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A gyerekeké volt
május utolsó hétvégéje

Idén hetedik alkalommal ünnepelték meg a szigethalmi
apróságokat. A Gyermekbarát Baráti Kör a Városi Szabad -
idôközpontba várta gyermeknap alkalmából a kicsiket egy

emlékezetes családi napra. Volt pontgyûjtô játék, bábelôadás,
és természetesen Ágoston Anita sem hiányozhatott mû -
sorával. A rendezvényen felléptek a helyi egyesületek, akik
karate, tánc- és kempo bemutatóval szórakoztatták a közön-
séget. Az egésznapos programok között szerepelt arcfestés,
játékvár, kézmûves foglalkozás, óriáscsúszda és pónilovaglás is.
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Május 2-ai ülés
A képviselő-testület a március 12-ei ülésén fe-

gyelmi eljárást kezdeményezett a polgármester
ellen, akit foglalkoztatási jogviszonyából fel is füg-
gesztett. A bíróság ezt a felfüggesztést megszün-
tette. A fegyelmi eljárás május 2-án képviselő-testü-
leti üléssel zárult.

A Fegyelmi Vizsgáló Bizottság javaslata fegyelmi
büntetésként a megrovás volt, melyet a képviselő-
testület titkos szavazást követően 6 igen, 3 nem, 0
tartózkodás (1 fő nem szavazott) mellett elfogadott.
A polgármester a fegyelmi büntetés kiszabása, vala-
mint az eljárás lefolytatása miatt bírósághoz fordult.

Május 23-ai ülés
A képviselő-testület 8 fővel kezdte meg soron kö-

vetkező ülését. Az előterjesztett sürgősségi napi-
rendek közül kettőt nem vett fel a testület. Ösz-
szesen 21 napirendi pont tárgyalásáról döntött,
melyből ezúttal hiányzott a szokásos polgármesteri
beszámoló és tájékoztató a lejárt határidejű határo-
zatokról és az ülések között történt eseményekről.

Mind a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató
Zrt. éves beszámolóját a 2012. üzleti évről, mind a
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel kö-
tendő bérleti és üzemeltetési szerződés aláírását el-
utasította a testület.

A GET-Energy Magyarország Kft. Egyszerűsített
Energetikai Audit jelentését elfogadta, majd felkérte
a GET-Energy Kft-t és az Energia Program Kft-t,
hogy a Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltetési
Kft-vel együttműködve készítse elő a Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény és a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola esetében a KMOP-3.3.3-13
sz. pályázatot. 

A testület döntött arról, hogy Szigethalom városa
és Haszkovói Mineralni Bani városa (Bolgár
Köztársaság) közösen vegyen részt az Európa
polgára nevű pályázaton.

Következő napirendjében a testület visszavonta
a Könyvtár és a Kultúrház összevonására vonatkozó
döntését, a két intézmény így nem lesz összevonva.

A képviselő-testület elfogadta a Szigethalom Város
Önkormányzat 2012. évről készült közbeszerzési
statisztikai összegzését, majd a 2012. évi költ ség -
vetési rendelet VII. számú előirányzat módosítását
fogadta el.

Szigethalom Város Önkormányzata, a Pol -
gármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önállóan
működő intézményeinek 2012. évi pénzügyi
beszámolóját, pénzmaradvány elszámolását és
zárszámadási rendelet-tervezetét a testület elfogadta.

A köznevelési koncepció véleményezése után a kft-k
kerültek napirendre: A Szigethalom Városfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évről szóló
egyszerűsített mérlegét és beszámolóját elfogadták a
képviselők, majd egyösszegű jutalom kifizetését
engedélyezte a dolgozók számára a testület.

A SZIKŐ Nonprofit Közhasznú Kft. éves beszá-
molóját a 2012. üzleti évről elfogadta a testület.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, vala-
mint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott ren-
deltetés biztosításának céljából Szigethalom Város
Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervét.

A következő napirendjében a testület arról
döntött, hogy a 2013. évben a 18/1996.(IV.20.) sz.
önkormányzati rendeletben foglalt díszpolgári
cím mellett, a Szigethalom közösségi életéért díj,
a Szigethalom településfejlesztéséért díj, valamint
a Szigethalom sportolója díj adományozási
lehetőségét hirdeti meg.

Felkérte továbbá a polgármestert, hogy felkérő
levélben az érintettek figyelmének felhívásáról
gondoskodjon, és a beérkezett javaslatokat a 2013.
június 20-ai testületi ülésre terjessze be. A díjak
átadása az augusztusi képviselő-testületi ülésen lesz. 

A testület Ferenczi Edit alpolgármester javaslatát
támogatva döntött arról, hogy a Szigethalom
belterület 548/1. hrsz.-on jelölt ingatlan (volt
ÉGSZÖV ) területének értékesítését a 2013. évi
költségvetés féléves pénzügyi beszámolójának
tárgyalása után veszi napirendjére.

Döntés született a síneken túli terület
Településszerkezeti tervéről és Helyi Építési
Szabályzatról:

Szigethalom Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 43.§ (5) bek. b)

pontja, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet
1.§ (3) bek. b) pontja alapján a „HÉV, Szigetszent-
miklós közigazgatási határa, Tököl közigazgatási ha-
tára, Hunyadi J. és Mező utcák által határolt terü-
letre” vonatkozóan készülő Településrendezési
terve (Településszerkezeti terv módosítása és helyi
építési szabályzata) készítése során a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat ké-
szítését nem tartja szükségesnek.

Erről a Kr. 5.§ (2)-(3) bekezdéseinek meg -
felelően, az elfogadástól számított 15 napon belül
tájékoztatja a közigazgatási szerveket és a nyilvá -
nosságot.

A testület a 2013. május 22-én újra kötött
20.667.369 forint (kétheti lekötésű) betétlekötést
felbontotta.

Az ÁROP-3.A.2-2013 számú, a „Szervezetfej -
lesztés Közép-magyarországi régiókban levő
önkormányzatok számára” című pályázati anyag
elkészítésével, benyújtásával és a további, a
pályázattal kapcsolatos munkálatokkal a képviselő-
testület megbízta az Evidens Team Kft-ét (székhely:
1139 Budapest, Üteg u. 49. V/39). 

Az egyszeri megbízási díj összegét – 100 ezer
Ft-ot – a 2013. évi költségvetés általános
tartalékából biztosítja. 

A testület a Trianon Emlékbizottság kérelmére a
2013-as trianoni megemlékezés rendezvényre 100
eFt támogatást nyújtott a 2013. évi költségvetés civil
szervezetek számára biztosított keretéből.

A májuSi KéPViSeLő-TeSTüLeTi üLéSeK ÖSSzeFogLALójA

Pályázati feltételek:
• Önéletrajz benyújtása
• A pályázó 10 éves kora óta

rendelkezzen szigethalmi állandó
bejelentett lakóhellyel

• Nappali tagozaton folytassa
tanulmányait

• Kilencedik osztályt végzett tanuló
legyen

• Középiskolai tanulmányi átlaga
4,4-nél rosszabb nem lehet

A pályázat benyújtásához szükséges:
• Kilencedik évfolyam első, második
félévi bizonyítványának másolata
• Lakcímkártya bemutatása
• Pályázó által megadott számlaszám

A pályázat benyújtási határideje:
2013. július 31. (szerda) 16.00

A pályázat benyújtása:
a hivatal ügyfélfogadási idejében a
Sziget halmi Polgármesteri Hivatal
(2315 Szi get ha lom, Kossuth L. u. 10.)
Titkárságán
Pályázatok elbírálásának határideje:
a 2013. augusztus 29-ei képviselő-
testületi ülés
A pályázatok elbírálása a tanulmányi
eredmények és a szociális helyzet
egyidejű figyelembe vételével tör-
ténik. Az ösztöndíj összege utólag,
minden hó 5-éig a pályázó által meg-
adott számlaszámra kerül átutalásra.
A nyertes pályázók kiértesítése le-
vélben történik a döntést követően. 
A pályázati kiírás megtekinthető a
www.szigethalom.hu honlapon, vala-
mint a Szigethalmi Híradó júniusi, jú-
liusi számában.

KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Szigethalom Város Önkormányzata 2013. évre pályázatot hirdet

a szigethalmi, középiskolai tanulmányokat folytató diákok támogatása céljából.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett

6.000 Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 3.000 Ft/hó összegű
támogatásban részesül 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-éig.



Rendőrségi tájékoztató
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

adatai alapján 2013. május hónapban Sziget-
halom illetékességi területén gépkocsi lopást nem
regisztráltunk. Egy gépjárműfeltörés történt a Mű
úton. Betöréses lopás 3 db volt, a Temesvári, Zerge,
Pázmándi utcákban. Az ismeretlen elkövetők 2
esetben ajtó befeszítésével, 1 esetben pedig lakatle-
feszítéssel jutottak be az ingatlanokba. Rablás bűn-
cselekménye nem történt. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya eljárást folytat nagyobb értékre elkövetett
lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt B.
Kálmán 21 éves szigetszentmiklósi lakos ellen. A gya-
núsított még 2013. május 16-án mászott be egy szi-
getszentmiklósi családi ház udvarára, majd megpró-
bálta eltulajdonítani a garázsban nyitott állapotban
lévő személygépkocsit. Az elkövetőt néhány méterre
a sértett családi házától a rendőrök elfogták és elő-
állították. A férfi gyanúsítottat kihallgatását követően
őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes
letartóztatását, így ellene a további eljárást – fogva
tartása mellett – a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. 

Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás az ellen a 37 éves szigetszentmik-
lósi lakos ellen, aki 2013. május 18-án az esti órákban
egy szigetszentmiklósi élelmiszerüzlet előtti parko-
lóban előzetes szóváltást követően ököllel arcon
ütötte és a földre rántotta a sértettet. Az elkövető H.
Csabát a rendőrök elfogták, és a rendőrkapitányságon
előállították, ahol a Bűnügyi Osztály beosztottjai gya-
núsítottként hallgatták ki. Ellene a további eljárást sza-
badlábon hagyása mellett folytatjuk le. 

Lopás miatt indult nyomozás K. T. 17 éves buda-
pesti lakos ellen, aki a jelenleg rendelkezésre álló
adatok alapján 2013. május 19-én a délutáni órában
megjelent egy dunaharaszti cég telephelyén, ahol a
kerítésen átmászott, és az udvaron található 15 darab
40 literes műanyag dézsát megkísérelte eltulajdoní-
tani. Azonban a pakolás közben megzavarták, így el-
menekült a helyszínről. A telephelyen található biz-
tonsági kamera felvételei vezették a nyomozókat a fi-
atal férfi nyomára, akit rövid időn belül a lakásán
elfogtak, előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki. 

Szintén a Bűnügyi Osztály folytat eljárást kisebb
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt R. Katalin 51 éves ráckevei és U. Mária
41 éves budapesti lakosok ellen. A rendelkezésre álló
adatok alapján a két nő 2013. május 20-án a délutáni
órákban megjelent a sértett tököli házánál, aki azért
engedte be őket, mert azt gondolta, hogy a tartozá-
sukat hozták vissza. A házban az egyik elkövető elte-
relte a sértett figyelmét, ez idő alatt a másik elkövető
eltulajdonított közel 76.000 forint készpénzt. Miután
a 80 éves sértett észrevette, hogy meglopták, a kö-
zelben lévő kocsmába ment, ahol az egyik elkövetőt
felismerte. Őt a járőrök megérkezéséig visszatartotta,
míg társát a közeli HÉV megállóban fogták el. A gya-

núsítottak kihallgatása megtörtént, ellenük a további
eljárást szabadlábon hagyásuk mellett folytatjuk le.

Az elmúlt időszakban Szigethalom város terüle-
téről hét balesetet jelentettek felénk, melyből négy
személyi sérüléses, három pedig anyagi káros volt.
Szerencsére már régen történt baleset a Széchenyi
utca és a Nyár utca kereszteződésében. Az egyik
reggel, hét óra után pár perccel egy 38 éves ráckevei
lakosú hölgy vezető személygépkocsijával a Szé-
chenyi utcán haladt a Nyár utca felé. A keresztező-
déshez érve tábla ellenére nem adott elsőbbséget a
Nyár utcán a Duna felől érkező személygépkocsinak
és összeütköztek. Az baleset kapcsán a vétlen vezető
és a kocsiban utazó hatéves gyermeke sérült meg, az
elsődleges adatok alapján könnyen. A mentők kor-
házba szállították őket.

A másik baleset egyik este, 22 órakor történt. A Fi-
umei úton egy szigethalmi lakosú 18 éves fiatal-
ember személygépkocsijával haladt a Duna felől, de
a nagy sebesség miatt elvesztette az uralmát a kocsi
felet, és nekihajtott az út szélén parkoló autónak,
melyet rátolt egy háta mögött parkoló másikra. A
gépkocsit vezető fiatalembernek vezetői engedélye
nem volt. A gépkocsit az édesanyja egy hónapja
vette, amit még nem írattak át rá, és a kötelező biz-
tosítás sem volt megkötve. Az édesanya meghallga-
tása során elmondta,
hogy nem tudott arról,
hogy gyermeke elvitte a
gépjárművet. A baleset
során a gépkocsit vezető
fiatalember és l6 éves
utasa sérült meg. A bal-
esetet az egyik családi
házon lévő biztonsági
kamera felvette, melyen
jól látszik, hogy a kocsi
nagy sebességgel hajtott
a parkoló autónak.

A következő személyi
sérüléses baleset hely-
színe a Határ út és a Pe-
tőfi út kereszteződése
volt, ahol szintén az
eseti órákban egy sze-
mélygépkocsi vezetője
nem adott elsőbbséget
tábla ellenére sem a
Határ úton érkező sze-
mélyautónak és összeüt-
köztek. A vétlen autó
pedig még elsodort egy
kerékpárost. A bal-
esetben szintén a vétlen
személyek sérültek meg.

A Mű úton a Spar Áru-
háznál a járdán kerékpá-
rozott egy szigethalmi

férfi, aki a parkolóból kihajtó autónak ütközött. Őt
a mentők a sérüléseire tekintettel orvosi rendelőbe
szállították.

A három anyagi káros balesetből kettő a Mű úton,
egy pedig a Duna soron történt. A Mű úton egy
Audit vezető 38 éves hölgy nem vette észre, hogy
előtte forgalmi okból megállt egy teherautó és ne-
kiütközött, amit így rátolt az előtte ugyancsak álló
személygépkocsinak. Mindhárom autóban jelentős
az anyagi kár.

Egy másik baleset a Gyümölcshalom Zöldségüzlet
bejáratánál történt. A baleset után a kocsik félre-
álltak, de az okozó a rendőr kiérkezése előtt adata-
inak hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt.
Szintén elhagyta a helyszint az a kerékpáros, aki a
Duna soron haladt, és nem vette észre a balra kanya-
rodása során, hogy egy motorkerékpár előzésébe
kezdett. A motoros, hogy elkerülje az összeütközést,
elkapta a kormányt és elcsúszott. Szerencsére a bal-
esetekben csak anyagi kár keletkezett.

Ebben az évben az időjárás eddig szélsőséges volt,
ami a balesetek alakulására is hatással volt. Kérjük,
kísérjék figyelemmel az orvosmeteorológiai taná-
csokat, és vezessenek körültekintően a balesetek el-
kerülése érdekében. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
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Óvodából – iskolába

Az 5-7 éves kor fontos átmeneti
periódus a gyermekek életében.

Az iskolai tanulás megalapozásában ki-
emelt szerepet kap ez az időszak. A ta-
nulás kulcsfontosságú tevékenység,
amelynek minősége közvetlenül alakítja
a gyermek iskolai pályafutását, távlata-
iban pedig egész személyiségfejlődését,
életpályáját. A kisiskolások sok és sok-
féle információ birtokában lépik át az
iskola küszöbét. Szinte valamennyiük -
ben közös a vágy, hogy jól tanuljanak.
Ezt a kedvező indulási helyzetet a
gyermek a szülővel és a pedagógussal
való megfelelő kapcsolata tarthatja
fenn, mely iskolánkban már a beirat-
kozás előtt megkezdődik. Több olyan
programot szervezünk leendő tanítvá-
nyainknak és szüleiknek, amelyek meg-
könnyíti az átmenetet.

Az általános iskolába való belépés
előkészítésének első programja a tavaszi
szünet előtt, március 18-án lezajlott. Az
érdeklődő szülők – ha úgy kívánták –
gyermekeikkel együtt nyílt tanítási
órákon vehettek részt, ismerkedhettek
azok hangulatával, az iskolánkba járó ta-
nulókkal, az itt tanító nevelőkkel. 

Programcsomagunk második eleme
az „Iskolába hívogatók” délutáni foglal-
kozásai, melyek jó hangulatban, oldott
légkörben zajlottak. Nem titkolt célunk
volt az is, hogy a Szigethalomra csak
nemrég költözött családok bepillantást
nyerjenek iskolánk életébe, képet alkot-
hassanak rólunk. Április 8-9. a jövő tan-
évre szóló beiratkozás izgalmas napjai
voltak. Ezt követően a leendő első osz-
tályos tanító nénik a nagycsoportos
óvodásokhoz látogattak, megfigyelé-
seket végeztek, tapasztalatcserét foly-
tattak az óvó nénikkel. Ezt követően
megtörtént az iskolai osztályokba való
besorolás. 

A leendő első osztályos tanítók ettől
kezdve már új tanítványaik fogadására
készültek, mely iskolánkban május kö-
zepén zajlott, és követték mindezt a
szülői értekezletek.

Ezúton is köszönjük a csalá-
doknak a látogatást, a megtisztelő
érdeklődést és bizalmat! Szeretettel
várjuk első osztályosainkat szeptem-
berben az ünnepélyes tanévnyitóra.

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes

Április végén ismét nagy mun-
kába fogott a Gróf Széchenyi

István Általános Iskola. Ökoiskola
lévén nagyon fontos nekünk a szelektív hulladékgyűjtés, így a rendes, évi papír-
gyűjtés is. Idén is két napon keresztül szorgoskodott kicsi és nagy, szülő és pe-
dagógus. Összesen 12.870 kg papírt sikerült összegyűjtenünk közösen. Gratulálok
mindenkinek! Kelemen Lilla 

tanárnő

Emlékezés a névadóra
Május 14-én Városi Könyvtárunk névadójára emlékeztünk. Hegedüs

Géza 101 éve született. Terjedelemben hatalmas, minőségben pél-
daértékű munkásságára emlékeztünk együtt a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban. A rendezvényt az „IRKA” szervezte - helyi művészek verse-
iből is kaphattunk ízelítőt Hegedüs Géza művei mellett. A délutánt Ud-
varhelyi András újságíró vezette, akinek több, személyes élménye is van
Hegedüs Gézával, az általa készített riportokba is belehallgattunk.
Könyvtárunk nyugalmazott igazgatójától, Miszori Sándornétól meg-
tudtuk, hogy egyetlen más könyvtár sem viseli Hegedüs Géza nevét az
országban, emiatt külön büszkénk vagyunk a névadónkra. A Gróf
Széch e nyi István Általános Iskolából 4 diák vett részt az irodalmi dél-
utánon, sok új ismerettel gazdagodva. 

Kelemen Lilla
magyar szakos tanár

Rendhagyó
történelem óra

Május 28-án a 6. évfolyam színe-javával a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár vendégei voltunk. Dr. Hidán Csaba egye-

temi tanár jött el ismét közénk, hogy korhű páncélos lovag vi-
seletében elkápráztasson bennünket. Ez alkalommal a végvári
vitézek életéről, a török korról hallhattunk tőle számos érdekes-
séget. Például azt, hogy a török egyáltalán nem volt olyan ve-
lejéig romlott, gonosz nép, mint ahogy hagyományosan a tör-
ténelemkönyvek megemlékeztek róluk a századok folyamán.
Mindenhol vannak üdítő kivételek, így fordulhatott elő például
az, hogy a kecskeméti templom építését a török nem hogy en-
gedte, de még anyagilag támogatta is azokban a vérzivataros
időkben. 
Köszönjük Dr. Hidán Csabának a fantasztikus, fegyverbemuta-
tóval társított előadást, a könyvtár dolgozóinak pedig azt, hogy
lehetővé tették, hogy ismét ilyen élményben részesüljünk!

Kelemen Lilla

Toldi, a film
2013. június 7-én a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a hato-

dikos évfolyam történelemszakköre nagy munkájának gyümölcsét tá-
lalta a nagyközönség elé. Hat hónap alatt több száz órányi elő- és utó-
munkálat, felvétel, vágás, zenei és digitális munka után elkészült a Toldi
című filmalkotásunk. Az Arany János által írt eredeti szöveg jelentős ré-
szének felhasználásával egy rövidebb, de a lényeget tartalmazó alkotást
készítettünk. Mivel a kosztümöknek, beépített díszleteknek híján voltunk,
a leleményt és a rendelkezésre álló lehetőségeket hívtuk segítségül.
Néhol a szöveget kicsit kiegészítettük a fantáziánk segítségével, hogy ebbe
a komoly műbe egy kis vidámságot is csempésszünk. És mint minden va-
lamirevaló filmnek, két rövid előzetest is alkottunk, valamint az elrontott
jeleneteket szintén csokorba gyűjtöttük. A bemutatón egy kis ízelítőt is
nyújtottunk Toldi Miklós és Nagy Lajos királyunk korának ismereteiből.
A film mára már a világhálóra is felkerült, ahol bárki megtekintheti.

Takács Róbert 
a történelem szakkör vezetője

PAPÍRGYŰJTÉS

A 2013.  JÚNIUS, JÚLIUS, AUGUSZTUS HAVI
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI 

DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
JÚNIUS 17-18-19. 8:00-tól 15:00-ig
JÚLIUS 16-17-18. 8:00-tól 15:00-ig

AUGUSZTUS 12-13-14. 8:00-tól 15:00-ig

NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA GAZDASÁGI IRODA
2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI F. U. 145.
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PedAgógiAi
ASSziSzTeNSeK

KéPzéSe
Agróf Széchenyi istván általános iskolában február

elejétől 15 pedagógiai asszisztens gyakorlati képzése
történt, akik első és második évfolyamon segítették a ta-
nítók munkáját. A pedagógus irányításával közremű-
ködtek a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben,
egyénileg segítettek a gyermekeknek a foglalkozásokon,
közreműködtek az adminisztrációs teendők ellátásában,
a dokumentumok elkészítésében. intézményen kívüli
foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra,
tanulmányi sétákra kísérték a gyermekeket. 
A május végi vizsgán mindenki számot adott megszerzett
tudásáról, a gyermekekhez, a kollégákhoz való hozzáál-
lásról. Sikeresen teljesítették az elvárásokat.
ezúton is gratulálok nekik, és munkájukhoz további sok
sikert kívánok!

mermeze Klára
igazgatóhelyettes

TEGYÜNK EGYÜTT
EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

AGróf Széchenyi István Általános Iskolában május 16-án ren-
deztük meg az immár bő másfél évtizede hagyományos

versenyt, ami korábban „Parlagfű verseny” elnevezésre hallga-
tott. Idén kibővítettük a verseny témáját, új címe lett. Felső
tagozatban 6 csapat mérte össze tudását a nagyon kellemes,
tavaszi napon. Az iskola udvarán izgalmas versengés folyt, még
kincset is kellett keresniük a háromfős csapatoknak. A nap
végén a következő értékelés született a felső tagozaton:
I. helyezett a szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola,
II. helyezett a taksonyi Taksony Vezér Általános Iskola,
III. helyezett a szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
csapata lett.
Alsós eredmények:
I. Weöres Sándor Ált. Isk. - Tököl,
II. Szent István Ált. Isk. – Szigethalom,
III. Gróf Széchenyi István Ált. Isk. - Szigethalom.
Gratulálunk minden csapatnak és a felkészítő tanároknak!

Kelemen Lilla szervező tanár 
és Sziklainé Fazekas Erzsébet tanítónő

Iskolánk immár második éve vesz részt az OTP-MOL Bo-
zsik-programban. A második korcsoportos játékosokkal

(harmadik-negyedik osztály) az idei tanév őszén kezdtem el
foglalkozni.

Mi is ez a Bozsik-program? A Magyar Labdarúgó Szövetség
az egész országban az alsó tagozatos és az olyan felső tago-
zatos tanulók részére, akik nincsenek egyesületben leigazolva
(csak felső tagozatra vonatkozik), megteremti az iskolákkal kar-
öltve a lehetőséget, hogy a diákok megismerjék, és lehetőleg
megszeressék a labdarúgást. A program keretén belül a foci alap-
jait tanítjuk.

Az én csapatom az előző tanévben jó képzést, jó alapokat ka-
pott, tehát volt mire építeni. Heti két óra edzést tartottunk. Ezeken
az edzéseken főleg technikai elemeket tanítottunk, de a taktika
sem maradt ki. Minden edzés végén játék, játék és játék. 

Minden tanévben két tornán kötelező részt venni. Télen Ha-
lásztelken teremben játszottunk műfüvön, tavasszal a szabadban
szintén műfüvön. A téli tornán mindhárom ellenfelünket meg-
vertük. A tavaszi tornán mindenből jutott 1-1: egy vereség, egy
döntetlen és egy győzelem. Ennek ellenére a 2012/2013-as
tanév OTP-MOL Bozsik program körzeti intézményi bajnoka
a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola lett! 

Akik kivívták e nagyszerű eredményt, a játékosok: Szabó Do-
minik, Balogh Péter, Maukner Máté, Hegedűs Dániel, Leve-
leki György, Csősz Márton, Gajárszky Dániel, Csősz Zoltán,
Fényes Gergő, Sarkadi Bence, Nótin András, Kapás Bálint
és Duffek Ákos. Sőt! A torna legjobb játékosa díjat Leveleki
György, 3.a osztályos tanuló kapta meg. Az egész iskola büszke
a játékosokra, s reméljük, hogy jövőre ott folytatjuk, ahol az idén
abbahagytuk!

Bóka Péter
testnevelő

Új tornát nyert meg
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
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Az idei tan-
évben is el-
érkezett spe-

ciális tagozatunk
jelentős eseménye,
a Ki mit tud?. Ha-
talmas várakozás
előzi meg ezt a kü-
lönleges délutánt,
ahol évről évre ta-
lálkozunk kistérsé-
günk települése-
inek speciális tanu-
lóival és tanáraival.

Résztvevőink Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Tököl, Dunavarsány és Ráckeve vá-
rosokból érkeztek. Több hónapos próbaidőszak jellemzi az előkészületeinket,
melynek során hetente majd naponta gyakorolunk, hogy előadásaink színvonala
is emelje ennek a napnak szépségét. A helyszín a Szent István Általános Iskola Sza-
badkai utcai épületének ebédlője volt. Ide érkeztek fél 2-től kedves vendégeink.
Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy rövidet próbáljon, és beállítsa a számára
megfelelő hangtechnikát. Ezek után fél 3-tól elkezdődött a verseny. Az elmúlt évek
során már kialakultak a kategóriák, melyekben szívesen lépnek fel tanulóink. Ezek:
vers, ének, tánc és jelenet. Vers és ének kategóriákban egyéni és csoportos pro-
dukciókat tekinthettünk meg, a tánc és jelenet műfajokban pedig csak csoportos
fellépések voltak. Csodálatos élmény érzékelni gyermekeink izgalmát fellépés előtt,
látni őket, ahogy mindent beleadnak színes műsorukba és a jól megérdemelt
tapsnál csillogó tekintetükben gyönyörködni. Ez a gyümölcse munkájuknak, melyet
pedagógusaikkal együtt dolgozva (sokszor kínlódva, sokszor örömben) hoznak
létre. Ez a nap attól is szép, hogy itt ők a fontosak, rájuk figyel mindenki, és ez a

szeretet körbelengi az egész délután hangulatát. Miután véget értek a szerep-
lések, megvendégeltük a gyerekeket és pedagógusaikat, majd önfeledt játékban
folytatódott a program. Lehetőség volt kézműves foglalkozáson is részt venni,
ahol fakanálbábokat készíthettek a tanulók. Közben a zsűri elvonult, és meg-
születtek a helyezések. Iskolánk speciális tagozatának 1. csoportja 1. helyezést
ért el tánc kategóriában (osztályfőnök: Rácz Erzsébet), 2. csoportja 2. helyezést
ért el tánc kategóriában (osztályfőnök: Cserteg Zsuzsanna), 3. csoportja 1. he-
lyezett lett jelenet kategóriában (osztályfőnök: Kiss Irén). 

Nagyon odafigyelünk arra, hogy erről a versenyről mindenki győztesként in-
duljon haza, ezért mindenki kap ajándékot a fellépés és közösségi együttlét ere-
jének megtapasztalásán túl. 

Ezúton kö-
szönjük kedves
kollégáinknak a
sok segítséget,
mellyel lehetővé
tették, hogy mara-
dandó élmény le-
gyen számunkra
az idei Ki mit tud?
is. Külön szeret-
nénk megkö-
szönni a zsűri tag-
jainak, hogy ide-
jüket, szakmai
tapasztalatukat ránk szánták, és jelen voltak ünnepi eseményünkön. A zsűri elnöke
Regényi Tiborné Aranka néni, aki évek óta lelkes támogatója és sok meglepetéssel
készülő szervezője ennek a programnak. További tagjai: Eipel Ilona – a ráckevei
Szakszolgálat vezetője, Ceglédyné Varga Ágnes – óvodapedagógus, Kovács Attila –
képviselő. 

Cserteg Zsuzsanna
gyógypedagógus

Ki mit tud? 2012/2013

Berg Judit volt a vendégünk

Idén is neves vendéget köszönthet-
tünk iskolánkban az író-olvasó talál-
kozónkon. Bosnyák Viktória és Bö-

szörményi Gyula tavalyi látogatása után
idén Berg Judit kortárs gyermekköny-
víró volt a vendégünk, a gyerekek által
is kedvelt Rumini-sorozat szerzője. Az
írónő a műveit jól ismerő harmadik-ne-
gyedik évfolyamos tanulókkal töltött el
egy órát, melyen először röviden bemu-
tatta az eddigi munkásságát, majd a ta-
nulói kérdésekre válaszolt majdnem 60
percen keresztül. Megtudhattuk, hogy
mi inspirálta arra, hogy írónő legyen,
hogyan találja ki a szereplőinek a kü-

lönböző fantázianeveket, mit lehet
tenni, ha hisztis egy gyermek, de szóba
került az is, milyen művek várhatóak
tőle a közeljövőben. A jó hangulatú ta-
lálkozó a már megszokott könyvdediká-
lásokkal, aláírásgyűjtéssel zárult.
A találkozóról készült képek megtekint-
hetőek iskolánk facebook oldalán, rész-
letesebb beszámoló és egy interjú az író-
nővel pedig iskolánk könyvtári blogján 
(http://szentistvanszhalom.klog.hu/)
olvasható.

Mucska Gábor 
iskolakönyvtáros

Szent István Általános Iskola

Költészet napi verseny a
Szent István Általános Iskolában

Hosszú évek hagyományának
megfelelően 2013. április 11-
én rendezte iskolánk a területi

vers- és prózamondó versenyt. A részt
vevő iskolások és kísérőik Szigetszent-
miklósról, Halásztelekről, Taksonyból
és Szigethalomról érkeztek. E szép ta-
vaszi nap méltó körülményeket és han-
gulatot teremtett József Attila költő szü-
letésnapja előtti tisztelgésre. Rend-
hagyó módon idén nem a jól
megszokott, ismerős helyszínen – a Jó-
zsef Attila utcai –, hanem a felújított
Szabadkai úti épületben találkoztunk. 

Piróth Ibolya igazgatónő köszöntője
után két helyszínen kezdődött a ver-

seny, hiszen két korcsoportban – 1-2.
osztály és 3-4. osztály – és 3 kategóri-
ában – vers, verses mese, próza – mé-
rettettek meg a diákok.

Aki ide eljutott, már győztes volt,
mert az elődöntő során iskolájában a
legjobbnak bizonyult.

Az idei „paletta” színesre sikerült
mind a választott írók, költők, mind az
előadott művek tekintetében. A tanulók
hibátlan előadással és színészi beleélő
képességgel, átéléssel mondták a vá-
lasztott műveket, így a jelenlévő kö-
zönség arcára egyszer mosolyt, másszor
elérzékenyülést varázsoltak. Köszönet
a feledhetetlen pillanatokért!
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„Veszélyben a grund!” - Irodalmi kirándulás Budapestre

A zsűri tagjai – Ferenczi Edit, Sárkány Sarolta, Laminé Antal Éva, valamint Lut-
tenberger Katalin, Mészáros László és Bakondi Katalin – nem voltak könnyű hely-
zetben, mert a „legjobbak” közül kellett választaniuk az aznapi teljesítmény alapján.
Ezúton is köszönjük munkájukat.

Az izgalommal teli versengés után lazításként büfé és kézműves foglalkozás várta
a résztvevőket, amíg a zsűri meghozta döntését. Az értékelés és eredményhirdetés

után mindenki büszkén indulhatott haza a megszerzett elismerő oklevéllel és aján-
dékokkal. Gratulálunk!

A résztvevők, vendégek, kollégák és szervezők nevében mondhatom, hogy si-
keres és emlékezetes napot zártunk. Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

Faragó Zsuzsanna
tanítónő

Már jócskán el-
m ú l t a m
húsz, amikor

Pesten sétálva felpillan-
tottam egy utcanév táb-
lára, és meglepôdve ol-
vastam, hogy a Pál ut-
cában járok. Hiszen ez
a Pál utcai fiúk utcája!
Ez létezik??? Olyan

érzés volt, mint amikor egy, csak a tévébôl ismert híres embert pillan-
tunk meg. Tudjuk valahol, hogy hús-vér ember, mégis rácsodálkozunk,
mert így kézzelfoghatóbbá válik számunkra. Így jártam én is gyerek-
korom egyik legjobb regényével, ekkor vált valóságossá. Ezért szer-
veztem meg ezt a kirándulást az ötödik évfolyam számára, hogy a re-
gény helyszínein járva a gyerekek közelebb kerülhessenek Bokához,
Nemecsekhez és társaihoz, felismerhessék, hogy ugyanolyan gyerekek
voltak, mint ôk.
Elsô állomásként ellátogattunk a Lónyay Utcai Református Gim-
názium akkori épületébe (most Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
és Gimnázium), ahol Tóth Viktória kurátor kalauzolásával megtekint-
hettük az itt végleges helyet kapott vándorkiállítást. 
Olyan érdekessé-
geket láttunk, mint
Csonaky István bi-
zonyítványát – igen,
Molnár róla min-
tázta Csónakos
alakját –, vagy Feiks
Jenô grafikusmûvész
önarcképét. Ebben
az esetben a név nem
mond semmit, ezért
elárulom, hogy az ô
személye szolgált Ne-
mecsek alapjául.
Az iskola után a
Múzeumkert követ-
kezett, ahol Weisz (Cseperkáló Janó), Nemecsek (Kákai Réka és Becz
Ati), Richter (Tarsoly Zsolti), Kolnay (Takács Balázs), Barabás
(Vezér Panni), a Pásztorok (Bakk Dani és Baumann Balázs), no
meg néhány üveggolyó jóvoltából megelevenedett a regény talán leghí-
resebb jelenete, az einstand. 
Miután a Pásztoroknak sikerült megszerezniük a golyókat, már in-
dultunk is a következô helyszínre, a Pál utcába, ahol a fent említett
névtáblán kívül nincs más látnivaló, de akkor is, ez kihagyhatatlan.
A tulajdonos beépíttette a területet – ha sejtette volna, hogy egy
majdan világhíres üres telek van a birtokában… Mindenesetre mi kár-
pótoltuk magunkat egy játszótérrel, amit gondos kezek a regénybeli
grundhoz tettek hasonlatossá.

Itt már senki sem ragaszkodott a „történelmi” hûséghez, mert az
erôdökre feljutottak a piros pólósok is. A játszótérre menet útba ej-
tettük a Práter utcát, ahol a közös fotóhoz Szanyi Péter 2007-ben
felállított szoborcsoportja – az einstandot ábrázolja – adta a keretet.
Irodalmi körsétánkat a másik híres Pál utcai helyszínnel, a Füvész-
kerttel zártuk, itt Bata Ilona tanárnô kvízjátékán csokikat nyertek a
helyesen válaszoló gyerekek. Noha a regénybeli tó már nincs meg, és
vörösingesekkel sem találkoztunk, csak piros díszhalakkal az egyik
medencében, azért bízom benne, hogy a gyerekeket is megérintette a
hely szelleme.
Érdekes nap volt, rengeteg sétával, sok új élménnyel, és a magyar
fagylaltárus fagyijával, ha már olasz törökmézest nem találtunk.

Szél László
tanár

Szent István Általános Iskola
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Június 9-én nagyszerű élményben lehetett része a küzdősportok szerelmeseinek Sziget-
halmon. A délelőtt folyamán zajlott le ugyanis a II. Harcosok Napi Utánpótlás Küzdősport
Gála. Ezen a vegyes szabályrendszerű viadalon a helyi harcművész egyesületek fiataljai

mérkőztek meg egymással 6-14 éves korosztályokban. A Dojo Lovász SKE kempósai, a Seizan
Karate SE karatésai, a Tori Judo SE dzsúdósai és az Öt Elem Combat Fight Team harcosai magas
színvonalú, roppant kemény küzdelmekkel tették emlékezetessé az eseményt. Záróakkordként
a közönség láthatott egy bemutató jellegű felnőtt amatőr mma mérkőzést, amelyet Nagy
Kristóf Kálmán, a Totalfight Team Újbuda versenyzője és Barta János, az Öt Elem Combat Fight
Team bunyósa prezentált a nagyérdeműnek. Mindent összevetve egy élvezetes gálát láthatott
a szép számú publikum, a gyerekek boldogan, éremmel, oklevéllel megpakolva
készülhettek a délutáni bemutatóikra, és az idén is csak az veszített,
aki nem jött ki.

Mivel ez a gála nem jöhetett volna létre segítség nélkül, megragadom
az alkalmat, hogy köszönetet mondjak többek között Haris Évának
(Élhetőbb Életért Alapítvány), a Dojo Lovász SKE tagjainak, a Seizan
Karate SE tagjainak, az Öt Elem Combat Fight Team tagjainak, a Városi
Szabadidőközpont dolgozóinak, Szigethalom Város Önkormányzatának
és mindenkinek, aki hozzátett valamit ahhoz, hogy sikerüljön.

Nagy Kálmán
Öt Elem Combat Fight Team
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Egy nap,  ami re emlékeznünk KELL!

Az országcsonkító trianoni
békediktátumra emléke-

zett városunk. Fájdalmas seb ez
nemzetünk testén. Gondozni kell
ezt az üszköt, mint gondos or-
vosnak a nyílt sebet, különben
súlyos következményei lehetnek.

Nem dughatjuk homokba a fejünket, hiszen több millió ma-
gyar várja bátorításunkat, támogatásunkat. Nem, kedves

„világpolgár”, nem a pénzünkre, a munkánkra utaznak. Nem
is utazhatnak rá, hiszen ôk is MI. Részei nemzetünknek, mind-
egyikük magyarul énekli gyermekének az altatót, boldogan len-
getik - ha tehetik - trikolórunkat, és nekik is könnyes lesz a
szemük, ha éneklik a himnuszt. Nagyon jó, hogy ma már nem-
csak a gyalázatos Trianonra gondolunk, ha errôl a napról hal-
lunk. Ez a Nemzeti Összetartozás Napja is.

Amegemlékezést keretbe foglalta a Szent István Általános Iskola tanulóinak mélybe rántó majd felemelô
mûsora (köszönet érte Bakondi Katalinnak és Kontha Gabriellának), és Bóna Zoltánnak, Dunavarsány

polgármesterének a beszéde. Itt sajnos egy kis malôr történt, beindult ugyanis az iskola hiperérzékeny
tûzriasztója. A beszéd ezzel még tovább nemesedett. Ott vijjogott háttérben a sziréna. Mint egy jelzés: Fogj
össze magyar! Védd meg kultúrádat!

Idén a nézôtéren ülve úgy éreztem, itt,
Szigethalmon legalább ezen a napon
tényleg összetartoztunk. Hallgattam a
KDNP helyi vezetôjét, Tóth Józsefet,
néztem, ahogy Fáki László polgármester és
Ferenczi Edit alpolgármester asszony kö-
szöntötte az emlékfutás gyôzteseit. Furcsa
ezt itt most leírni, de jól éreztem magam.
Valami elindult.

Aprogram a trianoni em lék mû -
nél folytatódott. Itt az egy -

házak képviselôi ökomenikus isten-
tiszteletet tartottak, majd Harrach
Péter beszédét követôen virággal-
lért kapott a kereszt, koszorúk vi-
rágaiból.

Sokan voltunk! Többen, mint tavaly! Jövôre, jövôre ugye még többen leszünk?
Nád Béla

egy megemlékezô
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Májusban, a könyveladási sikerlistákat vezető Nyáry
Krisztiánt csalogatták el a könyvtárba. A jó tollú iroda-
lomtörténész Így szerettek ők című kötete nagy vissz-
hangot váltott ki a szakmabeliek és az olvasók kö-
rében. A könyvtárban előjegyzést kell kérni a kölcsön-
zésére, de a közönség tagjai közül már sokan
megvették maguknak vagy ajándékba a tetszetős kiál-
lítású könyvet, és most elhozták, hogy dedikáltat-
hassák Nyáry Krisztiánnal.

Az Így szerettek ők című gyűj-
temény 40 magyar költő, író ma-
gánéletébe enged bepillantást:
40 történet Petőfitől Vas Ist-
vánig, Benedek Elektől Szabó
Magdáig, múzsákról, megcsalt
szeretőkről, örök hűségről és a
szerelem sokféle arcáról.

Felmerül bennünk a kérdés:
szabad-e nagyjainkról ilyen sze-
mélyes titkokat elárulni? Vagy,
ahogy az előadás háziasszonya,
Vékonyné Szoboszlai Éva könyv-
táros tette fel azt a bennünk is
bujkáló kérdést, hogy akarjuk-e
tudni ezeket a titkokat? Annak
mindnyájan örültünk, hogy

megtudhattuk, mi történt Petőfi halála után Szendrey
Júliával, miért kellett férjhez mennie a kis Petőfi Zol-
tánkával egyedül maradt özvegynek. De egy kisebb vi-
lágösszeomlást éltünk át, amikor arról olvashattunk,
hogy Radnóti Miklós nem maradt teljesen hű Fan-
nihoz.

A beszélgetéssel egybekötött előadás után megerő-
södött bennünk, hogy szükségünk van ilyen művekre,
és csak támogatni lehet Nyáry Krisztián azon törek-

vését, hogy „a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái
helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert pár-
kapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér
embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a
művek olvasásához”.

Nyáry Krisztián előadása ez alkalommal nem az
írókról, költőkről szólt. Ezúttal szerelmes festőkről
tudhattunk meg kulisszatitkokat, miközben kedvenc
festményeinkben gyönyörködhettünk a vetítéssel egy-
bekötött előadás alatt.

Hét nagyon ismert magyar festő, Zichy Mihály, Fe-
renczy Károly, Munkácsy Mihály, Czóbel Béla, Med-
nyászky László, Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József
életrajza alapján azt a kérdést járta körbe Nyáry, hogy
a szerelem, a párkapcsolatok mennyire befolyásolják
a művészek gondolkodásmódját, és hogyan tükrö-
ződik mindez a műalkotásokon. Nagyon érdekes volt,
hogy a hét festőnek az életével hét párkapcsolati típust
tárt elénk az előadó: a hitvest, a szeretőt, a mened-
zsert, a tanítványt, a független partnert, az önfeladót
és a síron túli szerelmest.

Kit nevezhetünk múzsának: a tényleges társat vagy
az elképzelt, istenített, de csak a festővásznon létező
szerelmest? Mi ösztönöz jobban az alkotásra: a betel-
jesült boldog szerelem - amennyiben létezik ilyen -,
vagy inkább a vágyva vágyott, de soha be nem teljesült
nagy szenvedély?

Ezek a kérdések mindig aktuálisak maradnak. Jól
esett róluk beszélgetni, vitatkozni barátaink, ismerő-
seink, szigethalmiak társaságában. Köszönet érte a
könyvtár dolgozóinak!

Hontváriné Haraszti Katalin

Figyelem! Július és augusztus hóna-
pokban a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
szombati nyitva tartása SZÜNETEL!

Hogyan tanulhatunk
másképp angolul?

Rendhagyó, élményközpontú dramatikus angol bemutató
foglalkozást láthattunk jelenetekkel, játékokkal 8-11 éves

gyerekek részvételével a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
június 13-án délután. A foglalkozást vezette: Ónodiné Pető
Mara drámapedagógus.

A gyerekek motiváltsága, lelkesedése, az idegen nyelv biztos,
gátlás nélküli használata lenyűgözött bennünket, nézőket.

Mara néni – ahogyan a gyerekek hívják óvoda és iskola
szerte – évtizedek óta úgy vonzza magához a tanítványait,
hogy ő egyik szigethalmi oktatási intézménynek sem
alkalmazottja. Dráma- és angol foglalkozásokat szervez,
amelyeken a résztvevők megtanulnak úgy együttműködni,
hogy közben kibontakozhat, megerősödhet saját egyé -
niségük is. Átgondoltan tervezett, alapvetően a gyerekek
önálló tevékenységére épülő nevelő-oktató munkát végez
magas szakmai színvonalon, a legmodernebb pedagógiai
módszerek alkalmazásával.

A látott-hallott foglalkozáshoz és az eddig elért
eredményeihez szívből gratulálunk!

Kerekesné Nagy Julianna
pedagógus

Nyáry Krisztián elõadása a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban

Aszigethalmi könyvtárosokra érdemes odafigyelni! Hogyan
lehet kevés pénzből, de sok munkával, szívvel-lélekkel szín-
vonalas előadásokat, foglalkozásokat előteremteni? Ez az ő

titkuk. Nekünk, olvasóknak nem kell mást tennünk, csak elmennünk
a rendezvényeikre, és máris jól érezhetjük magunkat.

Használt könyvek börzéje!
2013. július 16-18-ig (kedd, szerda, csütörtök)

nyitvatartási időben a könyvtár aulájában!
Szerezze be nyári olvasmányait olcsón!

Hegedüs Géza Városi Könyvtár   •  2315 Szigethalom, József Attila u. 59.

Irodalmi vetélkedő
2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulóját.
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár méltóképpen szeretne 
megemlékezni hazánk egyik legolvasottabb írójáról.

Az évforduló alkalmából műveltségi tesztet állítottunk össze
általános iskolások számára.
Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni az író életével, munkáival és kíváncsi
vagy, hogy mennyire ismered az Egri csillagokat, akkor töltsd ki a feladatlapot, 
amit a könyvtárban átvehetsz, illetve honlapunkról letölthetsz!

A feladatlap leadási határideje: 2013.09.25. 
(Leadáskor mindenkit ajándékkal jutalmazunk.)

Eredményhirdetés, díjkiosztás az Októberi Könyvtári Hét keretén belül.
Hegedüs Géza Városi könyvtár

2315 Szigethalom, József Attila u. 59.
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Versenyekben és sikerekben gazdag hónapot zártunk!

ASzigethalmi TE különbuszt szervez július 27-ére, a Magyar Sport-
turisztikai Szövetség által megrendezésre kerülő Budapest Terep
Kupára. A távok 22 illetve 8 kilométer. Míg a hosszabb távon közel

600, addig a rövidebben 300 méteres szintemelkedést kell abszolválni.
Ehhez 4 és fél illetve 2 óra áll rendelkezésre. Igazi kihívás, aminek a Budai-
hegység turistaútjain kell megfelelni.

A dobogósok a sikerélmény mellett kupával is gazdagodnak. Minden
szintidőn belül célba érő egyedi pólót kap. 

A különbusz 6 órakor indul a Szent István Általános Iskola Szabadkai
úti épülete elől. Jelentkezni Sziklavári Sándornénál lehet. További infor-
mációk a www.szigethalmite.hu honlapon találhatók. 

Várunk Benneteket, hogy szép környezetben, üde levegőn együtt spor-
toljunk!

A Szigethalmi TE tagsága nevében: 
Nád Béla 

tiszteletbeli elnök

A Szigethalmi TE remek ajánlata a túrázás és a terepfutás kedvelõinek

Rövid 3 hét leforgása alatt versenyzőink
nyertek egy „rakás” érmet. No és persze
megrendeztünk 3 remek versenyt.

Május 25-én bringások hada lepte el a Sziget
kerékpáros túra rajtját. Voltak itt nebulók szép
számmal. (Külön köszönet azoknak a pedagó-
gusoknak – a Pelyva házaspárnak, Estók Lász-
lónak és Mucska Gábornak –, akik szabadide-
jüket áldozták, hogy osztályukat „vezessék” a
túrán). Ők főleg a rövidebb, 35 kilométeres
távot preferálták. 

A nagy „öregek” persze a 60 és 95 kilométert
száguldották be pár óra alatt. Jó, hogy az idő-
járás kegyeibe fogadta őket, így a délutáni
„égszakadásra” a derékhad már a célban fogyasz-
totta megérdemelt kalóriabombáját. Közel 150
„drótszamaras” járta be a „Szigetország” aszfalt-
kígyóit. Köszönet Bata Ilona főrendezőnek és
rendezőtársainak, hogy ilyen jó versenyt kere-
kítettek.

Másnap az egyesület 7 fős különítménye már
a Tisza-tó mellett szaporázta! 7 versenyzőnk
mindegyike éremmel tért haza. Különösen a kis
5. osztályos Paulheim Robi 5 kilométeren, és
Judik Ricsi 10 kilométeren elért győzelmei érté-
kesek. Az időeredményük is remek. Ricsi (16
éves) 40 percen belül zúzta le a 10 kilométert,
Mosonyi Pisti (11 éves) 22 percet szánt az 5 ki-
lométerre.

Június 2-án első alkalommal rendeztük meg
a Trianoni Emlékfutást. Közel 50 teljesítő így el-
sőre nem is kevés. Itt azonban nem a dobogó a
lényeg, hanem az, hogy miért és mikor futottak
a versenyzők. Jó! Persze Fáki László polgár-
mester úrtól és Ferenczi Edit alpolgármester

asszonytól átvenni az érmet egy felemelő meg-
emlékezés keretében – az is nagyszerű program.

Június 8-án, a városnapon volt a hónap nagy
„durranása”, a Sündörgés. Remek versenyzők,
izgalmas versenyek. No, de miért én írjak erről?
Álljon itt Ihászné Mezei Zsuzsannának, a verseny
főrendezőjének beszámolója!

„15. alkalommal rendezte meg a Szigethalmi
Teljesítménytúrázók Egyesülete Sündörgés be-
cenevű futóversenyét. Az égiek kegyeikbe fo-
gadtak, hiszen az előző napok felhőszakadásai
után ragyogó napsütésben állhatott rajthoz a
139 versenyző. Örvendetes hír, hogy az óvo-
dások képviselték a legnagyobb létszámú me-
zőnyt. 38 csöppség futott lelkesen a cél felé. 

Az 1-2. osztályosok 13 fővel, a 3-4. osztá-
lyosok 16 fővel indultak. Érdemes is volt, hiszen
a jó hangulat mellett igazi ajándékeső volt a ju-
talmuk. Mindenki kapott sünis faérmet és
csokit. A Fókusz Takarék jóvoltából minden he-
lyezett külön ajándékcsomaggal és oklevéllel is
dicsekedhetett a nagyinak a csillogó érmek mel-
lett. A felső tagozatosok 12-en indultak a rövi-
debb távokon. A bátrabbak nekivágtak a 4,6 km-
es izzasztó aszfalt útnak. Igazán derekasan helyt

álltak, és szép eredmények születtek. A 40 év
alatti kategóriát rendkívüli teljesítménnyel
három 14 év alatti kislány nyerte. A férfiak kö-
zött is volt ilyen fiatal versenyző, ő 2. helyezést
ért el. 20 km-es távon 2,3 km a forró aszfalton
csak a kezdet. 15,4 km sárban, párában már igen
csak embert próbáló feladat. A parkerdő ezen a
napon leginkább egy esőerdő klímájával dicse-
kedhetett. A pálya nehéz, mégis 35 kiváló spor-
toló vállalta a megpróbáltatásokat. Rendkívül
sportszerű, egymásra odafigyelő, mégis nagyon
magas színvonalú versenyt vívtak. A legidősebb
induló, aki 80 éves, igazán példaképe lehet
minden mozogni szerető embernek. 

A „király kategória” győztese Póth Mariann és
Olasz László, Szigethalom városának jóvoltából,
és a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesüle-
tének felajánlásával részt vehetnek testvérváro-
sunk, Jaworzno nemzetközi futóversenyén.

Az eredménylistát és a versenyen készült fo-
tókat az alábbi linken lehet megtekinteni:
http://www.flickr.com/photos/97302898@N05/
sets/

Köszönettel tartozom minden lelkes segí-
tőnek, akik nélkül ez a verseny nem jöhetett
volna létre.”

Kedves szigethalmiak, köszönjük, hogy eljöt-
tetek sportolni, köszönjük, hogy türelemmel vi-
seltétek az apróbb kényelmetlenségeket, amiket
okoztunk. Ez azért van, mert szeretnénk még
több egészséges gyermeket, még több sikeres
sportolót!

A Szigethalmi TE sportolói nevében: 
Nád Béla
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Mottóm: Nincs lehetetlen,
csak tehetetlen.

Tisztelt Olvasó!
Hosszas töprengés után, erős hittel

felbátorodva elhatároztam, írok a
helyi újságba, mellyel az a célom,
hogy apró szemléletmódbeli változá-
sokkal tisztább, élhetőbb környezetet
alakítsunk ki itt, Szigethalmon. Cik-
kemhez a fenntarthatóságról gyűj-
töttem anyagot, amely nagy vona-
lakban érinti főbb elveit, célkitűzéseit.

A fenntartható fejlődés fogalmát a
XX. század utolsó harmadában sokan
próbálták megadni. Számos tudós,
közgazdász, jogász és más szakember
foglalkozott a témával. Számukra a fo-
galom természetszerűleg mást és
mást jelent, így mivel több értelmezés
is napvilágot látott, a definíció ne-
hézkes megformálása helyett ér-
demes inkább azokkal a – környezet-
védelemmel kapcsolatos – elvekkel
és követelményekkel foglalkozni,
amelyek az 1970-es évektől indulva
kezdtek kikristályosodni. A kikristá-
lyosodás egy állandóan változó folya-
matot feltételez, melyet új szem-
pontok hívtak és hívnak életre a mai
napig. A folyamat történeti áttekin-
tése jelentős tudósok nevével fémjel-
zett, mely tudósok közös jellemzője,
hogy valamely nemzetközi vagy non-
profit szervezet keretében kezdték el
és fejtették ki munkásságukat az el-
múlt 40 évben.

Dennis L. Meadows szerzőtársaival
az 1970-es évek elején a Római Klub

megbízásából kidolgozott egy olyan
globális számítógépes modellt, amely
a gazdaság – azaz mai szóhasználattal
élve a fenntarthatóság – növekedését
és az ezzel együtt járó kockázatokat,
következményeket elemezte. Tették
ezt azért, mert erre az időszakra vilá-
gossá vált, hogy a II. világháború után
intenzív fejlődésnek induló tudomá-
nyos technikai forradalom az ipar, a
mezőgazdaság, a környezet és így az
ember életére is negatív hatást gya-
korol szerte a világon. Művükben, A
növekedés határai c. „próféciájukban”
az inkább pesszimista, mint opti mista
előrejelzés ma is egzaktnak számít,
így mérföldkő a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos szakiroda-
lomban.

A Római Klub mellett más nemzet-
közi szervezetek is megoldást pró-
báltak találni az egyre inkább globá-
lissá váló környezetvédelmi válságra,
ezért az ENSZ közgyűlése a ’80-as
évek elején, megcélzandó egy megfe-
lelő tudományos elemzés kialakítását,
teljes és átfogó tanulmányt kért az
ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési
Világbizottságának akkori elnökétől,
Gro Harlem Brundtlandtól. Az azóta
csak Brundtland Bizottságként emle-
getett szervezet Közös Jövőnk néven
alkotta meg jelentését, mely lényegét
tekintve már azt az ellentmondást
emelte ki, miszerint ha az emberiség
tovább folytatja eddigi, környezetet
pusztító tevékenységét, elpusztítja
magát a bolygót is. Brundtland asz-

szony megoldásként paradigmavál-
tásra szólított fel, és a jövő nemze-
déke érdekében kialakította a fenn-
tartható fejlődés alapelveit. Szerinte
„a fenntartható fejlődés a fejlődés
olyan formája, amely a jelen szük-
ségleteinek kielégítése mellett nem
fosztja meg a jövő generációit saját
szükségleteik kielégítésének lehetősé-
gétől”. Vagyis mindez azt is jelenti,
hogy a szükségleteinket (pazarló) jó-
léti társadalmainkban nem kell ab-
szolút korlátozni, csak alapvetően
meg kell változtatni életünket ahhoz,
hogy az eddigi anyag és energiafo-
gyasztásunk optimális legyen, vala-
mint környezetszennyezésünk és hul-
ladékképzésünk a zéró felé mu-
tasson.

Ezek az új elvek és fogalmi megha-
tározások tehát megpróbáltak iga-
zodni a természet azon alapelvéhez,
mely szerint a természet – abszolút
optimálisan felhasználva az energiát
– nem képezhet hulladékot.

Ez az alapelv, a „Minden tart vala-
hová” elve, a körforgás örökérvényű.
Hogy az ember mennyire nem tud a
mai napig eleget tenni ennek, jól mu-
tatja mindennapi életünk tehetetlen-
sége, ennek ellenére a Brundtland Bi-
zottság hitt a fenntarthatóságban.

Mit tehet az egyén, amikor a vi-
lágban oly hatalmas folyamatok zaj-
lanak?! Akárhogy is, az emberek –
egyének, családok, közösségek, szom-
szédságok, települések – tehetnek
legtöbbet a környezet védelméért,

egyszerű eszközökkel, némi kreativi-
tással, tudatossággal, személyes pél-
damutatással, átgondolt és jó dönté-
sekkel a hulladékmennyiség csökken-
téséért és a környezet védelméért. Ne
feledjük, a környezet nem valami
külső, távoli érték, magunk is részei
vagyunk a környezetnek. De miért
pont én kezdjem a változást? Nos,
egyrészt ez a helyes értékválasztás,
ami nem lemondásokkal, hanem egy
másfajta – jobb – életminőség meg-
teremtésével jár. Ráadásul elemi,
pénzben is kifejezhető érdekünk a ta-
karékosság, a tudatosság, a környezet
és ezáltal saját életünk minőségének
hosszú távú megőrzése és fejlesztése.
Margarat Mead mondása: „Sohase ké-
telkedj abban, hogy egy kis csoport
meggondolt és elkötelezett polgár
megváltoztathatja a világot. Tulajdon-
képpen ez az egyetlen mód rá.”

Zöld tipp:
Ha sikerült valakinek kedvet csi-

nálnom, és elszántságot érez pénztár-
cája tartalmának megmaradására,
szánja rá magát és szelektáljon, válo-
gassa szét a szemetet, valamint kom-
posztáljon. Így pénzt takarít meg.
Saját tapasztalatból tudom, hogy mi-
után elhatároztam magam a válto-
zásra, a kukámat a legkisebbre cseré-
letem, így évente: 8.300 Ft-ot taka-
rítok meg. Ezt azért most írom, mert
szeméttároló edényt csak negyedé-
vente lehet váltani, tehát ebben a hó-
napban van rá lehetőség!

Molnár Beáta

Amikor a környezetünkről be-
szélünk, sokan azt mondják,
hogy a csapból is ez folyik.

Igen, a baj csak ott van, hogy folyik, és nem állítjuk
meg, mert ha tiszta, egészséges környezetet bizto-
sítanánk, akkor nem kellene beszélni róla. Nap,
mint nap szembesülök problémákkal, és keresnek
meg a következőkkel: „sok a parlagfű a szom-
szédban, és nem merek neki szólni, mert nem úgy
reagál rá”, „a szomszéd kertjéből átnyúlnak az ágak
és a gaz, nem tudok kinek szólni”, „az állatok nem
megfelelő tartásával borzasztó bűz árad, hova for-
duljak?”, „az utcán állati tetemeket találunk”, „ga-
zosak a porták”, „az erdőben rengeteg olyan hul-
ladék van kiszórva, amelyet a kommunális hulla-
dékkal is elvinnének, mit tegyünk?”, „a szelektív
hulladékgyűjtők környéke olykor elfogadhatatlan
látványt nyújt”, „a rendezett portákról a kiültetett
szép virágokat folyamatosan ellopkodják”, és még
sorolhatnám a sok-sok egyebet.

Sajnos ez mind igaz, mert a települést járva
látom és tapasztalom, hogy nagyon sokakból hi-
ányzik a környezettudatos szemlélet, és nem érzik
magukénak a települést.

Úgy gondolom, nálunk is nagyon sok mindent
meg lehetne tenni, és a világon senkit nem kívánok
megsérteni, mert a környezetünk tisztaságát nem
pénzben kellene mérni, hanem csak annyiban,
hogy a saját portánkat tegyük rendbe, a szomszé-
dokkal pedig próbáljunk meg jó kapcsolatot tar-
tani, hiszen együttesen nagyon sok mindent meg-
oldhatunk problémamentesen.

Nyolc éve az egyesületünk április 22-én, a Föld
napján településtakarítást végez, amikor is folyama-
tosan azt tapasztaljuk, hogy mindazon szemetet,
amit el tudnánk vitetni, csak megfelelően kellene
gyűjtenünk. Ehelyett viszont eldobáljuk. A telepü-
lésünk így válik olykor elviselhetetlenné. Azok az
emberek, akikkel megtisztítjuk a településünket,
felháborodással teszik, de mégis odaadóan végzik
a munkát. Ezen a napon mindig segítséget kapok a
Gróf Széchenyi István Általános Iskolából és a Szent
István Általános Iskolából. Sokszor elgondolko-
dunk azon, hogy az a hulladék, amit felszedünk,
lehet, hogy olyantól származik, aki nem gondol

arra, hogy az ő gyereke fogja össze-
szedni. 

Összességében a Föld napján
több mint 30 m3 szemetet gyűjtöttünk össze a
Boglya utcában, ahonnan a Közút Kezelő szállította
el. Ebben az ismételten példaértékű munkában
nem csak a két iskolából kaptunk segítséget, mert
a lakosság részéről is aktív környezettudatos gon-
dolkodásúak vettek részt úgy, mint az egyesüle-
tünk részéről az aktív tagjaink. Mindezt a látványt
és a hozzáállást Ferenczi Edit alpolgármester asz-
szony is megtapasztalta, hiszen ő maga is ott volt.
A beszélgetésünk folyamán többször utaltunk arra,
hogy jó lenne, ha az emberekben tudatosulna,
hogy a településünkön csak akkor fogjuk jól érezni
magunkat, ha a környezetünket rendbe és ottho-
nossá tesszük.

A Zöld Háló Egyesület vezetőjenként megkö-
szönöm mindazoknak a segítségét, akikkel együtt
tevékenykedtünk, és bízunk abban, hogy a követ-
kezőkben kevesebb negatív tapasztalatokkal talál-
kozunk.

Regényi Tiborné
elnök

KÖRNYEZETÜNKRŐL
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Szakorvosi Rendelôintézet Szigetszentmiklós
Elôjegyzési idôpontok kiadása

Belgyógyászat (Diabetológia) belgyogyaszat@szszri.hu
Belgyógyászat (EKG) ekg@szszri.hu
Bőrgyógyászat borgyogyaszat@szszri.hu
Fizikoterápia fizikoterapia@szszri.hu
Fogászat I. fogaszat@szszri.hu
Fogászat II. fogaszat@szszri.hu
Foglalkozás Egészségügy foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu
Fül-orr-gégészet, audiológia fulorrgege@szszri.hu
Gasztroenterológia gasztroenterologia@szszri.hu
Gyógymasszázs gyogymasszazs@szszri.hu
Gyógytorna gyogytorna@szszri.hu
Ideggyógyászat ideggyogyaszat@szszri.hu
Ideggondozó ideggondozo@szszri.hu
Kardiológia (Dr. Ágics) kardiologia@szszri.hu
Kardiológia (Dr. Bánhidi) kardioiogia@szszri.hu
Kardiológia (előjegyzés) kardiologia@szszri.hu
Laboratórium (ablak, előjegyzés) laboratorium@szszri.hu
Laboratórium (belső) laboratorium@szszri.hu
Mammográfia mammografia@szszri.hu

Mágnes és lézerterápia magnesterapia@szszri.hu
Nőgyógyászat I. nogyogyaszat@szszri.hu
Nőgyógyászat II. nogyogyaszat@szszri.hu
ODM csontritkulás odm@szszri.hu
Ortopédia ortopedia@szszri.hu
Porta betegiranyitas@szszri.hu
Pulmonológia pulmonologia@szszri.hu
Reumatológia reumatologia@szszri.hu
Röntgen rontgen@szszri.hu
Sebészet I. sebeszet@szszri.hu
Sebészet II. sebeszet@szszri.hu
Sportorvosi rendelés Sportorvos@szszri.hu
Szemészet szemeszet@szszri.hu
Tüdőgondozó asszisztens tudogondozo@szszri.hu
Tüdőgondozó (légzésfunkció) tudogondozo@szszri.hu
Ultrahang ultrahang@szszri.hu
Urológia urologia@szszri.hu
Egynapos sebészet fekvo@szszri.hu
Aneszteziológia egynapos@szszri.hu
Nappali ellátás egynapos@szszri.hu

Belgyógyászat-Diabetológia 06-24-524-170 H-P: 700-800

Bőr-és nemibeteggondozó 06-24-524-121 H-Cs: 700-800

Családvédelmi szolgálat 06-30-463-3516 930-1000 között

Csontritkulás (ODM) 06-24-524-123 Rendelési idő alatt

Fogászat 06-24-524-186, 06- 24-524-156
Rendelési időben

Foglalkozás Egészségügy 06-24-524-146 Rendelési időben

Fül-orr-gégészet 06-24-524-147 Rendelési időben

Gasztroenterológia 06-24-524-143 H, P: 800-1200

Gyermek pulmonológia 06-24-524-157 Hétfő: 800-1200

Gyógytorna 06-24-524-185 Rendelési idő alatt

Gyógymasszázs 06-24-524-189 Rendelési idő alatt

Fizikoterápia 06-24-524-124 Rendelési idő alatt

Ideggondozó 06-24-406-498 H-P: 700-800

Ideggyógyászat 06-24-524-188 H, Sz, P: 700-900,
K: 930-1130,
Cs: 1330-1430

Kardiológia 06-24-524-170 Rendelési idő alatt

Laboratórium 06-24-524-152 H-P: 1000-1300

Mammográfia 06-24-524-140 H-P: 1100-1300

Mágnes és lézerterápia 06-24-524-144 Rendelési idő alatt

Nőgyógyászat 06-24-524-128, 06-24-524-187
H-P: 700-800

Ortopédia 06-24-524-120 H-P: 1200-1400

Reumatológia 06-24-524-125 Rendelési idő alatt

Röntgen 06-24-524-140 H-P: 1100-1300

Sebészet 06-24-524-141, 06-24-524-142
H-P: 700-800

Sportorvos 06-24-524-144 Kedd: 1200-1400

Szemészet 06-24-524-181 H-P: 1000-1200

Tüdőgondozó+Pulmonológia 06-24-524-162 H-P: 700-800,
1600 - 1800

Ultrahang 06-24-524-140 H-P: 1100-1300

Urológia 06-24-524-145 H-Sz: 800- 900,
Cs: 1500 -1600,
Péntek: 800 - 900

Szakrendelés                                 Telefon                    Időpont adás Szakrendelés                              Telefon                    Időpont adás

SZAKRENDELÉSEK E-MAIL CÍMEI

Előjegyzés kérhető: • személyesen • telefonon • e-mail-ben: Időpont kérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a panaszt, ami miatt
az előjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések esetében időpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a kérelmező feltün-
teti a személyi adatait (név,születési dátum, TÁJ szám), a beutalón lévő naplószámot, a beutaló orvos nevét és pecsétszámát.
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs, telefon: 06/20 515-0582

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 15-e. Várható megjelenés: hónap vége.
Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára – Kossuth L. u. 10.

Hirdetések leadása: hirado@gmail.hu (a hirdetési összeg befizetése után!)

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124;
104
egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
orvosok
dr. Ammo Ahmed felnőtt háziorvos: 06/70 938-
9956
dr. Balogh Béla fogszakorvos: 06/70 382-6599
dr. Csipán zoltán felnőtt háziorvos: 06/70 450-
4059
dr. Kóczah judit fogszakorvos: 06/70 382-9536
dr. Kővári gábor gyermek háziorvos: 06/70 375-
9845
dr. molnár julianna felnőtt háziorvos: 06/70 451-
5095
dr. Parádi enikő gyermek háziorvos: 06/70 375-
9630
dr. Vékony irma felnőtt háziorvos: 06/70 374-
9167
dr. zellmann margit felnőtt háziorvos: 06/70
382-9223
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.szi-
kokft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpon-
tokban.
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

Rendőr járőr
06/30 409-8685

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: 

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek május 27-én a sziget-
halmi ravatalozóban Tóth Tibor nyugalmazott iskolaigazgató búcsúztatóján:
régi diákoknak, kollegáknak, ismerősöknek. 
Köszönjük Fáki László polgármester úrnak búcsúszavait, Farkas Pálné és a
nyugdíjas kórus búcsú énekét, Regényi Tiborné valamint a régi diákok meg-
emlékezését.
Köszönjük a kegyelet virágait és a város koszorúját, a részvétnyilvánítást.

A gyászoló család 

Tisztelt Szigethalmi Lakosság!
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
2013. június 24-e és augusztus 2-a között

IGAZGATÁSI SZÜNETET tart.

A szünet ideje alatt a Hivatal
ügyeleti rendszerben működik

az ügymenet zavartalan ellátásával.
Megkérünk minden kedves ügyfelet – amennyiben
nincs halaszthatatlan elintéznivalója – hivatalunkat
2013. augusztus 2-a után keresse fel!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal

2013. július 1-jén (köztisztviselői napon) 
2013. július 2-án (áramszünet miatt)

ZÁRVA lesz.

Megértésüket köszönjük!

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal



Szigethalmi Híradó – 2013. június16

a IX. SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK
Szebb Szigethalomért városszépítő versenyre

Városunkban évek óta látható, tapasztalható a ZÖLD HÁLÓ  EGYESÜLET szépítő
tevékenysége, az önkormányzat, valamint a lakosság részéről egyre nagyobb
az aktivitás, törekvés, amely környezetszépítésre irányul egy szép, kulturált
városkép kialakítására. Ezt mi díjazással értékeljük, ezért kérjük Önöket, hogy
nevezzenek ebbe a neves versengésbe.
A verseny célja: környezetszépítés, kulturált városkép kialakítása, az itt élő
emberek szépítő tevékenységének és a környezetbarátoknak az összefogása,
vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a magyar kertkultúra ápolása.
E városszépítésre rendezett versenybe a legszebb fotóikkal nevezhetnek be:
• családi és lakóparki házak •   intézmények, kereskedelmi és vendéglátó
egységek   •   lakóterületek (utcák, utca részek /minimum 3 porta/)
A verseny elbírálásánál a következő szempontok a mérvadóak:
- családi ház, lakóparki ház kategóriában az udvar, előkert, homlokzat, jár-

daszegély zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai  összhatása 

- akóterületek (utcák, utca részek) kategóriánál a közterület parkosítása,
rendezett, ápolt,    kultúrált összképe, a zöldterület együttes hatása

- intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az épületek
körüli növényi   díszítés, virágosítás, környezetszépítő eszközök minő-
sége, összhangja

Jelentkezési, nevezési határidő: 2013. július15.
A fotók beérkezési határideje: 2013. szeptember 30.

A jelentkezési lapokat és a pályázati fotókat kérjük a pontos határidőre
leadni a megadott helyekre: Szigethalom Önkormányzat recepciója
Szigethalom Szép ABC, Szabadkai u. 175. Arankánál

Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyományainkhoz híven október 28-a,
hétfő 17 óra Városi Szabadidőközpont, Sport u. 4.
Kérdéssel a 06/70 263-4855-ös  telefonszámon fordulhat
a ZÖLD HÁLÓ vezetőségéhez.

FELHÍVÁS!

Jelentkező neve:………………………………………………………….......................

Címe:………………………………………….........................................................    Telefonszáma: ……………………............................

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)
Családi ház, lakóparki ház    •    Lakóterületek (utcák, utca részek)    •    Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok leadhatók, a Polgármesteri Hivatal recepcióján, vagy a Szigethalom, Szabadkai u 175.-ben lévő Szép ABC-ben Arankánál.


