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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete júniusban egy rendes és egy rendkí-
vüli ülést tartott. 

A testület a rendes ülésen úgy döntött, hogy
- a Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatói

feladatainak ellátásával Egyed Jolánt bízza meg; 
- a Szent István Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére pá-

lyázati eljárás keretében pályázatot ír ki. A képviselõ-testület a Szent István
Általános Iskola igazgatója, Simsik Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyát - az
igazgató asszony kérelmének helyt adva - közös megegyezéssel 2011. július 31-
ével megszünteti. 

- A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Szent István Általános Iskola
Mûvészeti Oktatási támogatás felhasználásáról készített belsõ ellenõrzési jelentés
alapján - pénzügyi visszaélés gyanúja miatt - felhatalmazza az önkormányzat
jogi képviselõjét, dr. Kozeschnik Bálint ügyvédet, hogy tegye meg a szükséges
jogi lépéseket egy büntetõ feljelentés vonatkozásában. 

- A testület támogatja a kezdeményezést, hogy a városban kerékpárpálya kerüljön
kialakításra, s egyúttal felkérte a Szigethalom Városfejlesztõ Kft. ügyvezetõjét,
hogy a jelenleg tervezés alatt álló új Sportpálya területén a tervezõ biztosítson a
tájba illeszkedõen kerékpárpálya kialakításra alkalmas területet. 

- A képviselõ-testület a Négyszínvirág Óvoda, valamint a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola szakmai beszámolóját elfogadta. A Szent István Általános
Iskola szakmai beszámolóját a testület nem fogadta el. 

- A testület engedélyezte a nevelési, oktatási intézmények által kérelmezett ma-
ximális csoport- és osztálylétszámok átlépését, valamint az iskolaotthonok, nap-
közis csoportok, tanulószobák elindítását a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Gróf
Széchenyi István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben 3 iskola-
otthonos osztály, 4 napközis csoport, valamint 1 tanulószoba indítását,
a Szent István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanév vonatkozásában 2
iskolaotthonos osztály, 5 napközis csoport és 1 tanulószoba indítását
engedélyezi. 

- Döntött a testület arról is, hogy a Budapest Fõváros Kormányhivatala Ráckevei
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének képviselõje által 2011. április 13-án a
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi Ferenc
utca 147. szám alatti épületében feltárt közegészségügyi hiányosságok meg-
szüntetését az alábbi ütemezésben valósítja meg:

- A képviselõ-testület napirendjére vette és tárgyalta Porkoláb Zoltán képviselõ
önálló sürgõsségi indítványát a Városi Szabadidõközpont és a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár intézményi összevonásáról. A testület felkérte az ön-
kormányzat jogi képviselõjét, dr. Kozeschnik Bálint ügyvédet, hogy készítse elõ
egy új költségvetési intézmény kialakításának lehetõségét, mely összevonja a
Városi Szabadidõközpont és a Hegedüs Géza Városi Könyvtár tevékenységét.

- A testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
5/2011. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/20111.
(VI.23.) sz. rendeletét megalkotja. A rendelet szövege az Önkormányzat
2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III.16.) önkormányzati ren-
delet módosításáról: Szigethalom Város Önkormányzata a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §-ában, valamint az Államház-
tartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 65. §-ában, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. §-ában meghatározott
jogkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III.16.) ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének a), b) pontja
a következõképpen módosul:

„a.) bevételi fõösszegé 2.309.330 e Ft-ban
b.) kiadási fõösszegé 2.309.330 e Ft-ban

az alábbi részletezettséggel 
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 2.116.075 e Ft-ban,
a költségvetési kiadásainak összegé 2.232.170 e Ft-ban,
a költségvetés hiányá 116.095 e Ft-ban,
a finanszírozási mûveletek bevételének összegé 0 Ft-ban,
a finanszírozási mûveleteinek kiadásainak összegé 77.160 e Ft-ban,
a finanszírozás hiányá 77.160 e Ft-ban,
a hiány belsõ finanszírozásának összegé 193.255 e Ft-ban
határozza meg.”

(2) A R. 2. § (3) bekezdésének a-i pontjaiban meghatározott fõösszegek
helyébe a következõ fõösszegek lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási fõösszegét a 3. sz. melléklet
szerint az alábbi bontásban határozza meg:

a) a Szent István Általános Iskola kiadási fõösszege 278.957 e Ft,
b) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola kiadási fõösszege 282.202 e Ft,
c) a Négyszínvirág Óvoda kiadási fõösszege 302.992 e Ft,
d) a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény kiadási fõösszege

210.726 e Ft,
e) a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat kiadási

fõösszege 83.991 e Ft,
f) a Szivárvány Bölcsõde és Védõnõi Szolgálat kiadási fõösszege 129.488 e Ft,
g) a Hegedûs Géza Városi Könyvtár kiadási fõösszege 49.725 e Ft,
h) a Városi Szabadidõközpont és Helytörténeti Gyûjtemény kiadási fõösszege

43.577 e Ft,
i) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadási fõösszege 927.462 e Ft.”

2.§ (1) A R. 4. § (3) bekezdésében meghatározott összeg helyébe az
alábbi összeg lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatalon belül a rendszeres és rendkívüli pénzbeli el-
látások jogcímenkénti kifizetése a 6. sz. melléklet alapján történik
108.618 e Ft-ban.”

(2) A R. 4. § (4) bekezdésében meghatározott összegek helyébe az alábbi ösz-
szegek lépnek:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésén belül a céltartalék összegét 153.319 e
Ft-ban határozza meg a 10. sz. melléklet alapján, amelybõl 50.565 e Ft
mûködési céltartalék elõirányzat, 102.756 e Ft pedig felhalmozási célú
céltartalék elõirányzat (továbbiakban együttesen: céltartalék
elõirányzat).”

(3) A R. 4. § (5) bekezdésében meghatározott összeg helyébe az alábbi összeg lép:
„(50) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet határozza

meg 100.657 e Ft összegben.”
3.§ (1) A R. 9. § II. Támogatások elnevezésû pontjának 1.2 alpontjában megadott

fõösszeg helyébe az alábbi fõösszeg lép:
„9. § 1.3 Támogatás értékû bevételek 27.326 (2. sz. mell.)”

(2) A R. 9. § II. Támogatások elnevezésû pontjának 1.3 alpontjában megadott
fõösszeg helyébe az alábbi fõösszeg lép: 
„ 9. § 1.3 Központosított támogatások 23.430 (2. sz. mell.)”

(3) A R. 9. § III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elnevezésû pontjának 1
pontjában megadott fõösszeg helyébe az alábbi fõösszeg lép: 
„9. § 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozás és tõke bev. 37.856
(2. sz. mell.)”

Év Hiányosságok

2012 100-110 db ágynemõ-garnitúra beszerzése

2013 Problémás vizesblokkok felújítása, akadálymentesítése

2014
Lapostetõ beázásának megszüntetése szigeteléssel
(lapostetõ meghagyásával vagy tetõépítéssel)

TESTÜLETI HATÁROZATOK
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4. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2011. június 23-án lép hatályba.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi meg-
bízás határozatlan idõre szól 6 hónap próbaidõ ki-
kötése mellett.
A munkavégzés helye: 2315 Szigethalom, Kos-
suth L. u. 10.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladat- és hatáskör
ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak sze-
rint. 
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi
körök: Szigethalom Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának vezetése, az önkormányzat
mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása, vala-
mint jogszabály által hatáskörébe utalt államigaz-
gatási ügyekben való döntés. 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 73
fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
„Köztisztviselõk jogállásáról szóló” 1992. évi XXII.
törvény rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság; 
• cselekvõképesség;
• büntetlen elõélet;
• igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási me-
nedzser szakképesítés; 

• jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés;

• legalább 5 év közigazgatási gyakorlat;
• legalább 1-3 év közigazgatásban eltöltött vezetõi
gyakorlat;

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a kiemelt
EU nyelvek valamelyikének (angol/német/francia)
államilag elismert, középfokú szintû ismerte. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
- végzettséget, képesítést igazoló okiratok hiteles

másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzelések;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul;

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Szi-
gethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést
nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. au-
gusztus 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az
Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslata alapján
a képviselõ-testület dönt a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ ülésén.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
szeptember 1.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton – digitális változatban (CD-n) is - a pá-
lyázatnak Szigethalom 
Város Önkormányzat Polgármestere címére történõ
megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth L. u.
10.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: Szigethalom Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal jegyzõi munkakör.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Fáki László polgármester nyújt a 06/24 403-
656-os telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételi helye: Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK), valamint Szigethalom Város hon-
lapja.

- Szigethalom Város Önkormányzata folyamatosan biz-
tosítja a középiskolában tanuló diákok részére azt a
lehetõséget, hogy pályázati kiírás alapján egy éven ke-
resztül ösztöndíjat kaphassanak. A képviselõ-testület
úgy döntött, hogy középiskolai ösztöndíjpályázatot ír
ki az alábbi feltételekkel:

2 fõ elsõ helyezett 6.000 Ft-ot, a többi megfelelt
pályázó 3.000 Ft-ot kap havonta 2011. szeptember
1-jétõl 2012. augusztus 31-éig.
• Tanulmányi átlag 4,4-nél rosszabb nem lehet

• A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együt-
tesen lesz figyelembe véve

• Tíz éves korától szigethalmi állandó lakos legyen
• Csak kilencedik osztályt befejezett tanuló pályázhat
• Nappali tagozaton tanuljon
• Önéletrajzot adjon be
• Elsõ, második félévi bizonyítvány másolatát mellékelje
• A pályázatok beadási határideje: 2011. július 29.
(péntek) 11.00

• A pályázatok leadásának helye: Polgármesteri Hivatal
Titkársága

A képviselõ-testület július hónapban
rendes ülést nem tart. 

A testület következõ ülésének terve-
zett idõpontja: 2011. szeptember 1.

Pályázati felhívás
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

JEGyzõI muNKAKÖRÉNEK
betöltésére.

TESTÜLETI HATÁROZATOK
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Népszámlálás helyben
2011. október 1-jei kezdettel a KSH és a helyi ön -

kormányzat szervezésében népszámlálásra ke -
rül sor.
Az összeírás sikeressége érdekében megkérünk
minden szigethalmi lakost, hogy a hiányzó vagy pon-
tatlan házszámokat, ajtószámokat, postaládákat pó-
tolják; a postaládára lehetõség szerint írják rá a
pontos címet, ezzel is segítve a számlálóbiztosok tele-
pülésen belüli tájékozódását és az adatszolgáltatói cso-
magok lakossághoz történõ eljuttatását.
A népszámlálás lebonyolításáról annak megkezdéséig
még további információkat fogunk megjelentetni,
azonban a www.nepszamlalas.hu webcímen már most
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Donáczi Attiláné
Polgármesteri Hivatal, népszámlálási elõadó

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
COLAS ÚT zrt. végzi a Csepeli
Gerincút m0 autóút – Lórév kö-
zötti szakasz I. ütemének (ha-
lásztelki ág nélkül) építését. 

A kivitelezési munkálatok elér-
keztek az 5. számú körforgalom ki-
alakításához, amely Szigethalmon
az 51101 és 51104 j. utak (Külsõ
Mû út - Hunyadi u.) csomópont-
jában fog elhelyezkedni. 

Ezen a szakaszon 2011. július 6-
ától elkezdõdött a meglévõ útpálya
elbontása és átépítése, ezért a kör-
nyéken torlódásra kell számítani. 

A munkálatok elõreláthatólag 1 hó -
napig tartanak, és várhatóan 2011.
augusztus 6-ára fejezõdnek be.

A kivitelezés folyamán elõforduló
kellemetlenségekért szíves türel-
müket és megértésüket kérjük.

Szigethalom Város
Önkormányzata

Ingyenes zöldhulladékgyûjtés

2011. július 29-én (pénteken) 8.00-18.00-óráig a régi ÉGSZÖV te-
rületén (Thököly u. eleje, a Sportpályánál) kihelyezett konténerbe

lehet beletenni a zöldhulladékot díjmentesen. A konténerbe csak zöld-
hulladékot lehet lerakni, tehát a zsákokból ki kell önteni azt a konté-
nerbe. A többi napon a területre zöldhulladék és bármilyen más jellegû
hulladék elhelyezése tilos!

Polgármesteri Hivatal

Rendőrségi tájékoztató
Szigethalomról az elõzõ hónaphoz
hasonlóan most is 12 betörést je-
lentettek felénk. míg a kapi-
tányság egész területén a bûn -
cselekmények száma összeg-
ségben kismértékben csökkent,
addig a számokat látva Sziget-
halmon stagnált.

Korábban egy-egy kereskedelmi
egység sérelmére kíséreltek meg betö-
rést, ám most ebben a hónapban
három ilyen jellegû cselekmény is tör-
tént (ebbõl kettõ kísérleti stádiumban
maradt). Nyolc esetben az ajtón, két al-
kalommal az ablakon keresztül, egy
esetben pedig kerítésbontás módsze-
rével jutottak be az elkövetõk a kisze-
melt objektumba. Egy alkalommal
sajnos a nyitott ajtón keresztül, úgyne-
vezett besurranásos módszerrel tulajdo-
nítottak el százezer forint feletti értéket.
A bûncselek mények kapcsán a bejelen-
tett összes kár nagysága 5.128.000 Ft. A
legkisebb kár 25.000 Ft, míg a legna-
gyobb 2.513.000 Ft. A bûncselek -
mények lényegében lefedik a város te-
rületét (három cselekmény az üdülõ -
területen történt).

Májusban a szigethalmi P+R parko-
lóból egy éjszaka során eltulajdonítottak
egy Volkswagen Polo személygépkocsit,

amit szerencsére Szigetszentmiklós te-
rületén másnap megtaláltak. 

Az egész kapitányság területérõl
az elõzõ hónaphoz képest több bal-
esetet jelentettek felénk. Szigetha-
lomról is a dupláját regisztráltuk,
összesen 10 balesetet, amelybõl
négy volt személyi sérüléses, hat
pedig anyagi kárral járó.

A Sétáló utcánál egy idõs férfi elekt-
romos kerékpárjával szabálytalanul ka-
nyarodott és személygépkocsinak ütkö-
zött, egy másik idõs férfi pedig a Dobó
K. utcában – feltehetõen ittas állapota
miatt – segédmotor-kerékpárjával sze-
mélygépkocsinak hajtott és felborult.
Egy 39 éves férfi a Kolozsvári utcában az
úttest jobb szélén oszlopnak ütközött,
melynek során a gépkocsi utasa, egy kis-
gyermek megsérült, akit az apja vitt
egyenesen a korházba. Egy 19 esztendõs
fiatalember a Béke utcában vesztette el
uralmát a gépjármûve felett és villany-
oszlopnak ütközött. Feltehetõen alko-
holt fogyasztott, vérét a korházban
vették le a további vizsgálathoz. A bal-
esetek során – az elsõd leges adatok
alapján – könnyû sérülések keletkeztek.

Az anyagi kárral járó balesetek közül
egy autó a Duna sor és Szabadkai út
keresztezõdésénél villanyoszlopnak üt-

között. Egy személygépkocsi az udvarból
tolatott ki, és egy másik autónak ütkö-
zött. A Mû úton egy 29 éves budapesti
lakos egy forgalmi okból álló autónak
ütközött személygépkocsijával. Egy du-
naharaszti lakos szintén a Mû úton le
akart parkolni az út szélére, de az ott
lévõ árokba hajtott. Egy idõs szigethalmi
nõ a Táncsics és a Zrínyi utca keresz te -
zõ désében személygépkocsijával nem
adott elsõbbséget, és egy másik
személygépjármûnek ütközött. A sziget-
halmi P+R parkolónál egy ismeretlen
személy parkoló autót húzott meg, és
adatainak hátrahagyása nélkül tovább-
hajtott. A balesetek kapcsán jelentõs
anyagi kár keletkeztek.

2011. június 16-án bejelentés érke-
zett a kapitányság ügyeletére, hogy 17
óra körül Szigethalmon a Kossuth L. ut-
cában ismeretlen személyek H. Jánosné
dunaújvárosi lakos válláról erõszakkal
eltulajdonítottak egy vajszínû nõi váll-
táskát, benne 1.608.000 Ft értékû étke-
zési utalvánnyal oly módon, hogy isme-
retlen személyek motorkerékpárral
melléhajtottak, és táskáját letépték a ne-
vezett válláról. A bejelentés szerint H. Já-
nosné az elkövetõk után ment – akik a
Thököly út felé hajtottak el –, és táskáját
irataival, de az utalványok nélkül a Dísz

tér bokros részén megtalálta. A bejelen-
tést követõen ellenõriztük a térfigyelõ
kamera felvételeit, és azokat elemezve
megállapítható volt, hogy a H. Jánosné
által elõadott történet nem felel meg a
valóságnak. A kapitányság épületében H.
Jánosné az elé tárt bizonyítékok hatá-
sára elismerte, hogy hazudott, az egész
történetet õ találta ki, mert a pénzt el-
költötte. Az eljárás során megbánó ma-
gatartást tanúsított és elmondta, hogy a
hazugságot nem gondolta végig. Vele
szemben az eljárás tovább folytatódik. 

Az Országos Rendõr-fõkapitányság
pályázatot hirdet a középfokú oktatási
intézmények elsõ, második vagy har-
madik évfolyamán tanuló cigány szár-
mazású fiatalok tanulmányai eredmé-
nyes befejezésének elõsegítésére, és a
rendõri pálya választásának ösztönzé-
sére a 2011/2012-es tanévre. A pályá-
zatot 2011. július 31-éig kell a Pest Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének
megküldeni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágo-
sítás a PMRFK Humánigazgatási Szol-
gálat Kiképzési Alosztályától kérhetõ a
következõ telefonszámon: 06/1 443-
5800/30-533.

Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság 

Körforgalom épül
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Apró Sándor 1926. április 20-án szü-
letett Miskolcon, és 1999 óta sziget-
halmi lakos. Munkássága gyerekko-

rában kezdõdött, hiszen tehetségével már
elemistaként kitûnt a többiek közül. Sanyi
bácsi a Lakihegy Rádiónak adott interjú-
jában elmondta, hogy tehetségét székely
édesapjától örökölte, mivel az számára ter -
mészetes volt, hogy mindent maga csinál.
Bár ahogy kezdett felnőni, maga is úgy
érezte, érdemes a mûvészetekkel foglal-
kozni. Sajnos ez egyrészt a háborúnak volt
köszönhető, hiszen abban az időszakban a
munkáért étellel fizettek. Csabai Kálmán,
festőmûvész, Sanyi bácsi osztályfőnöke is
fel ismerte a tehetséget a fiúban, így a há-
borút követően együtt járták a vidéki temp-
lomokat, hogy javítsák a tönkrement oltár-
képeket és a megsérült szobrokat. A nehéz
időszakra Apró Sándor így emlékszik
vissza: „Én is ott maradtam öcsémmel, két
bátyám katona volt, az egyik francia fog-
ságba esett, a másik meg a Dunántúlra ke-
rült, anyám özvegy volt már, így rám ma-
radt, hogy előteremtsem a szükségest. Na

és akkor már belekényszerült az ember
abba, hogy úgy csináljon dolgokat, hogy
haszna is legyen belőle, tehát nem csak a
saját szórakoztatására.” 

Sanyi bácsiról tudni kell, hogy több
mûvészethez is van érzéke, mivel nemcsak
festőként, de fafaragóként és zenészként is
járta a világot. Ő készítette városunkban a
Dísz-téren található Trianon emlékmûvet is,
amely idén egészült ki az elszakított or-
szágrészeket szimbolizáló kopjafákkal. 

Sanyi bácsi a Díszpolgári címet nagyon
szerényen fogadta és így nyilatkozott a tes-
tület döntéséről: „Eszem ágába se jutott,
hogy bármit is ebből profitáljak.” És valóban
így van, hiszen a kopjafákat is a közössé-
gért, a közösségnek faragta. Korábban elő-
fordult, hogy pénzért is vállalt nagyobb
munkákat, melyekről így szólt: „Svédor-
szágban pénzért is csináltam komoly dol-
gokat. Van is róla fotóm, hogy a király avatja
fel az én glóbuszomat. Vörösrézből készí-
tettem egy három méter átmérjû föld-
gömböt, amit vízrózsa tart.” A földgömböt a
göteborgi vidámpark bejáratához készítette. 

Apró Sándor az ÁVO-n töltött „vendég-
ségéről” is mesélt, amire a mai napig több
sebhely is emlékezteti. A festészet és a fa-
faragás után az írással is megpróbálkozott.
Az unokáinak kétkötetes könyvet írt az
életéről, hogy megismerjék nagyapjukat,
mivel mindkét unoka külföldön él. A köny-
veket nem szánta kiadásra, ezért is kezdte
azokat kézírással. A későbbiekben megta-
nulta a gépírást, így azzal folytatta a köny-
veket. A második kötetben leírja, hogyan
tevékenykedett, és Európa mely részeit
járta be hivatásos zenészként. Sanyi bácsi
ügyesen játszott szaxofonon illetve klari-
néton, így nem meglepő, hogy volt saját ze-
nekara, de dolgozott pesti, erdélyi és len-
gyel zenészekkel is. Sanyi bácsinak vannak
még tervei a jövőre nézve, amihez jó egész-
séget és erőt kívánunk, és kíváncsian
várjuk a következő munkáját. 

A Szigethalom Díszpolgárával készített
interjút a Mozaik címû mûsor 06.19-ei adá-
sában hangzott el. Aki szeretné meghall-
gatni, a www.lakihegyradio.hu hangos ar-
chívumából kikeresve megteheti.

A város büszkeségeit
díjAztA A testület

Szigethalom város képviselő-testülete hagyományaihoz híven
idén is megtartotta ünnepi ülését. Ennek alkalmával osztották ki a

városi díjakat, többek között a Szigethalom Díszpolgára címet. A
képviselő-testület május 19-ei ülésén Apró Sándornak szavazta meg
ezt a kitüntetést, aki örömmel fogadta az elismerést. 

A kiváló pedagógus díjat és
a kiváló szociális és egész-
ségügyi munkáért elismerést
is ezen a napon osztották ki.
A díjat és az oklevelet a kö-
vetkező dolgozók vehették át: 

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat: Jászné Batu Ágnes
Szigethalom és Környéke Egyesített
Szociális Intézmény: Király Szilvia
Gróf Széchenyi István Általános 
Iskola: Kelemen Lilla
Szent István Általános Iskola: 
Kiss Irén Éva
Négyszínvirág Óvoda: 
Horváth Pálné

Az ünnepi ülésen díjazták azon dolgozókat is, akik kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak oktatási, szociális és egészségügyi
területen, így ők ezért a munkáért vehették át az oklevelet és
a könyvutalványt: 

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat: Gerbár Judit
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: Verebély Éva
Városi Szabadidőközpont: Jakab Judit
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat: Forgácsné Szabó Emese,
Forgó Ágnes, Bedő Ferencné
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény: Butisan Laura,
Magyari Imola, Nyíriné Novák Brigitta
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: Domokos Ilona,
Marschek Zsuzsanna, Tivald Józsefné
Szent István Általános Iskola: Benedecky Tiborné, Papp Ildikó,
Unger Jánosné
Négyszínvirág Óvoda: Dancs Sándorné, Kreutle Terézia,
Ragány Ferencné, Urbánné Bucsi Ibolya
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Kérdésemre, hogy minek
köszönhető a példátlan
arányú képviselői támo-

gatás, Egyed Jolán a következő-
képp felelt:

- 1979-től dolgozom Sziget-
halmon, a Széchenyi Iskolában
pedig ’89-től. Ez a 22 év nagyon
komoly munkát takar, pedagógu-
sokkal, technikai dolgozókkal,
szülőkkel és diákokkal nagy egy-
ségben dolgozunk a fenntartó
önkormányzat megelégedésére.
Itt jártam Szigethalmon iskolába,
majd a főiskola elvégzése után
kerültem vissza a településre.
Óriási a kötődésem a városhoz,
és idővel az engem oktató taná-
roknak lettem a kollégája.

A sikeres munkát számos el-
ismerés igazolja. Példaként em-
líthetjük az OKAIM Minőségfej-
lesztési Védjegyet, melyet idén
már harmadik alkalommal ka-
pott meg a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola a kimagasló,
példaértékű munkájának elis-
meréseként. (A védjegy a kia-
dástól számított 3 évig érvényes,
és feljogosítja az intézményt
arra, hogy kapcsolataiban, kiad-
ványaiban a védjegyet alkal-
mazza, nyilvánosságra hozza,
így hivatalosan is a Minőségi Ne-
velési-Oktatási Intézmény címet
használhatja az iskola.) Az ered-
mények sorában említhetjük
még az ÖKOISKOLA címet, a Vi-

rágos Magyarországért Minisz-
teri-díjat valamint a Bázisiskola
oklevelet. A siker mögött Egyed
Jolán annak a több mint 60 fel-
nőttnek a munkáját látja, akik
összefogva, egységesen ké-
pesek tenni az iskoláért.

- Minden évben kétszer ren-
dezünk országos konferenciát,
amely a szakmai munka mellett

arra is lehetőséget ad, hogy az
ide látogató vendégek megis-
merjék Szigethalmot. Talán

ennek is köszönhető, hogy Pest
megyében, de országosan is is-
mert, elismert az iskolánk –
meséli az igazgató asszony.

Az intézmény külseje sajnos
nem tükrözi azt a magas
szakmai színvonalat, amit az is-
kola belül képvisel. Egyed Jolán
ugyanakkor bizakodva tekint a
jövőbe, hogy a nyílászárók cse-
réje, a mosdók felújítása idővel
megtörténhet. És, hogy miben
lesz más az iskola 5 év múlva,
a mostani igazgatói ciklus
végén?

- Az emeltszintű sportokta-
tást és testnevelést, valamint a
tehetséggondozást szeretnénk
bővíteni. Emellett – igény
esetén – arra is lehetőséget kí-
vánunk teremteni, hogy több
tantárgyból legyen emeltszintű
oktatás. Mindezt persze fel-
mérés előzi meg most ősszel a
szülők és a diákok körében. Ne
feledkezzünk meg a fejlesztő
munkáról sem, amit a hátrá-
nyos helyzetű tanulóinknál jó
eredménnyel alkalmaz az is-
kola, és erre éppúgy büszkék
vagyunk, mint a díjakban vagy
oklevelekben kifejezett elisme-
résekre – zárja a beszélgetést
Egyed Jolán.

Szilvay Balázs

A jól  végzett munka eredménye

2011. június 16-án Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képvisel-testülete 12 egy-

hangú szavazattal 2011. szeptember 1-jétl
2016. augusztus 15-éig Egyed Jolán igaz-
gató asszonyt bízta meg ismét, immár ne-
gyedik alkalommal a szigethalmi Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola vezetésével.

Az igazgatóválasztás margójára

Nagy tisztelettel köszönöm meg a 12 képviselőnek, hogy a
2011. június 16-ai testületi ülésen egyhangúlag megválasztottak
a következő 5 évre a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
igazgatójának. Igyekszem - az eddigiekhez hasonlóan - a kö-
vetkező ciklusban is szakmai munkámmal megszolgálni a bi-
zalmat.

Nagy örömmel töltött el, hogy kollégáim is kimagaslóan tá-
mogatták a megválasztásomat, amiért ezúton is kifejezem kö-
szönetemet.

Köszönöm továbbá az SZMK elnökség, az Iskolaszék és a
Diákönkormányzat egyhangú támogatását is.

Egyed Jolán
igazgató
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A Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén a
következõ díjakat adtuk át:

Az „Év tanára”       Takács Róbert

Az „Év tanulója”     alsó tagozaton Retek mercédesz 4.c osztályos tanuló
                                felsõ tagozaton Kovács Réka 8.a osztályos tanuló

Az „Év sportolója” alsó tagozaton Erõs Bence 4.c osztályos tanuló
                                felsõ tagozaton Pethõ Szabolcs 6.c osztályos tanuló

Az „Év közösségi díjas” tanulói:
                                Tamás Anita Ágnes 7.b osztályos tanuló
                                Rékasi márk 8.b osztályos tanuló

Gratulálunk a díjazottaknak!

Igazgatóság

A nyolcadikos tanulók és az osztályfõnökök nevében tisztelettel megköszönöm
a ballagásunk megszervezését, a gyönyörû dekorációkat, a méltó mûsort az
összes érintett kollégának, a gondnok asszonyunknak, a takarító néniknek
és a felsõ tagozatos diákoknak.

Kelemen Lilla 
a 8.a osztályfõnöke

ESZTERGOM-PÁRKÁNY
2011. június 13-15-ig a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 8.a
osztálya Esztergomban és Párkányban pihente ki az év fáradalmait.

Atábor a Búbánat-völgyben volt, de mi nem voltunk bánatosak, épp
ellenkezõleg! Felderítettük a tábort. Röplabdáztunk, aztán össznépi lab-
dakeresés folyt a bozótban. Másnap a lányok csodás svédasztalos szend-

vics-parádét varázsoltak a kerti asztalokra. Utána bevettük Párkány strandját,
majd végigfotóztuk a Mária Valéria hídon mindenki áthaladását. A strandon
elõbb pecsenyévé sültünk, aztán naptej helyett nyári zápor terített be ben-
nünket (kétszer is), és velünk együtt természetesen az összes létezõ hol-
minkat. A palacsinta és az esõben fürdõzés kárpótolt bennünket. Harmadnap
a fiúk vérszegény reggelije után meglátogattuk Esztergom nevezetességeit.
Felkaptattunk a Bazilika sok száz lépcsõjén, lefelé már többeket a légzésbé-
nulás kerülgetett. Aztán végignéztük a vár kiállításait, gyönyörû fotókat ké-
szítettünk a város romantikus panorámájáról. A jól megérdemelt pizzázás
után elindultunk haza, és még az esõ elõtt hazaértünk. Hiába, érkezni tudni
kell… Mint ahogy távozni is, kedves 8.a osztályom! 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy örömmel osszam meg a hírt, hogy be-
csülettel dolgoztatok egészen az év végéig a Gróf Széchenyi István Általános
Iskolában, nem rontottátok le az átlagotokat, és igen jó középiskolákba nyer-
tetek felvételt. Tudtatok még tavasszal is angol versenyen remekelni, trianoni
szavalóversenyen minden helyezést megszerezni, és történelem versenyt
nyerni az utolsó pillanatban.

Köszönet a munkátokért, és sok sikert nektek az elkövetkezõ években!
Lilla néni

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola

NyÁRI ÜGyELETI RENDJE
2011. június 29-én, szerdán        8-12 óráig 
2011. július 6-án, szerdán          8-12 óráig 
2011. július 13-án, szerdán         8-12 óráig 
2011. július 20-án, szerdán         8-12 óráig
2011. július 27-én, szerdán         8-12 óráig 
2011. augusztus 3-án, szerdán    8-12 óráig

Táborozási lehetõségek a

NyÁR FOLyAmÁN
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolából

3 tábort szerveznek a nyáron a pedagógusok
tanulóink részére.

1. Lehetõség lesz a Balatonon nyaralni Juhász Józsefné
vezetésével.

2. Bonnyán táboroznak a gyermekek markó Tiborné
táborvezetõvel.

3. Kerékpáros tábort szervez Takács Róbert és Kerekesné
Nagy Julianna.

Tanévzáró ünnepély

Ballagás

A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2011. június 1-jén történelmünk
egyik legszomorúbb fejezetére emlékeztünk gyönyörû, hazafias versekkel.
Verseny volt, de az élmény meghatározóbb, hogy milyen költeményeket is-
mertek meg ezek a tehetséges fiatalok.

1. helyezett (7-8.o kat.): Nagy márton Péter
1. helyezett (5-6.o kat.): Stud Renáta
2. helyezett: micsinai Klaudia
3. helyezett (5-6.o kat.): Fekete Bernadett
3. helyezett (7-8.o kat.): Németh Gábor
Különdíj: Budai Kovács marcell
Rajtuk kívül még többen részt vettek a versenyen, mindnyájuk versválasztá-
sához és szavalatához szeretettel gratulálok!                       

Kelemen Lilla
zsûritag

TRIANONI SZAVALÓVERSENY



Az ünnepséget Horváth Katalin, a
Szivárvány Bölcsõde és Védõnõi

Szolgálat vezetõje nyitotta meg,
majd köszöntõt mondott Fáki
László polgármester. Az ünnep-
séggel egybekötve búcsúztak Mercs
Ilona védõnõtõl, aki 40 éves mun-
kaviszonnyal vonul nyugdíjba.

Horváth Katalin és a munka-
társak fájó szívvel búcsúztak el a
remek munkaerõtõl, hiszen Ilona

majd 20 évet töltött Szigethalmon.
A köszöntés után állófogadás várta
az egybegyûlteket, akik a régi emlé-
keket felelevenítve vidáman töl-
tötték a tiszteletükre rendezett ün-
nepség hátralévõ részét. 

Sajnos Szigethalom védõnõ hi-
ányban szenved, így csak remélni
tudjuk, hogy a jövõben több szak-
ember csatlakozik majd váro-
sunkhoz.             Szilvay Balázs

Idén 10. alka-
lommal vet-

tünk részt a Pest megyei óvodások
néptánctalálkozóján. Ez alkalommal
Majosházán voltunk a Százszorszép
néptánccsoporttal, ahol Pünkösdölõ
címû mûsorunkat adtuk elõ. Szeret-
nénk köszönetet mondani a
szülõknek, hogy elhozták gyermeke-
iket a fellépésre. A kis néptáncosa-
inknak tehetséggondozó néptánctá-
bort szerveztünk, ahol népi játé-
kokat, népdalokat és dunántúli

táncokat tanul-
hattak.

Köszönjük Molnár Magdi néninek,
hogy a gondozási munkát segítette,
Katona Gyuri bácsinak a lovaskocsi-
kázást, Kleineizel Ica néninek a han-
gulatos múzeumi délelõttöt, az arc-
festést, és Cseh Levente papájának
az elektromos quadozást.
Köszönjük a szülõk bizalmát, jövõre
újra találkozunk.

Csurcsiáné Török Ilona
és Mihalik Zsoltné Dóri néni

ANégyszínvirág Óvoda és az
Aranyhal Alapítvány sikeresen

rendezte meg a Családi napot. A
rendezvény fõvédnöke Fáki László
polgármester volt. A délutáni prog-
ramok a kecskeméti Madzag Báb-
színház elõadásával kezdõdtek. A
színészek nagyszerû alakítása arra
ösztönöz engem, hogy ne maradjon
névtelen az olvasók elõtt Krucsó
Rita és Tímár Zoltán, akiknek a fer-
geteges szórakozást köszönhetjük.
Bábjátékuk sokféle technikát csil-
logtatott meg elõttünk. Láthattunk
interaktív játékot, szicíliai mario-
nettet, maszkos játékot kicsik és
nagyok örömére.

Az elõadást követõen a gyere-
keket arcfestéssel, játszóházzal és

kézmûves foglakozásokkal szóra-
koztatták az óvoda pedagógusai.

A rendezvény bevételét az
Aranyhal Alapítvány a Négyszínvirág
Óvodának ajánlja fel a só-szoba lét-
rehozására. Mivel ez a bevétel még
nem elegendõ a beruházáshoz, a
következõ program is ennek a
célnak a megvalósítását lesz hivatott
szolgálni, melynek idõpontja: 2011.
szeptember 16. 

Ezt a rendezvényt Hoffman Pál
országgyûlési kép vi se lõ úr fogja
megnyitni.

Köszönjük támogató részvéte-
lüket, és szeretettel várjuk õszi
programunkra is.

Holczhauser Zsuzsanna
tagóvoda vezetõ

Városunk sem feledkezett meg az egészségügyi
dolgozókról, hiszen a Semmelweis nap alkalmából
ünnepségnek adott otthont az Egészségház, ahol a
gyermekorvosokat és a védõnõket köszöntötték.

Semmelweis nap

Akánikula ellenére a hatalmas kert rövid idõ alatt benépesedett. A kre-
atív sarokban gyurmázásra és gyöngyfûzésre nyílt lehetõség. A bejárat
mellett egy rendõrautóval, átellenben pedig egy mentõautóval és

annak berendezésével ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. A kert végében
egy hatalmas ugráló vár várta a sok felesleges energiával rendelkezõ apró-
ságot, akik kipróbálhatták azokat a játékokat is, melyeket a tavalyi gyer-
meknap bevételébõl vásároltunk. 

A nagy sikerre való tekintettel idén ismét elindítottuk „állomáslátogató”
címû játékunkat. A belépéskor minden gyerkõc megkapta a pontgyûjtõ
lapot, amire a feladat teljesítése után bélyegzõ lenyomatot kapott. A játékok
között szerepelt csúszda, célba dobás, mentõ- és rendõrautó megfigyelés
valamit egyensúlyozás. A bélyegzõ lenyomatok beszerzése után a gyerekek
beválthatták pontjaikat, és már szaladhattak is a következõ játékhoz. 

Pontosan 16 órakor kezdõdött az Alma zenekar koncertje, mely legalább
annyira elvarázsolta a felnõtteket, mint a gyerekeket. Ezután a tombola
sorsolása következett, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A délután
méltó befejezése volt a kutyás bemutató. A gyerekek csodálkozó tekintettel
figyelték a kutyusokat, melyek sokszor vezényszó nélkül is tudták, mi a
dolguk. 

Hamar elrepült ez a kellemes délután, s mi is már csak azt vettük észre,
hogy a nap sugarai a fák lombjai közül simogatnak bennünket. Azt hiszem,
bátran mondhatom, hogy a sok munka meghozta gyümölcsét, hiszen ezen
a délutánon az arcokon mosoly, a szemekben csillogás tükrözõdött.

Köszönjük szponzorainknak, hogy támogatták rendezvényünket: Mc
Donald’s M0 19 Szigetszentmiklós, Magyar Posta Zrt. Szigethalom, Török
Csaba, Csabai Lajos, Pribo és még sokan mások.

Köszönjük a gyerekeknek és szüleiknek, hogy eljöttek, és a megváltott
belépõjükkel vagy a pártolójeggyel támogatták intézményünket. Köszönjük
a Városi Szabadidõközpont dolgozóinak, hogy segítették a rendezvény lebo-
nyolítását, Domonkos Istvánnak a hangosítást, Op Vesna tanár úrnak és a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola diákjainak a dekorációt, Nagy Gábornak
a kutyás bemutatót, az ugráló várat Szalai Gyulának, a Szigetszentmiklósi
Mentõállomás dolgozóinak, Laszák Zoltánnak és a Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányságnak, hogy jelenlétükkel emelték a rendezvény színvo-
nalát, Majzik Miklósnak, Markó Marikának, Seresteiné Héjjas Nikolettnek,
Stróber Józsefnek és a Végh családnak pedig köszönjük a finom tortát. 

Szedlárné Pántya Veronika

Június 17-én reggel szinte az elsõ napsugarakkal érkez-
tünk bölcsõdénkbe, mivel ezen a napon ismét kinyílottak
a kapuk, hogy együtt tölthessenek egy csodálatos dél-
utánt kicsik és nagyok, gyerekek és felnõttek.
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Családi nap az óvodában

Táncos lábú kicsinyek

II. SZIVÁRVÁNY GYERMEKNAP



„Én tehát olyan óvodát keresnék és választanék a gyermekemnek,
ha tehetném, ahol nincs kötelező foglalkozás, nincs iskolai érte-
lemben vett tanítás, fejlesztés, ahol nem az iskolára készítik fel a
gyermeket, hanem hagyják, hogy élje az óvónők teremtette környe-
zetben és segítő közreműködésükkel az óvodások sokmozgásos, aktív
életét. ” Vekerdy Tamás

Az óvoda fontos helyet tölt be a gyermekek
életében. Hároméves korukra kialakulnak
fõbb személyiségi jegyeik, és alapvetõ isme-

reteik vannak az õket körülvevõ világról. A
gyermek élete az elsõ 3 évében fõként a család
féltõ, óvó közegében telik. Az óvodába lépéssel
elkezdõdik a közösségi neveltetése is.

A csoportos helyzet rengeteg pozitív élménnyel
gazdagítja a kicsik életét, és az elsõ nagy lépést je-
lenti a szülõktõl való elszakadás, önállósulás
útján.

A gyermekek jellemzõi, képességei na-
gyon különbözõek lehetnek az óvodába
lépés idején.

Beszéd: Teljes nevét meg tudja mondani, cse-
lekvéseket képeken megjelöl. Összefüggõen elme-
séli élményeit, néha már mellékmondatokat is
használ. Sokat kérdez, érdeklõdõ.

Rajz: Differenciálatlan, de általa megnevezett
formákat rajzol. Az elsõ, felismerhetõ emberalak
is ebben az idõszakban jelenik meg a gyermekek
rajzai között.

Figyelem: Figyelmüket az ingerektõl nehezen
tudják még elvonni, minél erõsebb az inger,
annál jobban felkelti a gyermekek érdeklõdését.

Játék: Játéktevékenységben megjelenik az
együttmûködés. Csoporttevékenységekben szí-
vesen vesznek részt. Örömmel utánozzák a
felnõtteket valóságos tevékenységeikben (taka-
rítás, fõzés, mosás).

Önállóság, önkiszolgálás: Ebben az idõ szak -
ban már sok tevékenységben önállóak a gyer-
mekek. Az erre való törekvés jellemzi a magatar-
tásukat. Próbálkozásaiknak fontos teret engedni,
így minél több tapasztalathoz jutnak, és fejlõdik
gondolkodásuk. Az önálló próbálkozások al-
kalmat adnak a kudarc megélésére is. Ebben az
idõszakban még nagy belsõ feszültséget, érzelmi,
indulati reakciót vált ki a kudarchelyzet. A
gyermek megküzdési stratégiái a közösségi ne-
velés során fejlõdnek, alakulnak.

Érzelem, akarat: Gyors lefolyású, változékony
érzelmi reakciók jellemzik a gyermekeket (sírás
után hirtelen nevetés).

Konkrét érzelmek: Düh, ami a dackorszak
jellemzõ érzelmi megnyilvánulása.

Félelem. A konkrét félelmek köre bõvülni kezd

az ismeretek bõvülésével. Sok esetben a mesék
hatására is jelentkeznek irreális félelmi reakciók.

A valóságot az álomtól, a fantáziától gyakran
nem tudják még elkülöníteni.

A barátság is megjelenik az érzelmi reperto-
árban. Nyitnak a társak felé, de ez a barátság rövid
ideig tart, helyzethez kötõdik vagy pl. játékesz-
közhöz.

Ebben az idõszakban megjelenik a bûntudat és
a szégyenérzet is. A társas viszony több olyan hely-
zetet is hoz, ahol szabályokhoz kell igazodni, bi-
zonyos dolgokat nem szabad megtenni. Ameny-
nyiben a gyermek vét a szabályok ellen, úgy meg-
tapasztalja a bûntudatot, és a szégyenérzetet is.

Az óvodai életrõl:
Fontos szót ejteni a beszoktatás idõszakáról. A

szülõrõl való leválás nehéz, szorongásokkal teli
idõszak az óvodai élet kezdetén.

A kisgyermek térben, idõben még nehezen tá-
jékozódik. Nem képes érzékelni, hogy mit jelen-
tenek a napszakok, mennyi idõt jelent pl. a
délelõtt. Így azt is nehéz megértenie, hogy mikor
fog érte jönni az édesanya.

A szülõ számára is sok érzelmet generál ez az
idõszak. A gyermek nagyon érzékeny a felnõtt, a
szülõ rezdüléseire, így fontos, hogy szülõként saját
magunk is szembenézzünk érzéseinkkel. A
gyermek számára fontos, hogy a szülõ biztonságot,
nyugalmat sugározzon, és következetes legyen.
Tartsuk be azt, amit megbeszéltünk a kisgyer-
mekkel. Mikor jövünk érte az óvodába, ki fog érte
jönni stb. Így biztonságban fogja magát érezni.

Érdemes az óvodapedagógusokat és magát az
óvoda épületét is megismertetni a gyermekkel. Jó
alkalom erre az óvodapedagógusok által szerve-
zett családlátogatás is.

A beszoktatás idõszaka alatt tapasztalhatunk ér-
zelmi labilitást a kisgyermeknél. Néha a már meg-
szerzett készségek (pl. önállóság vagy szobatisz-
taság) szintjének romlás is tapasztalható. Átme-
neti idõszakról van szó, ahol sok megerõsítésre,
figyelemre, odafordulásra van szüksége gyermek-
ünknek.

Beszélgessünk az óvodában történt e se mé -
nyekrõl. Érdemes elbábozni, eljátszani azokat a
pillanatokat  (konfliktushelyzet, kudarcélmény)
melyekrõl a gyermek említést tesz, így lehetõsége

van játéktevékenységben újra átélni, feldolgozni a
történteket.

A gyermek jóval kevesebb idõt tölt otthon, mint
a korábbiakban, a szülõ pedig dolgozni kezd. Ke-
vesebb idõ jut a közös tevékenységekre, játékra.
Fontos, hogy legyen napirend, amihez a család iga-
zodik. A délutáni tevékenységek strukturáltan kö-
vessék egymást, így a gyermek biztonságérzete is
növekszik.

Legyenek napok, melyeket a kisgyermek válasz-
tásai irányítanak. Amennyiben több testvér is van
a családban, úgy beoszthatjuk, hogy a hét melyik
napján, melyik gyermek választásaihoz igazodunk.
(pl. meseolvasás, játszótér kiválasztása stb.). A kis-
gyermek kipróbálhatja önmagát a döntési hely-
zetben, és megtapasztalhatja az általa hozott
döntés következményeit is.

Játékos feladatok óvodába lépõ gyerme-
keknek:

• Végezzenek minél több mozgásos tevékeny-
séget.

• Gyakorolják a gyermek adatait, beszélgessenek
a családtagokról.

• Gyakorolják a testrészeket, mutassák és ne-
vezzék meg õket tükör elõtt állva.

• Egyeztessenek színeket, nevezzék meg a
különbözõ színû tárgyakat. Gyûjtsenek a la-
kásban egy adott színû tárgyból minél többet.

• Nézegessenek mesekönyvet. Utánozzák az ál-
latok hangját, nevezzék meg õket.

• Adjanak egyszerû utasításokat a gyermeknek.
Figyeljék, hogy mennyire értette meg a kis-
gyermek a hozzá intézett kérést.

• Figyeljék meg az emberi arcot. Utánozzanak
különbözõ arckifejezéseket (szomorúság, vi-
dámság). Ösztönözzék a gyermeket arra, hogy
mondókázás, beszélgetés közben figyelje a
felnõtt arcát, nézzen a szemébe.

• Sétáljanak lakókörnyezetükben. Nevezzék meg
a tárgyakat, élõlényeket.

• Adjanak lehetõséget a gyermeknek, hogy szí-
nezzen, rajzoljon. Ismertessék meg az ecsettel,
zsírkrétával.

• Válogassanak adott szempont szerint (pl. szín)
apró tárgyakat (gombok, csipeszek, kavicsok).

Páczainé Mészáros Csilla 
fejlesztõpedagógus
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Köszönetünket
fejezzük ki a következő cégeknek,

amelyek támogatásukkal hozzájárultak az idei
Városnapok sikeréhez: Airport Szálló, Angyal-
kert Családi Napközi, Aqualand Ráckeve, Citrom
Kutyaiskola, Dunapack, Értékőr Security, Gere
Pékség, Hervis Sports Kft., JátékMester Él-
ményprogram (Prowide Kft.), Katedra Sziget-
szentmiklós, Oázis Wellness Park, Rukkel-tó,
Tuti Étterem, Violet Kangaroo Kft.

Köszönjük továbbá Szigethalom Önkormányzatának,
az Élhetőbb Életért Alapítványnak, a Hegedüs Géza

Városi Könyvtárnak, a Megyelakó Egyesületnek, a
Négyszínvirág Óvodának és a Csengettyű Bábcso-
portnak, a Szigethalmi Polgárőr Egyesületnek, a Sziget-
halmi Kutyatartók, Kutyatenyésztők és Környezetvédők

Egyesületének, a Szigethalmi Teljesítménytúrázók
Egyesületének, a Színes Paletta Közhasznú Alapít-
ványnak, a V-75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesü-
letének, dr. Schuller Gábornénak, hogy közreműködtek
a programok színvonalas lebonyolításában.

A Városi Szabadidőközpont munkatársai

Együtt volt mindenkiEgyütt volt mindenki

A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN

JÚLIUS 25–29-ig 
a Városi Szabadidőközpontban – 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Jelentkezés:
jakab.judit@varosiszabadidokozpont.hu
(A tárgy rovatban kérjük feltűntetni: TÁBOR)

Tel.: 06/70 380-7681 (Kleineizel Ilona)

- Napközis jellegű (hétfőtől péntekig 7:30-16:30)
- Napi háromszori étkezés

(tízórai – ebéd – uzsonna)
- Tevékenységeink: 

• alkotás
(rajz, festés, mintázás, kézművesség stb.)

• sport
(mozgásfejlesztés, harcművészet stb.)

• drámajáték
(rögtönzések, szituációk stb.)

- Ajánljuk: 6-14 éves gyerekeknek
- Ára: 12.000 Ft/fő
- A tábor minimum 15,

maximum 40 fővel indul

VÁROS
NAPOK 2

0
1
1
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Tábori köszönet!

A kézmûves – aerobik tábor látogatói
a Helytörténeti
Gyûjteményben

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kleineizel Mátyásné múzeum-
pedagógusnak, a Könyvtár minden dolgozójának és Katona Gyuri bá-

csinak, a csengettyû báb csoportnak, akik hangulatosabbá és élménydússá
tették mese, báb- és kézmûves táborunk kisóvodásainak mindennapjait.

Marlin Erika
óvónõ

Nagy izgalommal vártuk már, hogy újra eljöhessünk látogatóba és
kézmûvesedni, hiszen minden évben nagyon érdekes dolgokat készí-

tünk Ica nénivel. A gyerekek is és mi is remekül éreztük magunkat ebben
a csodálatos, gondozott környezetben. Gratulálunk ehhez a múzeumhoz,
és köszönjük a lehetõséget, hogy eljöhettünk!

Aerobik táborosok
Kalicka Margit,  Szabó Gergely,  Szabó Jánosné

A Városi Könyvtár támogatói: Adorján Botond,
Albert Gyula, Bánóczy Istvánné, Becker Beatrix,
Belán Andrea, Bolega Lászlóné, Csendes Ildikó, Dr.
Bokor Péter és Péterné, Briskiné Dr. Pálfi Krisztina,
Csernus Katalin, Dávid Magdaléna, Derzsi László,
Domby Péter, Duhaj Jánosné, Fáki László és csa-
ládja, Gondol Lajos, Juhász Jánosné, Kohut család,
Kovács János és Jánosné, Kürti Zoltán, Kürti Zol-
tánné, Lang Mónika, Molnár Hajna, Nemes Dezsõ,
Dr. Németh Judit, Némethné Petõ Ilona, Orsós
Gábor, Papp Edina, Papp Károlyné, Rigó Istvánné,
Dr. Rimóczi Imre, Sebõk Sándorné, Somodi Gyu-
láné, Skotnyák Mária, Széles Mónika, Szilágyi

Andrea, Szilágyi Ildikó (Tököl), Szimeonov Petrov
Györgyné, Torzsás Szilvia, Vatti Krisztián, Verteticsné
Doszpod Bernadett, Wittmann Kevin.

A Hegedüs Géza Városi Könyvtárban májusban
önzetlen segítõk munkálkodtak:

• Bakosné Till Györgyike elszállította az építési
törmeléket és újból konténert biztosított; uno-
kája, Hevesi Balázs (Heba Kft.) sóder és ho-
mokszállítmányt intézett.

• Fabula János a volt régi kiállítótermet, leendõ
raktárunkat burkolta le, igényes, szép munkát
végzett.

• Kelemen Lilla és Tárnoki Anita pedagógusok a
burkolólapok egy részét hordták fel a padlás-
térbe.

• Szikszai István olvasónk pedig a betontörme-
léket cipelte le a padlástérbõl.

Köszönjük mindannyiuknak!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató
és munkatársai

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a
Könyvtár júliusban és augusztusban 

szombati napokon zárva tart!

HEGEDÜS GÉzA VÁROSI KÖNyVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59.

Tel.: 06/24 514-810
Fax: 06/24 514-811
www.hgvk.hu
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Mindenki serényen szeletelt, darabolt, fõzött, sütött, és még a 10
perces esõ sem vette el a csapatok jókedvét. A jó hangulatról – a
zene mellett – Nagy Viktor gondoskodott, aki végigkonferálta az

egész délutánt, aki csapatokkal, szervezõkkel, vendégekkel beszélgetett,
és kóstolgatta az ételeket. 
Sokféle alapanyagból készültek a lecsók, volt sima, cukkinis, kolbászos,
káposztás. Egyesek „fényezték” magukat, és paradicsom, paprika nélküli
húst, halat sütöttek a lecsó mellé.
A zsûrinek nehéz dolga volt, mert sok finom lecsó közül kellett kiválasz-
tania az elsõ négy helyezetett, de végül megszületett a döntés:
4. helyezett a „Sanya csak négy van” csapat 4 fõvel, díj:
szalonnasütõ nyárs készlet.
3. helyezett a „Szupercsapat” 4 fõvel, díj: mini grillsütõ.
2. helyezett a „Fogpiszkálók” csapata 2 fõvel, díj: szépségápolási utal-
vány (fodrászat, kozmetika, pedikûr, manikûr, mûköröm), amit a két jó
erõben lévõ fiatalember nyert…
1. helyezett a „Lendület” csapat 8 fõvel, díj: kerti grillsütõ.
Akik díjazás nélkül maradtak, azok sem érezték magukat vesztesnek, mert
mindenki eltöltött egy kellemes délutánt, ahol a remek társaság mellett
jót evett, ivott, beszélgetett, és néhányan a jó zenére még táncra is per-
dültek.
Szponzoraink, támogatóink, akik sokat segítettek a sikeres rendezvény
létrehozásában: 
London Szépségszalon (Szigethalom, Mû út 73.), Szép ABC, DST
Reklámstúdió, Városi Szabadidõközpont, Web Kukkoló Kft., Kunzer
Ági zöldséges boltja, Sziget-Szer Kft., Szilágyi István szerkezeti la-
katos, Suhai Nikolett, aki egész délután csapolta a finom házi sört.
Ezúton köszönjük meg a csapatoknak a részvételt és a versenyzést, lá-
togatóinknak pedig az érdeklõdést.

Szigethalmi Vállalkozók Szervezete

Itt a nyár, a pihenés, az
aratás és a friss zöldségek,
gyümölcsök ideje. 

Sokan a befőttek, lekvárok,
zöldségek és a lecsó eltevé-
sével foglalatoskodnak, ezért
gondoltam, hogy a lecsóval
kedveskednék Önöknek.

A lecsó: (szlovákul lečo, németül letscho, lengyelül leczo, oroszul
лечо) a hagyományos, híres magyar ételklasszikusok közé tartozik.
Habár a lecsó balkáni eredetű étel, ma már a magyar gasztronómia
egyik alappillérének számít.

Szigethalmon évek óta hagyomány, hogy július első szombatján a
Szigethalmi Vállalkozók Szervezete megrendezi a Lecsófőző verse-
nyét a Városi Szabadidőközpont udvarán. Mintegy 13 évvel ezelőtt
először csak maguknak főztek a klubtagok, aztán egyre többen csat-
lakoztak hozzájuk, és meghirdették az első versenyt, ahová bárki be-
nevezhetett. Az évek során nagyon változatos, különleges lecsók ké-
szültek, ehettünk már sima, tojásos, babos, kukoricás és töklecsót, de
volt, amikor májjal vagy sült hússal készítették. A szervezők a neve-
zési díj fejében az alapanyagot biztosítják, a különleges hozzávalókat
és fűszereket viszont a csapatok hozzák magukkal, és ami a legfonto-
sabb, amit senki se szokott otthon hagyni, az a jókedv és vidámság.

A tavalyi győztes lecsó

A szalonnát zsírjára kisütjük, beletesszük a fél karikára vágott
hagymát, barnára pirítjuk, kicsi piros paprikával megszórjuk, rögtön
kevés vízzel felengedjük. Ha elfőtt róla a víz, fokhagymát és a kari-
kára vágott paprikát tesszük bele, megsózzuk, borsozzuk, és ha a pap-
rika félig puha, beletesszük a meghámozott, összevágott paradi-
csomot, majd a karikára vágott házi füstölt kolbászt. Mikor már
majdnem kész, hozzáadjuk a virsli karikákat, és készre főzzük. Tá-
laljuk. Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea
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Július – Szent Jakab hava
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Takács Zétény

Tódor Balázs

Wágner Krisztina

Kovács Krisztina

Papp Tímea
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Baumann Ferenc

Grancsai Csaba

Balogh Sándor

Sipos Balázs

Fekete János István

Júniusban Szigethalmon megkötött házasságok

Korcsmáros László Istvánné
sz.: Szagri Terézia

Bakai Gusztáv

Gulyás István Gábor

Felhősi Istvánné
sz.: Szabó Ilona

Balogh Gézáné

sz.: Bata Sára

Muladi Istvánné

sz.: Vaszilkó Erzsébet

Pádár Géza Ferenc

Júniusban anyakönyvezett halálesetek

Júniusban született gyermekek

Július 2-án, egy borongós nyári szombat dél-
után készültünk a lecsófõzõ versenyre a
Szabadidõ központ udvarán. Mindenki az eget
kémlelte, hogy kisüt-e a nap… és kisütött! Idén
17 csapat 90 fõvel készülõdött, sátrat állított
és 16 órakor elhangzott a jelszó: tûzgyújtás.
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A Sziget Néptánc Egyesület immáron 10
éve foglalkozik hagyományok õrzésével,
felelevenítésével. Teszi mindezt különbözõ
programok szervezésével, ahol táncos
(néptánc), énekes produkciókkal eleveníti
fel a népszokásokat.

Június 25-én este is egy hagyomány, a Szent Iván-éji
Tûzugrás szokását keltették életre az Egyesület tagjai a
Város Szabadidõközpont udvarán. Az esemény zenés,
táncos mûorral kezdõdött; elõbb az erdélyi Krasznáról
érkezett Bokréta Táncegyüttes elõadását tekinthettük
meg, majd a lacházi Kiskun Néptánc Egyesület és a szi-
gethalmi Sziget Néptánc Egyesület mûsora következett.
A tûzugrás után „össznépi” tánctanulás vette kezdetét,
így még órákig mulathattak a „tûzrõl pattant” párok.

Szilvay Balázs

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban,
ahogyan az állatokkal bánik…”                                           (M. Gandhi)

BENDE – egy éves
bassethand-labrador
keverék fiú kutyuska.

Mindketten kedvesek, barátságosak és
SZERETETRE, ÁLOMGAZDIRA várnak!
Gazdit keresünk a még vemhesen utcára
„küldött” kutya-mama immár 2 hónapos
puli-tacsi keverék kicsinyeinek. (Vajon
látja, olvassa hirdetésünket, aki ezt tette
szerencsétlen kutyussal…!?)
… és még sok-sok árva kutyus várja re-
ménykedve örökre örökbefogadó gaz-
diját!
Kérem, csak jólelkû, felelõsségteljes
gazdik jelentkezzenek az árva kutyuso-
kért!

„Gazdim, hol vagy….?”

MAX – szintén egy éves
ivartalanított foxi-keverék

tündéri kutyuska.

ASziget Néptánc Egyesület vezetõsége nevében kö-
szönöm a június 25-ei Szent Iván-éji Tûzugrás

rendezvény lebonyolításához nyújtott segítségét:
Szegõné Piroskának, Kunzer Lászlónénak, a

Stoklász családnak, a hangosításban nyújtott segít-
ségét a Szigethalmi Vállalkozók Szervezet vezetõ -
ségének és Nagy Viktornak, valamint a terület
õrzését Takács Józsefnek.

Köszönjük a kapott anyagi támogatásokat is.
Fesûs Endréné Erzsike felajánlását – az egy pár

férficsizmát – nagy örömmel fogadta tagságunk,
köszönet érte. Köszönjük Kakuk Pálnak, mûvészeti
vezetõnknek a táncosok felkészítését. 

Valamint köszönöm az Egyesület tagságának,
hogy „egy emberként” részt vett az est lebonyolí-
tásában és a vendégek fogadásában. 

Bolega Valéria
egyesületi elnök

rozsagobelin.hupont.hu

Értesítünk minden
érdeklődőt, hogy

2011. július 6-ától,

szeptember 7-éig

nyári szünetet tartunk!

Kezdés: szeptember 14-én,

szerdán, 16 órai kezdettel

a szigethalmi
Városi Szabadidőközpont

Sárga teremében!

Kérjük asszonyainkat,
hogy a nyári szünetben

készüljenek
új gobelinekkel

az október 15-ei kiállítással

egybekötött

2 éves évfordulónkra!

Szeretettel várunk minden

érdeklődőt!

Rózsa Gobelin Kör tagjai

Telefon: 06/20 803-0543 (Enikõ)
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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

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

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
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
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
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: 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 szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Nyári szünet a
Helytörténeti Gyűjteményben

Felhívjuk Tisztelt Látogatóink figyelmét,
hogy a Helytörténeti Gyűjtemény

2011. augusztus 1-jétől 31-éig
zárva tart.

Nyitás:
szeptember 5-én, hétfőn.
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Lakihegy Rádió a város h
angja

•  Hírek Szigethalomról minden nap 6.00 és 19.00 között
(a feles hírekben).

•  A térség híreinek napi összefoglalója
– benne Szigethalommal – naponta 19.00-tól.

•  Riportműsor (Sziget Szelet) Szigethalomról
minden hónap utolsó szerdáján 19.07-től.
(Ismétlés szombaton 14.00-tól.)

•  Térségi sportösszefoglaló minden kedden 19.07-től.

A híreket elolvashatja a
www.lakihegyradio.hu weboldalon,
ahol vissza is hallgathatja a műso-
rokat a Hangos Archívum rovatban.
Izgalmas játékok, nyeremények
minden hétköznap. Friss közlekedési
információk, szigethalmi és térségi
programajánlók – mindez a legjobb
hazai és külföldi dalok kíséretében.

• Telefon/SMS:
06/20 95-95-107

• E-mail:
hiresek@lakihegyradio.hu


