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Városunkban két
játszótér is új
eszközökkel
gyarapodott az
önkormányzatnak
köszönhetôen.
Ezekben a napokban
az Iskola utca és a
Jókai tér megújult
játszótereit vehetik
birtokukba a
kisgyermekes
családok.

Épül, szépül
a Városi
Könyvtár

Megújultak a játszóterek

Interjú az új vezetővel a 8. oldalon
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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június
14-ei ülésén a Hegedüs Géza Városi Könyvtár (2315 Szigethalom,
József A. u. 59.) igazgatói feladatainak ellátásával határozott időre

(5 évre), 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig megbízta
Luttenberger Katalint.

Elfogadta a Testület a Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével kötendő Együttműködési Megállapodást, mellyel
egyidejűleg a 2010. október 27-én e tárgyban a felek között létrejött
„Megállapodás”-t hatályon kívül helyezte.

Elfogadta a Testület továbbá a Négyszínvirág Óvoda, a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola, valamint a Szent István Általános Iskola
2011/2012. nevelési, illetve tanévi szakmai beszámolóját.

Engedélyezte a Képviselő-testület a nevelési, oktatási intézmények
vonatkozásában a maximális csoport- és osztálylétszámok átlépését,
valamint az iskolaotthonok, napközis csoportok, tanulószobák elindítását
a 2012/2013-as nevelési illetve tanévre vonatkozóan.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szigethalmi régi
temetőben lévő I. világháborús emlékmű helyett egy új, fekete gránit obe-
liszk vásárlásáról döntött. Az emlékmű az új temetőben kerül felállításra. 

T E S T Ü L E T I
H AT Á R O Z AT O K

Szigethalom Város Önkormányzata a 231/2012. (VI.14.) határozatában
foglaltak alapján úgy döntött, hogy középiskolai ösztöndíj pályázatot ír
ki az alábbi feltételekkel: 

2 fő első helyezett 6.000 Ft-ot,
a többi megfelelt pályázó 3.000 Ft-ot kap havonta
2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-éig.

• Tanulmányi átlag 4,4-nél rosszabb nem lehet
• A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttesen lesz 

figyelembe véve
• Tíz éves korától szigethalmi állandó lakos legyen
• Csak a kilencedik osztályt befejezett tanuló pályázhat
• Nappali tagozaton tanuljon
• Önéletrajzot adjon be
• Első, második félévi bizonyítvány másolatát mellékelje
• A pályázatok beadási határideje: 2012. július 30. (hétfő) 18.00
• A pályázatok leadása: Polgármesteri Hivatal Titkársága

A Képviselő-testület következő ülése 
2012. augusztus 30-án, csütörtökön

18 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.

Parlagfű mentesítési
tájékoztató

Aparlagfű Magyarországon a legnagyobb területen
előforduló és legelterjedtebb gyomnövény,
melynek egészségügyi és gazdasági károsító ha-

tása rendkívül jelentős. Ezért kérjük településünk la-
kosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme
érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését. 

Egyidejűleg felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók
figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szigorúan sza-
bályozzák a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Felhívjuk a lakosok fi-
gyelmét, hogy a föld használója nem minden esetben azonos az ingatlan
tulajdonosával, ezért a kötelezettség adott esetben elsődlegesen nem a
tulajdonost, hanem pl. a bérlőt, a haszonbérlőt, a haszonélvezőt, vagy
egyéb más használót terhelheti.)

A hatályos jogszabályok szerint: a megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága 2012. június 30. napját követően – a par-
lagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül is – köteles hatósági eljárást
kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védeke-
zési kötelezettségüket teljesíteni. A jogszabálysértés megállapításának a
parlagfű virágbimbójának kialakulása nem feltétele, vagyis mulasztást az
követ el, aki nem tesz olyan beavatkozást, amellyel megakadályozná a
parlagfű virágzását.

Az elhanyagolt, parlagfűvel fertőzött területek esetében ha megállapí-
tást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása – s amennyiben ez in-
dokolt –, ún. „közérdekű védekezést” (kényszerkaszálást) kell elrendelni,
mely azt jelenti, hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vál-
lalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül
is jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű men-
tesítési munkálatokat elvégezni. A kultúrnövénnyel fedett területeken a
közérdekű védekezés elrendelése szigorú feltételekhez kötött. Ahol a kul-
túrnövény megfelelő állapotban van, ott a hatóság bírságot vet ki, és a
kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges. A munkálatok, valamint
az egész eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság
kiszabásának van helye, melynek nem feltétele az ingatlan használóját
parlagfű mentesítésre kötelező külön határozat meghozatala. Az ismé-
telten is kiszabható bírság összege jelentős: 15.000 forinttól 5 millió
forintig terjedhet! Lényeges tudni továbbá azt is, hogy a növényvédelmi
bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyako-
rolhat méltányosságot senkivel szemben sem, mert amennyiben
annak feltételei fennállnak, köteles a megfelelő bírságot kiszabni. E „köz-
érdekű védekezés” és a növényvédelmi bírság összegét, meg nem fizetés
esetén az NAV (volt APEH) hajtja be.

Szigethalom Város Önkormányzat
Közterület-felügyelő
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckevei So-
roksári Dunaág víziállásainak (stégeinek)

felülvizsgálata folytatódik, melynek során a
stégek előírásoknak megfelelő műszaki álla-
potát, méretét és érvényességét vizsgáljuk meg.
A felülvizsgálat pontos és gördülékeny végzése
érdekében felszólítjuk a tisztelt víziállás tulaj-
donosokat, hogy a mederhasználati szerződés
5. pontjában leírtak, valamint a hatályos jog-
szabályokban foglaltak alapján jól látható he-
lyen és maradandóan tüntessék fel a vízi-
állás folyamkilométer számát!
A felülvizsgálat során beazonosíthatatlan, gaz-
dátlan víziállásokat a Vízügyi Igazgatóság el-
bontja.
A balesetveszélyes, felépítményes, mederhasz-
nálati szerződéssel nem rendelkező víziállások
tulajdonosait a Vízügyi Igazgatóság felszólítja
a víziállás jogszabály szerinti rendezésére.

Hatályos jogszabályok:
- 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 66-71 §-ai
- A vizek és a közcélú vízilétestmények fenn-
tartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999 (VIII. 6.) Korm. rendelet 6. § (4)-
(8) bekezdéseiben szereplő rendelkezések

- A Ráckevei Soroksári Dunaágra vonatkozó
kezelői előírások betartása.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvé-
telét.

Elérhetőség: KDV-VIZIG III. Szakmérnökség
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96.

I. em. 107-es szoba.
Telefon: 06/24 519-215, fax: 06/24 519-216,

e-mail: stegrackeve@kdvvizig.hu

Ügyfélfogadási napok:
Hétfő: 9.00-14.00; Szerda: 9.00-14.00;

Péntek: 9.00-13.00

Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
III. Szakmérnökség

Tisztelt
Stégtulajdonosok! Az elmúlt hónapban Szigethalom területén saj-

nálatos módon több családi és hétvégi házba
is betörtek, illetve loptak el értéktárgyakat.

A Katona József u. egyik családi házába egy má-
jusi napon éjszaka, a nyitott bejárati ajtón át hatolt
be ismeretlen tettes, és onnan arany ékszereket tu-
lajdonított el. 

A Kavics u. egyik hétvégi házába ajtó befeszítés
módszerével hatoltak be ismeretlenek, és külön-
böző csaptelepeket tulajdonítottak el; a rongá-
lással nagyobb kárt okoztak az elkövetők, mint az
eltulajdonított tárgyak értéke volt. Az üdülő te-
rület XV. utcájában egy bekerített hétvégi ház ud-
varáról különböző vasanyagokat tulajdonítottak
el. Az Aradi u. egy családi házának ablakát törték
be, és onnan műszaki cikkeket és arany éksze-
reket vittek el.

Bejelentés érkezett, hogy Szigethalmon, a
Kassai utcában egy lakatlan családi házba és annak
melléképületébe ajtóbefeszítés módszerével törtek
be, és onnan lényegében mindent elhordtak. Az
azonnal bevetett rendőri intézkedések során a
szomszédos utcából a szigethalmi körzeti megbí-
zottak 4 főt állítottak elő a bűncselekménnyel kap-
csolatban. A házkutatás során az eltulajdonított
tárgyak nagy része megkerült. Az ügyben kö-
szönjük az állampolgárok jelzéseit, melyek hozzá-
járultak a gyors eredményhez. A Kinizsi utcában
egy kisház vaskorlátját fűrészelték le és tulajdoní-
tották el, valamint más vas anyagokat és külön-
böző tárgyakat vittek el. A II. utcában lévő hétvégi
teleknek a drótkerítését átvágták, pincéjét fel-
törték, majd a különböző anyagokat a kertben
szétszórták. A kár megállapítása még folyamatban
van, mivel a tulajdonos huzamos ideje külföldön
tartózkodik.

A Duna sor egyik családi házának melléképületi
lakatját lefeszítettét, és az MTB kerékpárt már
hiába keresték gazdái. A Móricz Zs. u. egy családi
házától egy robogó tűnt el reggelre.

A Bűnügyi Osztály beosztottjai Tököl területén
2 szigethalmi személyt állítottak elő egy korábbi,
nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás ügyé -
ben. A két személyt őrizetbe vették.

A körzeti megbízottak a Szabadkai úton egyik
éjjel intézkedés alá vontak egy piros színű személy-
autót, melyet egy 48 éves szigethalmi lakos veze-
tett. A vezetői engedélyét egészségügyi alkalmat-
lanság miatt már korábban bevonták. Az igazol-
tatás kapcsán a vele szemben alkalmazott szonda
elszíneződött, így vérvétel céljából előállítottuk.
Egy másik alkalommal szintén a körzeti megbí-
zottak a Szabadkai úton intézkedés alá vontak egy
személyautót, melyet egy 47 éves szigethalmi ille-
tőségű lakos vezetett; a légalkohol készüléket
megfújva az alkoholt mutatott ki, melynek fogyasz-
tását az elkövető elismerte, így közigazgatási bír-
ságot szabtak ki részére 150.000 Ft mértékben,
majd ezt követően szabadon engedték.

A Tököli Rendőrőrs beosztottjai még két sziget-
halmi férfit állítottak elő, akik közül az egyik ellen
a vámnyomozók adtak ki elfogató parancsot, míg
a másik ellen három hatóság is eljárást folytat.

Szigethalom város területéről az elmúlt hó-
napban összesen öt balesetet jelentettek be, ebből
három volt anyagi kárral járó, kettő pedig személyi
sérüléses.

Az egyik személyi sérüléses balesetet a Spar
áruház parkolójából kihajtó személygépkocsi 35
éves férfi vezetője okozta, aki kikanyarodás közben
nem adott elsőbbséget a járdán kerékpárral közle-
kedő 14 éves fiúnak és elütötte. Az elsődleges
adatok alapján könnyű sérülés keletkezett, és a
gyermeket a mentők korházba szállították. Egyik
este egy 68 éves szigethalmi férfi ittasan vezette
Nissan személyautóját a Duna soron, majd elvesz-
tette a járműve feletti uralmát, és lehajtott az út szé-
lére, ahol vasoszlopnak és fának ütközött, majd fel-
borult. A mentők őt is korházba szállították, az el-
sődleges adatok alapján könnyű sérüléssel.

A három anyagi káros balesetben két alkalommal
az út szélén parkoló autó sérült meg a nem kellő
körültekintésű vezetés miatt. Egy esetben egy 24
éves hölgy vezető a vizes úton nem megfelelően
választotta meg gépkocsija sebességét, megcsúszott
és kerítésnek ütközött.

Szeretnénk felhívni a figyelmet néhány fontos
dologra a nyaralás előtt. A rövidebb, hosszabb
időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csá-
bítást jelent a betörők számára. Fogadják meg ezt
a pár jó tanácsot, és ha tehetik, hasznosítsák.

1. Nézzünk körül az udvaron – zárjuk az ajtót,
ablakot –, rakjunk rendet az udvaron, ne marad-
janak szétszórt tárgyak, kerti bútorok stb. Zárjuk a
villanyóra szekrényt is, ne lehessen áramtalanítani.
Rendezzük a növényzetet; ha sűrű, alkalmas lehet
rejtekhelynek, ezért vágjuk vissza.

2. A lakásba is érdemes beszerezni néhány idő-
zített kapcsolót, melyek automatikusan azt a lát-
szatot kelthetik, hogy vannak a lakásban – ne hagy-
junk otthon nagyobb mennyiségű készpénzt, ék-
szert; készítsünk a műszaki cikkekről leltárt, ha
mégis baj történik, tudjuk segíteni a rendőrség
munkáját.

3. Mondjuk le az újságokat, vagy kérjük meg a
szomszédot, hogy ürítsék postaládánkat, kezeljék
a szemetes kukát, öntözzék a virágokat, húzzák le
a rolót, függönyt stb.

4. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk,
csak a szűk környezet tudjon róla.

5. Védjük a nyílászárókat, ha tehetjük, helyez-
zünk el mozgásérzékelőket, szereltessünk be ri-
asztó készüléket. Szervezzük meg a riasztó figye-
lését, ha az nincs bekötve távfelügyelethez. Min-
dent ellenőrizve induljunk csak el nyaralni, és
amennyiben mégis megtörténik a baj, haladékta-
lanul értesítsenek bennünket.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató
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Kiváló pedagógus díjazottak:
Róthweilné Hoffman Anna – Négyszínvirág Óvoda
Vezsenyi Dorottya – Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Pelyva Csaba – Szent István Általános Iskola

Szigethalom Sportolója díjazottak:
Deák Zsófia (14 év alatti kategóriában)
Balogh Tamás (14-18 éves kategóriában)
Garamvölgyi Tünde (18 év feletti kategóriában)

Elismeréseket adott át a Képviselő-testület

Szigethalom Város Képviselő-testülete a június
14-ei ülésén adta át ünnepélyes keretek között
a város kiváló pedagógusainak, valamint az

év sportolóinak járó elismeréseket. A Polgármesteri
Hivatal udvarán lévő dicsőségoszlopban mindenki
maga helyezhette el a nevét viselő téglát.

Róthweilné Hoffman Anna Vezsenyi Dorottya Pelyva Csaba

Deák Zsófia Balogh Tamás Garamvölgyi Tünde
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Óvodánkban a környezeti nevelés kiemelkedő szerepet kap. Ennek kapcsán
szeretnék szólni a Négyszínvirág Óvoda Narancssárga tagóvodájában dol-

gozó dadus és konyhás nénik áldozatos munkájáról.

Eme gyönyörű sziklakert létrehozásáért és gondozásáért már eddig is rengeteget
tettek, eztán sem lesz ez másként. Ahogy a gyermekeket nevelgetik, szeretgetik,
óvják és féltik, olyan szeretettel és gondoskodással szépítik környezetüket is. Úgy
gondolom, ez példaértékű minden felnőtt és gyermek számára. Az egész neve-
lőtestület és a gyermekek nevében is hálás köszönet nekik.

Merőné Zsoldos Viktória
óvodapedagógus

Egy sziklakert története...
Nagyon meleg, kánikulai napokon a

szervezetnek több folyadékra van
szüksége. A csecsemők folyadékigénye
napi 150ml/kg, vagyis egy hat hónapos
kisbabának már közel egy liter folya-
dékot kell meginnia naponta. 

Kisgyermekeknél ez megközelítőleg
110 ml/ttkg, 10 év alatti gyermekeknél
40 ml/ttkg, míg felnőtteknél 22-38
ml/ttkg. Kizárólag anyatejes csecse-
mőknél is szükség lehet folyadékpót-
lásra, lehetőleg forralt vizet kapjon a
kicsi. Vannak gyerekek, akik kifeje-
zetten szeretnek inni, többször is
kérnek a nap folyamán, míg másokat le-
foglalnak az egyéb tennivalók és ne-
künk, szülőknek kell figyelnünk arra,
hogy elegendő folyadékot fogyasz-
szanak. Játék közben a gyerekek gyak -
ran elfeledkeznek az ivásról, ilyenkor
kínáljuk őket gyakrabban. Sportolás,
séta alkalmával is mindig iktassunk be
„ivószüneteket”. 

Délelőtt 11 és délután 15 óra kö-
zött csecsemők és kisgyerekek ke-
rüljék a tűző napot. Mindig legyen a
fejükön, ha lehet fehér sapka vagy
kendő, testükön póló. 

A rendkívül erős UV sugárzás miatt
oda kell figyelni a bőr védelmére is; a
gyermek bőre a felnőttekénél érzéke-
nyebb, körülbelül háromszor több UVB
sugarat képes befogadni, és akár 10 perc
alatt leéghet. Érdemes kifejezetten gye-
rekeknek készült magas faktorszámú
naptejet használni, 2-3 óránként testüket
bekenni, főleg fürdés, törölközés után. 

A nyári forróságot sokan medence,
vízpart mellett próbálják átvészelni. Soha
ne hagyjuk a gyermeket (életkortól füg-
getlenül) felügyelet nélkül a vízben!

A fenti tanácsok betartásával megelőz-
hetjük a leégést, a napszúrást és a kiszá-
radást. Ez utóbbi csecsemőkre kifeje-
zetten veszélyes. A kiszáradás jelei: a
baba nem pisil (eleget), feltűnő aluszé-
konyság, lelassult mozgás, kiszáradt száj,
illetve a beesett szemek és a profilból
nézve homorú kutacs – ez utóbbi tünet
a kiszáradás biztos jelének tekinthető!
Ilyen esetben a babának minél előbb or-
vosi/kórházi ellátásra van szüksége.

Pihentető, élményekben gazdag nya -
rat kívánok minden családnak!

Darókné Versics Krisztina
területi védőnő

Folyadékpótlás és napvédelem nyáron

A felújítás kapcsán jelentős, hosszan
tartó forgalomkorlátozásra, a forgalmi
sávok jelenlegi (2+2 sáv) számának na-
pokig tartó csökkentésére nem lesz
szükség. A régi útpálya aszfaltozása vár-
hatóan 2012. augusztus elejére befeje-
ződik, de a NIF Zrt. és a kivitelező min-
dent megtesz azért, hogy mielőbb elké-
szüljön a felújított út, és az M0 útgyűrű
ezen szakaszát 2x3 sávon használhassák
a közlekedők.

Az M0 útgyűrű déli szektorának je-
lenleg üzemelő M7-M6 autópályák kö-
zötti 7 km hosszú szakaszán a burkolat
jelenleg annyira rossz minőségű, hogy
forgalombiztonsági és utazáskényelmi

szempontból szükséges az új szakasz át-
adása előtt a meglévő félpálya aszfalt-
burkolatának teljes cseréje. A meglévő
pálya új aszfaltburkolata augusztus ele-
jéig készül el. A kivitelező ezalatt elvégzi
a meglévő aszfaltburkolat marását, javí-
tását, 7 cm kötőréteget és erre 4 cm ko-
póréteget épít. Ezen kívül elvégzi a sza-
lagkorlátok szükség szerinti szintbe-
emelését, szabályozását, az aszfalt
dilatációk, a zajvédő fal, valamint az el-
választó sáv aszfaltburkolatának épí-
tését, a hidakon és környezetükben az
aszfalt helyreállítását, a vízépítési mun-
kákat, a burkolati jelek festését, az
üzemi átjárók rendezését.

A lezárt szakasszal a tervek szerint
2012. július 24-én végez a kivitelező.
Erre a dátumra a forgalom a teljes érin-
tett szakaszon 2x3 sávon haladhat.

A fenti ütemezés tarthatóságát első-
sorban az időjárás befolyásolhatja. Ez-
után már csak lokális, helyi terelések
várhatóak, melyeket a befejező munkák
elvégzése, továbbá az ideiglenes burko-
lati jelek, forgalomtechnikai eszközök
eltávolítása tesz szükségessé.

Forgalmi rend változás
az M0 autóút déli szektorában

A kivitelezők befejezték a koronaélen
belüli munkákat az M0 autóút déli szek-

torában az M7 és M6 autópálya közötti
szakaszon (3-10 kmsz). Az újonnan el-
készült betonburkolatú pálya a for-
galom részére megnyitható. Az új sza-
kasz forgalomba helyezésével egy-
időben megkezdődik a régi pálya
szerkezetének megerősítése.

Emiatt a forgalmat ezen a szakaszon
teljes egészében az új pályarészre he-
lyezik át. Itt irányonként két forgalmi
sávon lehet haladni, melyeket terelőfal
választ el egymástól. A forgalomterelés
kiépítése – a terelőfal áthelyezésének
időigénye miatt, melyet éjszakánként vé-
geznek – kb. egy hét alatt történik meg.

A munkák alatt az Annahegyi pihenő-
hely mindkét oldalon lezárásra kerül, és
továbbra sem lehet felhajtani a 7. sz.
főúti csomópontban az M1 autópálya
felé. Az M7 autópálya csomópontjában
a csomóponti ág zárása megszűnik.

A pályaszerkezet megerősítési mun -
kái egy hónapig tartanak, így várhatóan
július végén, augusztus elején mindkét
irányban három forgalmi sávon közle-
kedhetnek a járművek az M0 autóút
ezen szakaszán, és üzemi sáv is segít a
biztonságos üzemeltetésben.

NIF Zrt.

Aberuházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiemelten fontos
projektként kezeli az M0 déli szektorának bővítését, hiszen a be-

ruházás célja, hogy nagyobb kapacitást (2X3 sáv + leállósáv), meg-
növelt átjutási lehetőséget, magasabb nívójú, biztonságosabb utazási
szolgáltatásokat nyújtson a személy- és teherforgalom résztvevőinek
az ország legfontosabb tranzitútján. A NIF Zrt. az M0 déli szektorának
bővítése mellett felújítja az útgyűrű M7-M6 autópályák közötti szaka-
szának aszfaltpályáját.

Augusztusban 2x3 sáv várja a közlekedôket
az M0 útgyûrû M7-M6 autópályák közötti szakaszán



Szigethalmi Híradó – 2012. július6

Sikeres, bár adminisztrációs szempontból rendkívül terhelő munkát tud-
hatnak maguk mögött mindazok a pedagógusok, akik a gróf Széchenyi
István Általános Iskolában konferenciára gyűltek össze június 4-én, hogy
megbeszéljék, milyen eredményt hoztak a hátrányos helyzetű gyerekek fel-
zárkóztatásáért tett kétéves erőfeszítéseik.

A megjelentek – Fáki László polgármester megnyitóját követően – a pro-
jektben részvevő három intézmény, a Négyszínvirág Óvoda, a vendéglá-
tásban is remeklő házigazdák, valamint a Szent István Általános Iskola ve-
zetőinek előadásait hallgatták meg.

Elsőként Tas-
nádi Tünde, majd
Egyed Jolán,
végül Németh
Leila számolt be a
két esztendő ta-
paszta lata iról .
Mint megtudtuk:
a pályázat 0 éves
kortól a középis-
kolás korcso-
portig adott lehe-

tőséget a támogatásra, és a programban mintegy száz gyermek vett részt.  
A kicsik sokszor szüleikkel együtt jártak a foglalkozásokra, rendezvé-

nyekre, bár időnként nehéz volt a közös programokba bevonni a felnőt-
teket, pedig személyesen is igyekeztek mindenkivel felvenni a kapcsolatot
– hangzott el többek között Tasnádi Tünde beszámolójában, aki részletesen
ismertette a pályázatban végzett munkájukat.

Egyed Jolán és Németh Leila igazgatónők is összességében sikeresnek
értékelték a projektet: a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek szinte va-
lamennyien javítottak az eredményeiken, a továbbtanulni vágyók felvéte-
liztek, és a ta-
nárok is hasznos
útmutatót kaptak
a hátrányos hely-
zetűek tanulási
esélyeinek javítá-
sára a kötelező
képzéseken, me-
lyeknek nagy
hasznát vehetik a
következő évek -
ben is. 

Ezt követően lépett a rögtönzött színpadra
Gáspár László. A népszerű énekes-zeneszerző a
dalok előtt gyermekkoráról, a leküzdött nehéz-
ségekről beszélt a hátrányos helyzetű fiataloknak.
Mint mondta, nagyon nehéz körülmények közül
indult, családjából ő lépte át elsőként a szegény-
ségi küszöböt. Hálásan emlékezett volt tanárára,
aki meglátta benne a tehetséget, s egyengetni
próbálta útját. Őszintén vallott arról is, amikor
már fiatalemberként, ebédidőben a munkahelyén

elbújt a mosdóban,
hogy a többiek ne
lássák, nincs mit ennie.
Kiderült, első gitárját is
pénzszűkében maga fa-
ragta ki gyerekfejjel,
majd mikor kedvenc
énekese Magyaror-
szágon koncertezett, el-
adta magnóját, hogy
jegyet tudjon venni az
előadásra. Élete egyik
meghatározó élménye-
ként emlegette, amikor
a világhírű zenész meg-
köszönte neki, az isme-
retlen gyereknek, hogy
aláírhatta a pólóját.

Szavaiból kiderült,
ezt a művészi alázatot
tartja szem előtt, és
többször is hangoztatta, hálás az embereknek, hogy szeretik a zenéjét, s
tudja, sikereit nekik köszönheti. 

A beszélgetést követően aztán gitár nélkül ugyan, de a „húrokba csapott”.
Felzendültek a jól ismert slágerek, s aki mert, az a színpadon is csatlakoz-
hatott Lacihoz: a nagyobbak énekeltek, a kicsik táncoltak, a többiek pe -

dig ütemesen tap-
soltak.

A színes műsort
követően pedig a
gyerekek, sőt még
a felnőttek is meg-
rohanták dedikálá-
sért és közös fotó-
kért.

A konferenciát
végül hangulatos
bábelőadás, és az
óvónők vezeté-
sével az aprók tán -
ca zárta.
Vereckei  Zoltán

Tánc, haverok, buli és…. Nos, Fanta ugyan nem volt, mint az is-
mert reklám szlogenjében, de más üdítő jelenség bőven akadt
az Összefogás Szigethalom Gyermekeiért című TÁMOP-pályázat

júniusi záró rendezvényén. Aki pedig a mulatsághoz az alapot adta,
az Gáspár László énekes volt, miközben iskolásokból és óvodásokból
rögtönzött lánykórus vokálozott és táncolt a világot jelentő (torna-
termi) deszkákon a műsor alatt. 

„Sosem vagy egyedül”
– Gáspár Laci az Összefogás Szigethalom Gyermekeiért konferencián –
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Hírek az Gróf Széchenyi István Általános Iskolából
• A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola a nyári szünetben

szerdai napokon 8-12 óráig ügyeletet tart a titkárságon. 
• Iskolánk matematika-ének, matematika-fizika és magyar-angol szakos ta-

nári és tanító állást hirdet napközi otthonba. 
Jelentkezni önéletrajzzal és a diploma másolatával lehet a 2315 Sziget-
halom, Thököly u. 37. címen.

• A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a javítóvizsgára
utaltak számára a javítóvizsgát 2012. augusztus 29-én (szerda) 8 órától
tartjuk. Minden tanuló hozza magával a bizonyítványát. 

•  Tanévnyitó ünnepélyünket 2012. szeptember 3-án (hétfő) 7.30-tól tartjuk. 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános
Iskolában a tankönyvvásár idén is a tornaterem bejáratánál lesz augusztus
végén (aug. 30-31.) 15.00-18.00-ig.
Az ingyenes tankönyvcsomagokat is ezeken a napokon kapják meg a jogo-
sultak. A jogosultságról a 401-003-as telefonszámon lehet érdeklődni.
Ebédbefizetés időpontja: 2012. aug. 30-31. 10-18 óráig

Igazgatóság

Év sportolója:
alsó: Becskeházi Anna Krisztina 4.b
felső: Görhes Bianka Alexandra 6.a

Év közösségi tanulója: 
Balogh Adrienn 8.c

Év tanulója:
alsó: Marton Petra Lilla 4.b
Szedlár Krisztina 4.a
felső: Toldi Lídia 8.a

Év tanára:
Kartali Erika

Város Kiváló Pedagógusa:
Vezsenyi Dorottya

Kiváló munkáért elismerésben
részesültek a városi ünnepélyen:
Tzintzisné Tárnoki Anita tanítónő,
tanárnő – alsó tagozat
Maixner Zsoltné tanárnő – felső tagozat
Unghiné Polányi Erzsébet – gazda-
sági előadó

Nevelőtestületi különdíjban része-
sültek közösségi munkájukért:
Szabó Róbert 8.b
Nagy Dávid 8.c

A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
díjazottak a tanév végén:

B iztos vagyok abban, hogy a Sma-
ragdfáról már sokan hallottak,
ugyanis ez az a fa, amely egész-

séges levegőt bocsájt ki, a szén-dioxid
megkötésével oxigént termel. Csodálatos
virágai lenyűgöző látványt nyújtanak, a va-
nília-mandula illata pedig bódulatba ejtő.
Sorolhatnám a sok-sok tulajdonságát, de
igazán csak az tudja ezeket megtapasztalni,
aki ilyen fát ültet.

Mindezek tudatában a gondolatom az
volt, hogy az egyesületünk felajánlást tesz
a tiszta, egészséges környezetért, a tele-
pülésen az allergia és az asztma csökken-
tése érdekében. Elsőként a fát a Szivárvány
Bölcsődének ajánlottuk, mivel pici kortól
kell az egészséget védeni. A fát Horváth

Katalin intézményvezető fogadta. Az elül-
tetésénél Kiszel Tünde művésznő, Rákosi
Katalin PCMM mentor, Fáki László polgár-
mester, Ferenczi Edit alpolgármester asz-
szony, valamint az egyesület tagjai vettek
részt.

A fogadtatás láttán Ferenczi Edit alpol-
gármester asszony azonnal csatlakozott,
és a Szent István Általános Iskola részére
támogatási felajánlást tett. Fáki László pol-
gármester úr az óvodák részére tett ugyan-
csak felajánlást, így már el is indult az in-
tézményekbe való faültetési program. A
példaértékű tevékenységet követte Do-
monkos István reklám menedzser, Suhai
Tímea, az egyesület pártoló tagja, folytatás-
ként kapcsolódott az AMME egyesület, a

szigethalmi Kamara Kórus, Vitárisné Már-
tika, Csizmadiáné Julika, Kovácsné Szonja
és Batáné Magdika. Az ő támogatásukkal
sikerült minden intézménybe fát ültetni.

Egyébként a településünkön még sokan
ültettek e nemes fából, bízva abban, hogy
az egészséges, tiszta környezetért, a zöld
jövőért mások is tesznek.

E nemes kezdeményezés kapcsolatépí-
tésre is alkalmas, hiszen Ordas telepü-
lésen Szabó Zsolt polgármester úr, Ecser
nagyközségben pedig Gál Zsolt polgár-
mester úr fogadta a „zöld jövő ékét”.

Kiemelten köszönöm minden támogató
hozzáállását, jó erőt és egészséget kívánva.

Regényiné Aranka
PCMM kadét

2012 februárjától a Privát Klímaszabályzási
Mozgalom kadétja vagyok. Tevékenységem célja
az egészséges, tiszta környezet, a zöld jövő el-
érése, melynek érdekében minden ésszerű és ki-
vitelezhető lehetőséget megragadok. Így került
sor a példaértékű összefogásra, amelyet úgy
érzem, nagy lépésként értékelhetünk a Zöld Háló
Egyesület tagjaival és a nemes támogatókkal.

– SZIGETHALOM ÉKE A SMARAGDFA –
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Új vezetô a könyvtár élén

• Hogyan érintette, hogy a képvi-
selők Önt tartották a legmegfele-
lőbbnek a vezetői posztra?

Nagyon jó érzés volt, főleg, hogy
egyhangú volt az eredmény. Na-
gyon örülök, hogy ebben a fél
évben olyannak látták a munkánkat,
a munkámat, hogy ennek alapján
bizalmat szavaztak.

• Februárban még nem állt Ön
mellé ekkora arányban a testület.
Mit gondol, mi történhetett ebben
a félévben, ami meggyőzte a képvi-
selőket?

Az elmúlt hónapokban nagyon
sok minden megváltozott, és ezt a
változást szerettük volna kifelé is
megmutatni. 

Azért beszélek mindig többes
számban, mert csapatban gondol-
kodom. Bár a pályázatot én
nyertem el, valójában mindnyá-
junknak szólt az a 11 igen szavazat.
A változás egyik hangsúlyos pontja
volt szerintem a nyárváró program-
sorozatunk „ Jön a nyár, vár a
könyvtár” címmel. Ennek nagy si-
kere volt a gyerekek illetve a fel-
nőttek körében, és ezzel is sze-
rettük volna tudatosítani minden-
kiben, hogy a nagy melegben is
várjuk a kedves olvasókat.

Ezt a sorozatot a jövőben is sze-
retnénk folytatni. Őszre is vannak
terveink, viszont ezekről még az
anyagi helyzet „bizonytalansága”
miatt nem beszélnék.

• Említette, hogy csapatban gon-
dolkodik. A kollégák hogyan fo-
gadták a testület döntését?

Én úgy érzem, ez számukra is
öröm volt. Féltek attól, hogy egy
külsős vezetővel kell majd együtt
dolgozniuk, hiszen az ember sosem
tudhatja, hogy mit várhat úgymond
egy „idegentől”. Engem ismernek,
és úgy érzem, elfogadtak, mint ve-
zetőt. Idáig is jó volt a kapcsolatom
az összes kollégámmal és remélem,
hogy ez a jövőben is így marad. Arra
törekszem, hogy barátságos hely le-
gyen a könyvtár: olvasóink és a
könyvtárosok számára egyaránt.

• Mik a tervek a jövőre nézve?
Megüresedett egy státusz a

könyvtárban, így jelen pillanatban
már keressük az új kollégát. (A pá-
lyázati felhívás a hátoldalon olvas-
ható – szerk.) Fiatalokat várunk
némi tapasztalattal, de pályakez-
dőket is akár. Fontosnak tartom,
hogy a jelentkező a könyvtár iránt
elkötelezett gondolkodású, fiatal
kolléga legyen. Mint minden pá-
lyán, nálunk, a könyvtárosi pályán
is az a rémkép, hogy elöregszik a
szakmai gárda, és nem lesz, aki foly-
tassa a könyvtárosi munkát, úgy-
hogy reméljük, élnek majd a lehe-
tőséggel a környékbeliek. Ezen
kívül prioritást élvez természetesen
a könyvtár bővítése, felújítása. Re-
méljük, hogy ez minél hamarabb el-
készül, hiszen akkor tudunk végre

megállapodott, nyugodt körülmé-
nyek között munkálkodni. Addig
természetesen nem áll meg az élet.

• A kinevezéshez gratulálok, a
munkához pedig sok sikert kí-
vánok!

Köszönöm! Sokan ismernek már,
de remélem, hogy még többen
fognak ellátogatni a könyvtárba, és
lehetőségem lesz új olvasókkal is
megismerkedni, és bebizonyítani
nekik, hogy érdemes hozzánk járni. 

Riporter: Szilvay Balázs

Városunk képviselő-testülete júniusi
ülésén szavazott bizalmat Luttenberger
Katalinnak, aki hosszú ideje erősíti a

Hegedüs Géza Városi Könyvtár csapatát.

Figyelem!
Július és augusztus hónapokban
a Hegedüs Géza Városi könyvtár

szombati nyitvatartása
SZÜNETEL!
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Nemrégiben mi, 3.a-sok meg-
hívót kaptunk a Hegedűs Géza
Városi Könyvtárból. Egy foglal-

kozásra hívtak bennünket, aktív könyv-
tárlátogatókat. Természetesen a meghí-
vást örömmel elfogadtuk. 

Május 18-án, pénteken már reggel iz-
gatottan érkeztek a gyerekek. Mert bár

igaz, hogy technikaórákon különféle
eszközöket, anyagokat használunk, de
gyékénnyel eddig még nem dolgoztunk.
Dr. Inczéné Molnár Ágnes vezetésével
mindenki elkészítette saját szitakötőjét.
Munkálkodás közben beszélgettünk a
gyékényről, a vele kapcsolatos közmon-
dásokról. Természetesen az elkészült fi-

gurát minden gyerek hazavihette, akár
díszként, akár játéknak.

Köszönjük ezt a kedves ajándékot a
könyvtárosoknak!

Nagyné Kirchner Katalin és a Gróf
Széchenyi I. Ált. Isk.

3.a osztálya

Gyermeknapi ajándék

Nyári z
árás

Nyitás

szeptember 10-én
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a

Helytörténeti Gyűjtemény
(2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.)

2012. augusztus 1-jétől szeptember 7-éig 
zárva tart.

Nyitás: szeptember 10-én.
Városi Szabadidőközpont

Szakirodalom:

Oláh Márta:
Népi gyöngyékszerek

Dr. James M. Rippe:
A szív egészsége

Szőnyei Tamás:
Titkos írás 1-2.

Csányi Vilmos:
Ironikus etológia

Németh Balázs:
Kerékpártúrák,
edzőkörök

Szépirodalom:

Don DeLillo:
Cosmopolis

Charles Martin:
Maggie

Joanna Trollope:
A másik család

Szabó Győző:
Toxikoma - Tíz év drogvallomásai

Lauren Beukes:
Zoo City

Fábián Janka:
Lotti öröksége

Gyermek- és
ifjúsági irodalom,
szakirodalom:

Timothée de Fombelle:
Vango - A hazátlan herceg

Miguel Cervantes:
Don Quijote

Horváth Judit:
Rózsák hercegnője

Siri Kolu:
Mi, Banditáék

Balázs Ágnes:
Rakoncátlan Rozi

Olvasni jó! Olvasni érdemes!
Júniusi újdonságaink!
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Idén június 3-án került sor a tria-
noni megemlékezésre. Akárcsak
az elmúlt években, ezúttal is a

KDNP szervezte a rendezvényeket.
(Természetesen a városi önkor-
mányzat teljes erkölcsi és anyagi tá-
mogatását maga mögött tudva).

Nekem az 1920. június 4-én ránk erőszakolt
békéről a kifosztottság jut eszembe. Nehéz lenne
még egy ilyen gyalázatos békét találni a világtör-
ténelemben. Nehéz lenne még egy ilyen „pő-
rére” vetkőztetett népet találni. Európában mi
magyarok vagyunk az öreg kontinens legna-
gyobb nemzetisége. Erről a kifosztottságról be-
szélt előbb Tóth József, a helyi KDNP vezetője,
majd Bunyevácz Zsuzsanna is.

Nem csoda, hogy ez a nap a friss lüktető seb
fájdalmával hasít máig is minden magyar lelkébe.
(Mivel optimista vagyok, igenis mindenkiébe.)
Ezt a fájdalmat adta vissza a Szent István Álta-
lános Iskola tanulóinak műsora is. Fáj Kassa, fáj
Kolozsvár, fáj Szabadka… De nem ez a legrosz-
szabb, hanem az, hogy véreinket a mai napig né-
hány szomszédos országban másodrendű polgár-
ként kezelik. Pedig ők is otthon vannak.

2010-ben az Országgyűlés bölcsen úgy dön-
tött, legyen ez a nap a Nemzeti Összetartozás
napja. És lőn! A műsor után a trianoni emlékke-
reszthez vonultunk át. Ott voltak az egyházak, a
pártok, az intézmények képviselői. Hoffman Pál
országgyűlési képviselőnk, Fáki László polgár-
mesterünk.

Örült a lelkem, de nagyon! Összetartozunk!
Emlékezünk! Hogy mindig így legyen, arra pedig
garancia a sok gyerek, aki szintén elhelyezte a
megemlékezés színes, illatos felkiáltójelét az em-
lékmű lábánál. Ott állt a sok magyar, ott sora-
koztak a koszorúk. Megbocsátani, magasba szálló
főnixmadár- keresztényi cselekedet, de feladni
bűn! Ezért remélem, hogy jövőben még többen
leszünk, hogy emlékezzünk, hogy még szoro-
sabban álljunk egymás mellett MI MAGYAROK!

Nád Béla
egy a sok megemlékezőből

Köszönjük az önkormányzat anyagi
támogatását, amely 200.000 Ft-tal
járult hozzá a rendezvény megszer-
vezéséhez!

Kifosztottság, fájdalom és fÕnixmadár
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Gyerek Küzdôsport Gála a Harcosok Napján

Minden hónap utolsó szerdáján
városunkról szól a Lakihegy

Rádió (FM 107 MHz) riport-
műsora, a SzigetSzelet.
A 19.07-kor kez-
dődő adásban a
hónap legérde-
kesebb és leg-
fontosabb civil
és kulturális ese-
ményeiről hall-
hatnak összefog-
lalót. Érdemes baran-
golni a rádió megújult

honlapján, a www.lakihegyradio.hu
oldalon, ahol minden nap friss híreket

találnak városunkról.
Újdonság, hogy a
Szigethalmi Hír -
adó legfrissebb
számát már a
postai megje-
lenés előtt na-
pokkal olvas-

hatják a hon-
lapról letöltve a

szigethalmi ro-
vatból.

Az idei Harcosok Napja egy új
eseménnyel bôvült. A helyi küz-
dôsport egyesületek ifjú tagjai

mérkôzhettek meg egymással 6-14
éves korig a ketrecharcra hasonlító ve-

gyes szabályrendszerû gálán. A SE-
IZAN KARATE-DO SPORTEGYE-
SÜLET karatékáin, a DOJO LOVÁSZ
SKE kempósain és az ÖT ELEM
WUSHU EGYESÜLET thai boxolóin

kívül a CSEPELI BIRKÓZÓ CLUB
sportolói is megmérették magukat a
„harc mezején”. Remek színvonalú
mérkôzéseken, szívvel-lélekkel küzdô
fiatalokat láthatott a szép számú kö-
zönség. Csattantak a pofonok, puf-
fantak a rúgások, tapsot ihlettek a do-
bások és hangorkánt keltettek a föld-
harc vérpezsdítô elemei. Volt, aki
aranyérmet nyert, volt, aki ezüstöt, de
veszíteni csak az veszített, aki ezen a
napon nem jött el.
Ezúton szeretném megköszönni

mindenkinek, aki a szervezésben és a
lebonyolításban segítségemre volt.
Külön köszönöm Haris Évának, az Él-
hetôbb Életért Alapítvány munkatár-
sának, a Seizan Karate-do SE és a
Dojo Lovász SKE tagjainak, valamint a
Városi Szabadidôközpont dolgozóinak.
Önzetlen segítségük nélkül e remek
esemény nem jöhetett volna létre.

Nagy Kálmán
Öt Elem Wushu Egyesület

Lapzárta után érkezett
A Szent István Általános Iskola hírei

- Javítóvizsga augusztus 27-28-án (hétfő, kedd).
- Tankönyvárusítás augusztus 29-30-án (szerda, csütörtök).
- Tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án, hétfőn 8.00-kor (Szabadkai úti
épület).
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Abudapesti, 17. kerületi Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola adott helyet újra a Regionális
Rovásíró Versenynek. Ezúttal ez az ese-

mény egyszerre volt elődöntő és döntő.
Iskoláinkból nyolc gyermek vett részt ezen a

neves versenyen. A Szent István Általános Isko-
lából hárman, név szerint: Bálint Dávid, Fegyver-
neki Adorján és Vasi Bence hetedik osztályos ta-
nulók. A Gróf Széchenyi István Általános Isko-
lából öten: Ender Lídia, Mátyási Milla, Szabó
Ágnes, Kiss Mátyás ötödik osztályos, és Tóth
László negyedik osztályos tanulók.

A verseny írásbeli feladatai voltak: rovásírásról
latin betűs írásra fordítás, latin betűs írásról ro-
vásírásra fordítás, valamint a „Hogyan mondjuk
magyarul?” feladatsor kitöltése. Az írásbeli meg-
mérettetésre 40 perc állt rendelkezésre, és bizony
a szöveg nagyon nehéz volt, mellyel a gyerekek

végül megbirkóztak.
Ezután hangos olvasási
feladat következett,
majd akik jelentkeztek

a külön csoportba, azok részt vettek az összero-
vási versenyen is. Míg a feladatlapokat értékeltük,
a gyerekek és kísérőik izgalmas programokon ve-
hettek részt. Néptáncosok szórakoztatták a jelen-
lévőket, népi játékok zajlottak az udvaron, kéz-
művesek kiállítását lehetett megtekinteni, és vásár
is volt. A kézműves műhelyekben a gyerekek ki-
próbálhatták saját ügyességüket, az udvaron íjász
bemutatót láthattak, és a Baranta Társaság szer-
vezésében akadályversenyen vehettek részt.

Ezek után következett az esemény csúcs-
pontja, az ünnepélyes eredményhirdetés. Nem
sorolnék fel minden nyertest név szerint, csupán
a szigethalmi rovásíró gyerekek eredményeiről
szeretnék beszámolni.

Az alsó tagozatos korosztályban versenyző
Tóth László 4. osztályos kisdiák a korcsoportban
a 3. helyezést ért el.

A felső tagozatos korosztályban versenyzők
közül Fegyverneki Adorján 3. helyezett lett,
míg Bálint Dávid tanulónk az 1. helyért járó dí-
jakat vehette át.

Az összerovásban is jeleskedtünk: a 3. helyet
Kiss Mátyás 5. osztályos tanulónk szerezte meg,
míg az 1. helyen szintén Bálint Dávid végzett.
Természetesen a többiek sem maradtak ajándék
nélkül, mindenkinek járt egy emléklap és ismer-
tető füzet.

Amit tudni kell még: ezek a gyerekek, akik a
versenyen ilyen eredménnyel szerepeltek, ennek
a 2011-2012-es tanévnek az elején kezdték ta-
nulni a rovásírást, kivéve Bálint Dávidot, aki már
tavaly is részt vett a hasonló regionális elő-
döntőn. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen
nem csak saját maguknak bizonyítottak, hanem
öregbítették iskolájuk és lakóközösségünk hír-
nevét. Most már rovásíró körökben is tudják,
merre van Szigethalom.

Hum Attiláné
rovásírás oktató

A Szigethalmi TE vezetése úgy
döntött, hogy ebben az évben a
város oktatási intézményeiben tanu-
lóknak ingyenessé teszi a versenyt.
(Hála Neked, Önkormányzat!) Volt
is ám nagy gyereksereglet. Külö-
nösen a Szent István Általános Is-
kola diákjai tettek ki magukért.
Igen! Közel 100-an jöttek el, fu-
tottak és érezték jól magukat. 

A verseny két helyszínen zajlott.
Míg a fiatalok a focipálya gyepsző-
nyegét taposták, addig a hosszabb
távon indulók az aszfaltot szaggatták,
majd a Parkerdőben húztak porcsíkot
maguk után. Az én nagy kedvencem
az ovisok futama volt. Lelkes liliputi
lábak, mellettük a segítő büszke
apukák, anyukák. Mintha hájjal kene-
getnék a sportszerető lelkemet.

Míg az ifjak a pályán köröztek, a
nagyoknál igazi „nagy” eredmények
születtek. A megközelítőleg 17,5
km-es távot Steib Péter 1 óra 3
percen belüli idővel teljesítette. (Ez
bizony 4 percen bőven belüli kilo-
métereket jelent.) A leggyorsabb a
nők versenyében Póth Mariann lett.
Így ők ketten csatlakoznak majd
egyesületünk futócsapatához, akik
Jaworznóban, lengyel barátaink
meghívására képviselik augusz-
tusban városunkat.

A délutáni eredményhirdetésre
megtelt a színpad. Ott voltak a győz-
tesek, aprók és nagyok, hogy a pol-
gármestertől átvegyék érmeiket.

Nagyon szép nap volt ez! Sze-
retném megköszönni az összes
versenyzőnek, hogy eljött, és az
összes rendezőnek, hogy a ver-
senyzők eljöhettek (Különösen
Ihász Zsuzsanna főrendezőnek). 

Aki szeretne velünk egy jó ízűt
mozogni, az most pihenjen rá a
szeptemberi Viking-futásra és a
nagy cserháti, mátrai barango-
lásra.

Az egyesület tagsága nevében
élményekben gazdag, kellemes
nyarat kívánok.

Nád Béla
a Szigethalmi TE

tiszteletbeli elnöke

Õseink tudása

Idén is – akárcsak az elmúlt években – június 10-én,
szombaton a Városnap”nyitószáma” a Sündörgés
volt. Ez alkalommal 173 futó – ovistól kezdve a 79

évesekig, vérprofitól a lelkes első ”bálozóig” – tisztelte
meg a futóversenyünket. 173 akárhogy is számoljuk,
346 ütemesen dobbanó láb.

Több száz láb, avagy futóünnep városunkban
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Csirkemell zöldséggel
A csirkemellet nagyobb kockákra vágom, ízlés

szerint fűszerezem, olívaolajjal meglocsolom és
a hűtőben állni hagyom. Cukkinit, gombát,
hagymát, paprikát nagy darabokra vágok,
enyhén sózom, borsozóm, olívaolajban átfor-
gatom. A tárcsát felmelegítem; először a csirke-
mellet megsütöm, és amikor majdnem kész, be-
leteszem a fűszeres zöldségeket és pár perc alatt
készre sütőm. 

Puszta pörkölt bográcsban
A bog rács ban az apró kockára vágott sza-

lonnát kisütöm, az összevá gott hagy mát meg pi -
rít om, beleteszem a pi ros paprikát és kevés
vízzel felöntöm, majd hozzáadom a kockákra vá-
gott húst, végül sózom, borsozom. Ha elfőtte a
hús a levét, hozzáadom a fok hagy mát, a felsze-
letelt paradicsomot, paprikát, majd ke vés vi zet
ön tök a lá. Mikor már majdnem puha a hús,
akkor beleteszem a koc kák ra vá gott bur go nyát,
és egy kevéske vörösborral felengedem és kész -
re főzőm.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Június - Július

Szent Iván - Szent Jakab hava

Reggel 8 órától az Élhetőbb Életért Alapítvány egészség felmérésein
vehetett részt mindenki. A szabadban 9 vidám csapat főztjének illatával
telet meg a levegő. Az 5 tagú, jókedvű zsűri nehezen tudott dönteni
a finomságok közül, de végül a hagyományos csülkös pacal nyert. 

A gyerekek közben játszhattak a Baba Mama klubbal, kézművesked-
hettek a Négyszínvirág Óvoda dadusaival, és ugrálhattak a Szipka Egye-
sület jóvoltából.

Együtt táncoltunk az Összefogás (flash mob) táncon, Molnár Szilvi
irányításával pedig a táncos lábúak a Fit Dance Amatőr táncversenyen
mutatták meg tehetségüket.

A Taichi Baráti Kör szervezésében immár a III. Harcosok Napján a kü-
lönböző egyesületek csodálatos bemutatóit láthattuk. melyre lengyel
testvérvárosunkból, Jaworsnoból is érkeztek vendégek. A kérdőívek ki-
töltői között görögországi utakat sorsoltak ki a szervezők. Végül, aki
még nem fáradt el, egy fergeteges Zumba parádén vehetett rész.

Külön köszönet a rendezőknek és a sok segítőnek, akik munká-
jukkal színvonalassá tették ezt a szép napot. Köszönjük! Jövőre Veletek
ugyanitt. J

Suhai Tímea

Június a nyár első hónapja, a tanév vége,
a ballagások ideje, és Szigethalmon

évek óta hagyomány, hogy a hónap elején
tartják a városnapokat. Idén új kezdemé-
nyezésre a civil szervezetek összefogtak,
és együtt megrendezték az I. Civil Sport-
és Egészségnapot, melyen a színes prog-
ramok sorában főzőverseny is volt. Reform
és hagyományos ételek készültek a sza-
badban. 

Július elején a Szigethalmi Vállalkozók
Egyesülete immár hagyományosan meg-
rendezte a lecsófőző versenyt és tavaly, az
Ikertalálkozón a Flekkensütő versenyt is.
Akik szeretnek főzni, sütni a szabadban,
kipróbálhatják a főzőtudományukat a ren-
dezvényeken is.

Egy reform ételt tárcsában és egy hagyo-
mányos ételt bográcsban ajánlok most
Önöknek.

Idén először rendeztük meg a civil szervezet-
tekkel az I. Civil Sport- és Egészségnapot jú-
nius 10-én. Borongós reggelre ébredtünk,

de nem szegte kedvünket, és örömmel készü-
lődött mindenki.

Civilek napja Szigethalmon
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Több mint 100 látogató, ver-
senyző jött el, hogy megfőzze a
díjnyertesnek vélt lecsót, és el-
vigye az idén először átadásra
került vándorbográcsot és a
számos nyeremény egyikét. 

Az idei versenyen két
szponzor is adott ajándékot. Az
egyik a Tréfagyár, akik minden
csapatnak ajándékba adtak egy

„Konyhabűvész” feliratú kötényt
és úgy döntöttek, hogy egész
Szigethalmot meglepik egy kis
tréfával: mindenki, aki szeretne,
ingyen kaphat tőlük egy név-
rendszámtáblát. Ehhez nincs
más dolguk, mint megrendelni a
webshopban bármely NÉV
rendszámtábláját, és a megren-
deléskor beírni a megjegyzés

mezőbe: LECSÓFŐZŐFESZ-
TIVÁL. A másik szponzor a
Hardwaredepo PC bolt volt,
amelyik minden részvevőnek
adott egy 5.000 forintos vásárlási
utalványt, ezen kívül az első
három helyezett
húsz-, tizenöt-, il-
letve tízezer fo-
rintos utalványt
kapott. 

A 15. Sziget-
halmi Lecsófőző
Fesztivált ismét a
Szigethalmi Vál-
lalkozók Szerve-
zete bonyolítot -
 ta le. 

A szervezők
külön szeretnék

megköszönni munkájukat
és segítségüket az alábbi
személyeknek: Sziklavári
Sándor, Szilágyi István,
Regényi Tiborné, Stok-
lászné Pintér Gabriella,
Kunzler Ágnes. Köszönet
továbbá a Városi Szabad-
időközpontnak.

A versenyt a 81 éves
Nemes Dezső bácsi csa-
pata, a Quartett nyerte,
második helyen a Sziget
Néptánc csoport vég-
zett, a harmadik pedig
a Szigethalmi Betyárok
csapata lett. Idén először
osztottak a szervezők kö-
zönségdíjat is, melyet a

legnépszerűbb csapat, a Sziget
Néptánc csoport kapott meg. 

Köszönjük a nevezett csapa-
toknak és a támogatóknak a rész-
vételt!

Molnár Ferenc

Bármennyire is szerettük volna erre a kérdésre
megtudni a választ július 7-én, a 15. Szigethalmi
Lecsófőző Fesztiválon, rá kellet ébrednünk, hogy

ahány ház, annyi szokás. Hiszen van, aki hosszára,
van, aki karikára vágja a paprikát. Van, aki májasan
csinálja és van, aki csirkemellel. Sőt, a műsorvezető
még lecsós palacsintát is kapott. Ilyen egy igazi lecsó-
főző fesztivál.
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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.hu
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
Hegedüs 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

MEGOLDÁS SZIGET SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZBOLT
Lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása  garanciával.

Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

aLkatrész cserénéL 1 év garancia! javítás esetén a kiszáLLás ingyenes!
szigetszentmiklós, tököl u. 33. (Tököli–Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – somogyi u. sarok viktóri Üzletház
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717, Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron, 19 éve!
www.megoldasszerviz.hu

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.



Szigethalmi Híradó – 2012. július16

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2315 Szigethalom, József A. utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
általános könyvtárosi teendők ellátása, feldolgozó
munka, állománygondozás, olvasószolgálat…

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, informatikus könyvtáros,
• gyakorlati ismeretek – 1 év alatti szakmai

tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office

(irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság; cselekvőképesség;

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• angol nyelvből középfokú B típusú általános

nyelvvizsga, alapszintű nyelvtudás,
• könyvtári gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,
• alapszintű informatikai rendszerismeret,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• kiváló szintű jó kapcsolatteremtési készség,
• kommunikativitás,
• precizitás,
• tanulásra való készség,
• empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• kézzel írt részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat

bemutatása, vagy hiteles másolata,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2012. szeptember 3.
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Luttenberger Katalin igazgató nyújt,
a +36-70 459-1692-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Hegedűs Géza Városi
Könyvtár – Szigethalom címére történő megküldé-
sével (2315 Szigethalom, József A. utca 59., Pf. 25.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 1/2012, valamint
a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
személyes elbeszélgetést követően a felvételről az
igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• www.hgvk.hu – 2012. július 6.
• www.szigethalom.hu – 2012. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.hgvk.hu honlapon szerezhet.

Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Szigethalom
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hegedűs Géza Városi Könyvtár KÖNYVTÁROS munkakör betöltésére.


