módon és időben talál-
kozott a város szándékaival. A ház
és környezete két év alatt megújult,
megszépült, és élettel telt meg.

Az elmúlt öt évben számtalan
program és foglalkozás színhelye
volt a VÁGOLA ház. Óvódások, isko-
lások, családok járnak vissza isme-
rősként rendezvényeire. Egy-egy
osztálylátogatáson már vannak, akik
ismerősként jönnek, mert óvodás-
ként már jártak ott, és felismerik a
már látott tárgyakat. Ezek a gye-
rekek másként kötődnek majd a
házhoz és városukhoz. A szervező
és bonyolító munkában, a prog-

ramok összeállításában jelentős sze-
repe van a gyűjtemény kezelőjének,
Kleineizel Mátyásné Ilonának, aki
lelkesedésével időt, energiát nem
kímélve teszi a dolgát! Közvetlen
személyisége, jó pedagógiai érzéke
teszi sikeressé munkáját.

Én nem éltem Szigethalmon, de
gyermekorom nyári élményei élnek
emlékezetemben - kötődöm a régi
házhoz, a tájhoz, a város emléke-
ihez. Mindig öröm számomra ma is,
ha egy-egy programon vendégként
részt vehetek.

Köszönet a Városnak a ház és a
gyűjtemény megóvásáért tett vala-
mennyi intézkedéséért, és mind-
azoknak, akik munkájukkal, érdek-
lődésükkel hozzájárulnak, hogy Szi-
gethalmon megvalósuljon egy régi
házban a város emlékeinek össze-
gyűjtése. A jó cél érdekében az ösz-
szefogás eredménye nem maradt el,
és ez nagy öröm Családomnak és
nekem! Köszönöm!

Száva Kamilla
egy Vágola unoka
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Ez is lehetne talán a módosí-
tott szlogenje a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárnak,

ahol már megszoktuk, hogy ér-
dekes irodalmi, költészeti és más
művészeti programokkal várnak
minket, és nem csak nyáron. Most
egy különös és szokatlan elő-
adásra, Végh József nyugállományú
rendőrezredes „Vészhelyzet(ben):
Szemtől szemben a bűnözővel”
című expozéjára hívta a könyvtár
az olvasóit és az érdeklődőket. Az
előadót és a megjelenteket Lut-
tenberger Katalin, a könyvtár
megbízott igazgatója köszöntötte,
és bemutatta a vendég előadót.
Végh József, a televízióból is ismert
kriminálpszichológus és túsztár-
gyaló nagyon sok megtörtént
esettel próbálta megértetni, miért
szükséges, hogy ismerjük a bű-
nözés és a bűnözők pszichológiáját.
Sokszor olvashatunk a lapokban és
hallunk a tévé híradókban is arról,
hogy egyedülállókat, időseket,
néha magatehetetleneket is néhány
száz vagy ezer forintért kifosztanak,

bántalmaznak, és ez nemegyszer a
lakosság közönyével is társul. Hal-
lottunk arról is, hogy az emberek
természetesen nem születnek bű-
nözőnek, a hajlam a családból, a
társadalomból, a kivagyiságból és
a „majd én megmutatom” vagány-
kodásból vett példák követéséből
születik. Végh József több évig dol-
gozott börtönpszichológusként és
sok, a gyakorlatból vett példával il-
lusztrálta a bűnelkövetők belső in-
dulatait, időnként előforduló lelki
válságát. Ez utóbbi – magyarázata
szerint – abból fakadhat, hogy rá-
ébrednek tettük morális, társada-
lomra, családra gyakorolt veszé-
lyességének súlyára. A kérdezz-fe-
lelek programban a közönség
megemlítette pl. a legutóbbi ko-
moly társadalmi felháborodást
keltő Marian Cozma gyilkosság
másodfokú ítéletének nagymér-
tékű enyhítését. Az előadó kie-
melte, hogy a jog, ez esetben a fel-

lebbviteli bíróság kötelessége,
hogy a bűnelkövetést nem csak
annak a társadalomra ható veszé-
lyességi súlyának, hanem a sértett
magatartásának, a kiváltó okok
elemzésének és jogi értelmezé-
sének alapján is vizsgálja. Ebben az
esetben ez nem volt teljes körű.
Sok korábban feltárt rendőrségi
adatot nem vettek kellő súllyal fi-
gyelembe. Idézte az áldozat ap-
jának vonatkozó véleményét is,
mely tényszerűbb megvilágításba
helyezte a megváltoztatott ítélet in-
doklását. A hozzászólásokból fény
derült a rendőri nyomozási adatok
bírósági értékelésének fontossá-
gára, az áldozatvédelmi eljárások
szükségességére, pl. a miskolci
gyilkosság kapcsán a vádlott fiú el-
ítélése és szabadlábra helyezése
ügyében. 

A könyvtárosok szervezését di-
cséri, hogy a hallgatóság soraiban
nem csak felnőttek, hanem fiatalok

is ültek, és kérdéseikből kiderült,
őket is aktívan foglalkoztatták a fel-
merülő kérdések.

Összegezve: az est folyamán is
megerősödött az a tény, hogy a
közművelődés nem korlátozódik
csak az irodalommal és más művé-
szetekkel kapcsolatos kérdésekre,
hanem kiterjed mindazon témákra,
amelyek egy-egy kisebb vagy na-
gyobb közösséget, társadalmi cso-
portot érdekelnek. Szívesen halla-
nánk a jövőben is hasonló előadá-
sokat. Úgy, mint pl. óvodai és iskolai
rendszerünk „bolognai” helyzetéről,
az általános és középiskola „életre
neveléséről”, sport és egyéb kérdé-
sekről. 

Talán helyes lenne, ha egy könyv-
tárból indított körkérdéssel meg-
szondáztatnák a közvéleményt,
hogy milyen témákra lenne érdek-
lődés, akár a Szigethalmi Híradó -
ban is.

Köszönjük, könyvtáros Hölgyek! 
Veér Jenő

E-mail:
jeno.veer@gmail.com 

„Itt a nyár, és most is vár a könyvtár”

Városunk könyvtárának dolgozói már többször bizonyították, hogy remek érzékkel
hívnak meg előadókat. Hidán Csaba László régész-történész meghívása telitalá-
latnak bizonyult. Nem én mondom ezt, hanem az a rengeteg tanítványom, aki 2012.
május 15-én átélte a „csodát”. Beszámolóik, amik utólag készültek, rendre a kö-
vetkező mondattal zárulnak: „Remélem, máskor is lesz hasonló” (Kosztin Nikol
Vanessza) vagy „remélem, lesz még ilyen, hisz nekem tetszett.” (Cseri Bernadett)

Csattogó kardok, szikrázó acél,  csillogó szemek
– Rendhagyó történelemóra a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban –

Mi is varázsolta el nebulóinkat? Az
előadó. Először is hatalmas tudá-
sával. Mint a bűvész, a kalapjából

rántotta elő az izgalmas történeteket, remek
anekdotákat. 

Másodszor azzal, hogy nem hagyatkozott
csak a hangok világára a tényközlésben. Bero-
bogott a terembe a korabeli fegyverzetben, és
hipp hopp, már be is ültünk az időgépbe. Hir-
telen a Hunyadiak korának vitézi körében ta-
láltuk magunkat. A teljesen hiteles, kézbe fog-
ható fegyverek (íj, szablya, buzogány, kegye-
lemtőr) látványa megbabonázta a hallgatóságot. 

Aztán hirtelen kard ki, kard! Fegyvercsat-
togás, lábak dobbanása és a páncél kopogása
rántott vissza a valóságba. Micsoda? Itt ebben a
székekkel telezsúfolt teremben vitézi viadal
zajlik? Bizony zajlott! Nem is akármilyen. Kide-

rült, hogy Hidán vitéz nemcsak a történelem
avatott tudósa, de a vitézek éke is. Bemutatta a
csemetéknek a szablya huncutság táncát, ho-
gyan lehet vele az ujjától megszabadítani az el-
lent. A kúpos sisak ütésállóságát…

Egyszer csak vége lett a varázslatnak. Ott
május 15-én nem a pillanat, hanem az óra illant
és szállt, mint a gyors folyón ama suhanó hab.

Zárásul egyik tanítványom, Tóth Klaudia
munkájából egy mondat: „Minden korosz-
tálynak ajánlom ezt a programot, mert a kiseb-
beknek és a nagyobbaknak is rengeteg új és ér-
dekes információval szolgál.”

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, hogy
megismerhettük Hidán Csaba Lászlót, és rajta
keresztül fényes múltunk egy darabját.

A Szent István Általános Iskola tanulói 
és tanáruk, Nád Béla

Figyelem! Július és augusztus hó -
napokban a Hegedüs Géza Városi
könyvtár szombati nyitvatartása

SZÜNETEL!

A „Jön a nyár, vár a könyvtár” 
rendezvénysorozat keretén belül vidám
tanévbúcsúztató lesz a könyvtárban.

2012. június 12-én (kedden) 10 órakor
Sólyom Tamás előadóművész 

„Alig látszom, mégis játszom”
címmel élőzenés,
interaktív műsora

lesz hallható,
látható óvodásoknak

és alsó tagozatos gyerekeknek.

Vendégeink:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola

1.b osztálya
Szent István Általános Iskola 1.a osztálya
Négyszínvirág Óvoda Gézengúz  csoportja

Helyszín:
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

2315 Szigethalom, József Attila u. 59.

A program ingyenes!
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Ami volt:
Kerékpárnak suhanása

2012. május 17-én közel 200 kerékpáros
gyülekezett Szigethalmon a Szent István Álta-
lános Iskola előtt. A „drótszamár” szerelmesei
alig várták, hogy nekivágjanak a „Szigetorszá-

gunk” aszfaltkígyó-
inak, hogy 95, 60 vagy
35 kilométert abszol-
válva, élményekkel fel-
töltekezve újra Sziget-
halmon legyenek. Én
8 tanítványom társasá-
gában vágtam neki a
távnak. Nem vagyok
nagy biciklihasználó
(3 éve ültem rajta utol-
jára), de ezen a napon
megértettem azokat,
akik beleszerettek a
drótszamárba. „Su-
hanó” tájak, az arcot
simogató szél, a jó le-
vegő…

A célban „felmarkoltuk” a díjazást, és „be-
burkoltuk” a remek szendvicseket. Később az
is kiderült, hogy minden induló sikeresen
célba ért. 

Remélem, jövőre is találkozom velük (no és
még jó pár „újonccal”)!

Ami lesz:
Lábaknak dobbanása

Július 21-ére egy futóversenyre invitálom a
sportolni vágyókat. A helyszín a Budai-hegység
árnyas erdeivel és térdkímélő turistaútjaival.
Ekkor rendezi a Magyar Sportturisztikai Szö-
vetség a Budapest Terepkupát.

Ez az év legfontosabb versenye számunkra.
Sportolóink ekkor jelölhetik ki helyüket a hazai
terepfutó-társadalom rangsorában. A 21, 42, és
80 kilométeres távok mellett van 8 kilométeres
táv is. Itt a szervezők 2 órás szintidőt szabtak
meg. (Ez még gyalog is könnyedén teljesíthető!)
Aki tehát testközelből akarja látni sportágunk
„krémjét”, miközben árnyas erdőben sétál, itt az
alkalom.

A sporteseményre az egyesületünk külön-
buszt szervez.

Rendezvényeinkről, egyesületünk életéről bő-
vebb információkat a www.szigethalmite.hu
honlapon kaphatnak a sport barátai.

Nád Béla
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Fuss vagy sétálj te is
a SZUFLA-val 8 km-t

Idén, július 21-én rendezi a SZUFLA (Szigethalmi Ultra-
futók Egyesülete) a szokásos éves versenyét a SZUFLA 50’-
et. Ebben az évben a SZUFLA célul tűzte ki a futás népsze-

rűsítését és szeretné, ha Szigethalomról és a környékbeli váro-
sokból minél többen jönnének el egy kis mozgásra a
Tököli-parkerdőbe. Miért érdemes jönni? Ha már elkezdtél
futni, és már le tudsz futni 4-5 km-t, itt az ideje, hogy kipróbáld
magad 8 km-en. Aki otthon, edzésen képes 4-5 km-t futni, az
versenyhangulatban biztosan végigcsinálja a 8 km-t. Aki nem
tud, vagy nem akar futni, de szeretne tenni az egészségéért, az
is eljöhet, és legyalogolhatja egyedül vagy családjával a távot.
Aki elfárad, tarthat egy kis pihenőt az erdészház tisztásán az
egyik frissítőállomásnál. Aki viszont már 8-10 km-t fut edzésen,
annak a 14 km jelenthet kihívást. Természetesen az igazán ed-
zettek félmaratonon (21km) és 50 km-en is indulhatnak. Ezen a
versenyen mindenki megtalálja a magának való távot, és a csa-
ládok is jó levegőn, szép környezetben tölthetik ezt a szombatot.
Ha ehhez nincs kedved, de szeretnél szurkolni a futóknak, gyere
a parkerdőbe, és biztasd őket! Játszol hangszeren? Hozd ma-
gaddal, és muzsikálj a pálya szélén – ez is remek bíztatás a ver-
senyzőknek. Ismerd meg a magyar ultrafutás világhírű egyéni-
ségeit, és szurkolj nekik! Részletekről érdeklődj a szufla.hu ol-
dalon! Ha kérdésed van, írj nekünk vagy telefonálj!

Szabados Károly

A Szigethalmi TE programjairól



Szigethalmi Híradó – 2012. június 15

Közérdekű
telefonszámok

Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 
és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, 
Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.h
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTÉZMÉNyEK
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola:

06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810

Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap, 
Kedd: 12-19,    Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, 
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs

Tördelés: West-Graph Kft.
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.
A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy,

hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.
Várható megjelenés: minden hónap 15-e.
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Az Anikó Szépségszalon új szolgáltatása a világújdonság:

teljes testvibrációs edzôgép.

Nincs ideje edzôterembe járni?

10 perc Flabélos = 50 perc edzés

Ingyenes kipróbálás:
Szigethalom, Mátyás u. 56.
(Sport u. – Mátyás u. sarok)

Bevezetô árak!

Tel.: 06/20 312-0547 • www.falabelos.hupont.hu

10 ÉV GARANCIÁVAL
Megrendelés:

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 61.
Telefonszám: 06/20 374-6268

VIII. SZÉP KERTEK,
RENDEZETT PORTÁK

Szebb Szigethalomért városszépítő verseny

JELENTkEZéSi LAp
Jelentkező neve: ……………………………………

Címe: ………………………………………………

Telefon: ……………………………

kategória (a megfelelő aláhúzandó)

Családi ház, lakóparki ház

Lakóterületek (utcák, utcarészek)

Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok leadhatók a Polgármesteri Hivatal
recepcióján, vagy a Szép ABC-ben Arankánál

Bővebb információ
a 06/70 263-4855-ös telefonszámon kérhető.

"


