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Ösztöndíj és önerős járdapályázat
Aképviselő-testület tagjai, még a veszélyhelyzet alatt, június 16-án tartották nyár eleji testületi

ülésüket, videókonferencián.
Elsőként a Négyszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása történt meg. Az intézmény-
vezetői megbízás óvodavezető esetében is határozott idejű. A jelenlegi vezető Tasnádi Tünde 20
éve tölti be ezt a pozíciót, erre a ciklusra egyedüli pályázó volt, így a képviselő-testület a következő
öt évre is támogatta a vezetői beosztásában.

folytatás a 3. oldalon

Veszélyhelyzet alatt
Amárcius 11-én kihirdetett veszélyhelyzet jú-

nius 16-án szűnt meg. A vírus azonban még
nem tűnt el, ezért a veszélyhelyzetben hozott
intézkedések egy részét még fenntartották. Az
üzletekben és a tömegközlekedésen továbbiak-
ban is kötelező az arc és a száj eltakarása, azaz
a szájmaszk. Ebből is látható, hogy ez a vírus
megváltoztatta és a továbbiakban is befolyá-
solja életünket.

Ez idő alatt rendezvényeinket nem tarthat-
tuk meg, és továbbra is csak ötszáz fő alatti ren-
dezvény engedélyezett.

Elsőként a március 15-i ünnepség maradt el,
majd a Szigethalmi KDNP-vel eddig közösen
szervezett Nemzeti Összetartás napjára emlé-
keztünk rendhagyó módon. A békediktátum
100 évfordulójára tervezett közös főhajtást a
KDNP szervezésében készített megemlékező vi-
deó helyettesítette. 

folytatás a 2. oldalon

Június 4-én, trianoni békediktátum századik
évfordulójára a járványhelyzet miatt, rendha-

gyó módon emlékeztünk. Egy megható videó
bejátszással készültünk, mely a Face bookon volt
megtekinthető. Az online megemlékezés Tóth
József szigethalmi KDNP elnökének virtuális kö-
szöntőjével indult. Ezt követően Orgován Han-
na, a Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda Piros
óvodása egy verset szavalt, majd Csörgöl And-
rea, a Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda óvoda-
pedagógusa egy dalt énekelt el. Őket követte a
Széchenyi Általános Iskola műsora Tulipán Laura
és Tulipán Szabina tanulók közreműködésével,
segítette őket Ilyés Éva tanárnő, valamint Király
Bence rendszergazda. Ezután a Sziget Néptánc-
együttes Székelyföldi tánca volt megtekinthető.
Tagjaink segítségével a Szkítia Trianon című dal-
szöveg részletét adtuk elő. Zárásként 16.32-kor
Szigethalom templomaiban egyszerre szólaltak
meg a harangok.

A kormány által engedélyezett kültéri ren-
dezvényként 18 órakor a Dísz téren, Deák Csaba
görög katolikus parókus megáldotta az Apró

Sanyi bácsi által faragott trianoni keresztet és
kopjafákat, majd néhány gondolatot osztott
meg a megjelentekkel. Ezt követően az egyhá-
zak, a Szigethalom Város Önkormányzata, a
pártszervezetek képviselői a civil szervezetek és
magán személyek elhelyezhették a megemléke-
zés koszorúit, virágait.

20.20 perckor az Összetartozásunk Tüze
elnevezésű kezdeményezés keretein belül a
Dísz téren, mi is meggyújtottuk a gyertyákat,
így egyszerre lobbantak 62 országban, min-
tegy 4 ezer tűzrakó helyen a lángok, ezzel is
felhívva a figyelmet arra az igazságtalan és
tragikus döntésre, ami 100 évvel ezelőtt szüle-
tett meg.

Ezúton szeretnénk megköszöni mindazok
áldozatos munkáját, akik bármilyen formába se-
gítettek abban, hogy méltó képen emlékezhes-
sünk.

Külön köszönjük Szigethalom Város Önkor-
mányzatának és a Pest Megyei KDNP elnöksé-
gének a támogatását.

Szigethalmi KDNP elnöksége

Trianoni megemlékezés 
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(folytatás a címlapról)
Elmaradtak a városnapi rendezvények.

Legnagyobb sajnálatomra a városi elismerések
átadására sem kerülhetett sor. A veszélyhely-
zet alatt a képviselő-testület összes jogosítvá-
nyát a polgármester kapta meg csak videó-
konferencián tudtunk egymással kapcsolatot
tartani, nem volt lehetősége sem a testület-
nek, sem a dolgozói kollektíváknak a szokásos
titkos szavazások lebonyolítására. Ahogy szép
lassan visszatér minden a régi kerékvágásba,
a szavazást el tudnánk indítani, de az ünnepé-
lyes átadás, azaz az egész lényege, közös
együttlét veszne el.  A helyzet tanulságaként
lehet, hogy ismételten át kell gondolnunk, mi-
lyen feltételek mentén adományoz a képvise-
lő-testület elismeréseket a jövőben.

A nyárra tervezett sportesemények szintén
elmaradnak, vagy már el is maradtak.  Jó hír
azonban, hogy a veszélyhelyzeti lazítások
eredményeképpen, szép lassan a sportedzések
elindultak. A Duna-parton
megnyitottuk a június
elején a közösségi pon-
tot. Lehet ismét SUP-ozni,
csónakot bérelni és indul-
nak a vízibiciklik is. Mire
ezek a sorok olvasható-
ak, a veszélyhelyzet alatt
elkészült kondi park is
megnyílik. A sportpark
külön működéséhez ke-
rítést építettünk, illetve
a terepet kellett rendez-
nünk. Ezért váratott ma-
gára az indulás.

Biztató előrejelzés

azonban, hogy az augusztus 20-i állami ünne-
pet talán már méltó-
képpen tudjuk
m e g ü n -
nepel-
ni.

A vá-
rosi bál
eredményekép-
pen 4 darab defibrillátor vásároltunk. Az inter-
neten lehetett szavazni hová tegyük őket. Tíz
helyszín közül lehetett választani. 

A mellékelt ábrán lévő négy helyszín kapta
a legtöbb szavazatot. Folyik az áramel-

látás kiépítése, és hamarosan
ezek az eszközök is kikerül-

nek a közterületekre. 
Szintén előrelépés,

hogy az év elején
megrendelt, és nem-
régen leszállított köz-
téri hulladékgyűjtők
már kint vannak a

buszmegállókban, in-
tézmények előtt, Duna-

parton.  A szemetesek
egyenként több mint kétszáz

kilót nyomnak, valamint a fémte-
tőbe felirat került gravírozásra, az eset-

leges lopások megelőzése érdekében.  Szeret-
ném jelezni: olyan a kialakítása a fedelének,
hogy zsákszámra kommunális hulladékot nem
lehet benne elhelyezni. Kérünk mindenkit, ne
pakolják mellé a szemetüket. Az utcai hulla-
dékgyűjtők nem kommunális szemét elhelye-
zésére valók, hanem a séta közben keletkezett
hulladék, palackok, csomagoló anyagok táro-
lására. Vigyázzunk közösen környezetünkre!

Végezetül, egy egyszerűnek tűnő, mégis
évek óta húzódó probléma megoldására sike-
rült pontot tenni. Amint elkészült a közvilágítás
a Mű út Taksonyi híd, és Emelkedő utca közötti
szakaszán, a Magyar Közútnál sikerült elérni,
hogy a lakott területet jelző táblát eddigi helyé -
ről a Taksonyi hídhoz helyezzék ki. Így a Mű út
egész területén az 50 kilométer/óra sebesség
lett a mérvadó. Kérünk mindenkit, hogy a se-
bességkorlátozást tartsák tiszteletben.

Fáki László polgármester

Veszélyhelyzet alatt
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Méhlegelő a városban
Életterük csökkenése miatt pusztulnak a mézelő rovarok

Ösztöndíj és önerős
járdapályázat

(folytatás a címlapról)
Döntöttünk a „Középiskolai ösztöndíj” és
„Sport ösztöndíj” pályázat kiírásáról. Mind a két

esetben, középiskolás, 14-dik
életévüket be-

töltött diákok
pályázhatnak,

akik már leg-
alább egy évet

teljesítettek
a középiskolában. A középiskolai ösztöndíj ese-
tében a tanulmányi eredmények, a sportösztön-
díj esetében az országos vagy nemzetközi
sporteredmények számítanak. A pályázat rész-
letes feltételei megtalálhatók külön cikkben a
Szigethalmi Híradóban és Szigethalmi Híradó
Online oldalon.

Ismételten kiírtuk a magánszemélyek kivi-
telezésében megvalósuló járdaépítés és járda-
felújítás pályázatot. A támogatás mértékét a
testület javaslatára 4000 Ft/m2 emeltük. A be-
ruházás megkezdése előtt be kell nyújtani az
igénylést, majd amikor kész, utaljuk a támoga-
tás összegét. A részletes feltételek megtalálha-
tóak lesznek külön cikkben a Szigethalmi Hír-
adóban és Szigethalmi Híradó Online oldalon.

A következő döntésünkkel egy nehéz élet-
helyzetbe került pedagógusunknak odaítéltük
a felszabadult szolgálati férőhelyet.

Ezt követően arról határoztunk, hogy a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati fejlesztési alap-
jához pályázatot nyújtunk be. Célunk a Piros
óvoda felújítása. A tervezett összeg 64 millió
forint, amiből 30 milliót támogatást lehet el-
nyerni. Ha a pályázat sikeres, a kivitelezésre a
jövő évben kerülhet sor. 

Végezetül tájékoztatókat hallgatott meg a
testület a két ülés között történt eseményekről,
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Amennyiben nem lesz újabb veszélyhelyzet el-
rendelve, akkor a bizottságok és a testületi ülé-
sek az alábbi időpontokban lesznek:
• Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés:

2020. szeptember 15.
• Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: 2020.

szeptember 17.
• Képviselő-testületi ülés: 2020. szeptember 22.

Améhlegelő, mely a méhészet termelé-
kenysége szempontjából alapvető fon-
tosságú, a kora tavasztól késő őszig vi-

rágzó, méhek és egyéb viráglátogató rovarok
áltat látogatott növények összességéből áll. 

A néhány évvel ezelőtti környezeti állapot-
hoz képest alaposan romlott a helyzet a méhek
és minden, beporzást végző rovar számára.
Életterük hanyatlik, a táplálékukként szolgáló
virágzó növények sokszínűsége csökken. A glo-
bális élelmiszer-termelés 76 százaléka, az Euró-
pában élő növényfajok 84 százaléka függ a há-
zi- és vadméhfajok beporzásától! Közvetlenül a
méhek több milliárd eurós hasznot hajtanak a
globális élelmiszerpiacon, de közvetve ennek
többszörösét. Nélkülük nem teremne például a
málna, az eper, a dinnye, a cseresznye, a meggy,
a barack, vagy éppen a marcipán alapanyaga,
a mandula sem. 

A repce, az akác és a napraforgó, a három
fő mézelő növény területe nőtt, de ezek csak há-
romszor tíz napig virágoznak egy évben. A ma-
radék öt hónapban alig-alig találnak a méhek
természetes virágport és nektárt. Ezen azonban
minden természetet szerető, a méhek munkáját
elismerő ember tud segíteni: lakhelye körül akár
néhány négyzetméteren kialakítható a „méhba-
rát kiskert”.  Akár egy erkélyen, teraszkorláton
elhelyezett balkonláda virágai is nagy segítséget
nyújthatnak a szorgos rovaroknak.

A beporzók táplálkozásának szempontjából a
legínségesebb időszak hazánkban július – augusz-

tus, tehát az ebben az időszakban virágzó nö-
vényekkel lehet a legtöbbet segíteni rajtuk.  A
mezőgazdasági gazdálkodóknak, kiskerttulajdo-
nosoknak, kertészeknek különösen nagy figyel-
met kell fordítanunk a kémiai növényvédő sze-
rek alkalmazására, hogy azt úgy tegyék, hogy
a méheket ne veszélyeztessék. A méhek köztu-
dottan a virágzó növénykultúrákat látogatják.
Erről ne feledkezzünk meg, amikor kertjeinket
tervezzük. A szép, zöld gyep szélén, az örökzöld
növények tövében bárhol elfér egy-egy virág-
ágyás a kora tavasztól késő őszig nyíló virágok
számára. 

Bárki kialakíthat otthon parányi méhlegelőt
különösebb szakértelem nélkül is, hiszen ma
már sok helyen lehet erre a célra összeállított
virágmag keveréket vásárolni. Csak egyszer kell
megvásárolni, hiszen a magvetésről minden év-
ben a virágok maguk gondoskodnak.

Városunkban először az Egészségház par-
kolójában kerültek vetésre méhlegelő számára
virágmagok. A teljes virágzásra még várni kell
ugyan, de a méhecskék már most is szorgosan
látogatják. (Ezért nem kerül sor ott a kaszálá-
sokra.)

Egyre változó környezetünkben a méh-
legelők bővítése, javítása, közös ügyünk és
feladatunk. Tegyünk együtt a megporzó
rovarokért, a környezetünk védelme és
megóvása érdekében is!

Dr. Schuller Gáborné

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária   •   Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.   •   Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Következő lapzárta: július 22. Megjelenés: augusztus eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Fogadóórák
A koronavírus járvány miatt júliusban a fo-
gadóórák elmaradnak! Addig az alábbi el-
érhetőségeken kereshetik a képviselőket: 

• Fáki lászló polgármester Telefon: 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy 
titkarsag@szigethalom.hu 

• Dr. Schuller gáborné (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 1. választókerü-
let képviselője. Telefon: 06/70-459-
1664. E-mail: dr.schuller.gaborne@
szigethalom.hu

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 2. választókerület
képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. 
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu

• novákné Kiss Viktória (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 3. választó-
kerület képviselője.  Telefon: 06/70-585-
6592. E-mail: novakne.kissviktoria@
gmail.com

• Blum zoltán (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 4. választókerület kép-
viselője. Telefon: +36/30-688-1384. 
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

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

• Suhai-réfi Tímea (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 6. választókerület
képviselője. Telefon: +36/70-984-8827.
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu

• Csurcsiáné Török ilona (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 7. választóke-
rület képviselője. E-mail: torok.ica001@
gmail.com

• nagy Viktor (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 8. választókerület kép-
viselője. Telefon: 06/30-934-0480

• Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon:
06/20-947-5366. E-mail: tothjozsef58@
gmail.com

• adorjánné Csapó gyöngyi (Fidesz-
KDNP). Telefon: 06/70-331-9904. E-mail:
csapogyongyi@ freemail.hu

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon:
06/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu

TüDőSzűréS SzigETHalMon
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett tüdőszűrést tart a városban

július 17-től július 30-ig
A szűrések időpontja:

kedd, csütörtök, péntek: de. 8-14 óra hétfő, szerda: du. 12-18 óra
A szűrések helye:

Szigethalom, József attila utca 47. (Szigethalmi Szent István Általános Iskola)
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves
kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, az oEP által
országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek
az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg! a vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbeteg-

ség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha

van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Polgármesteri Hivatal

Környezetünk védelmében

Divatos” téma és tudjuk, hogy egy téma akkor lesz divatos, amikor már rendszerint késő,
vagy legalábbis az utolsó percekben vagyunk. Még sokat kell tanulnunk a megelőzésről,
de most még sokat tehetünk magunkért, a bennünket körülvevő világért.

Városunkban is sok kritikát fogalmaznak meg a lakók a környezetvédelemmel kapcsolatban,
elfelejtve sokszor azt, hogy ők maguk is tehetnek érte. Nézzük sorra a legfontosabb területeket!

- Nagy gondot okoz a szemetelés a város területén. Sokan a köztéri szemetesek hiányát
tették ezért felelőssé. A tavalyi évben döntöttünk száz darab masszív szemetes beszerzéséről, me-
lyek megrendelése, leszállítása még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megtörtént. 

- Másik, örökös vitának helyt adó téma a tüzelés, illetve a zöld hulladék kezelése, elszállítása.
Ezt, két kérdéskört azért érdemes együtt tárgyalni, mert nagyon szorosan összefüggenek egymással.

Városunkban a helyi rendelet szabályozza az avar égetését. A jelenlegi rendelet értelmében
péntek délutánonként 15 – 20 óra között lehet ilyen módon megsemmisíteni a száraz zöld hul-
ladékot. Két éve szigorítást vezettünk be a nyári időszakra vonatkozóan betiltva az égetést
május 1 – szeptember 30 között.  Fontos tudnivaló: ebben az időszakban az illegális égetést
a Tűzoltóság (06/24 -525-300), illetve a Katasztrófa Védelem (06/23- 524-570) felé kell
jelezni.   De a 112-es központi hívószám is hívható ilyen esetekben. 

Ezen a téren további szigorítás várható 2021. január 1-től, mert tilos lesz az ország egész terü-
letén a zöldhulladék-égetéssel történő megsemmisítése.  A város vezetése már tárgyalásokat foly-
tat az ArIES  Kft.-vel a háztól történő begyűjtés lehetőségeiről. 

- A zöldhulladék kezelése, elszállítása egyre nagyobb problémát jelent a városban. A régi rend
visszaállításával minden hónap utolsó péntek délutánján a SZENI területén átveszi az ArIES az
ilyen hulladékot. Azonban arra figyelni kell, hogy most már csak az erre a célra rendelkezésre álló,
gyorsan lebomló zsákokat lehet használni. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem az önkormányzat, vagy
az Aries „rigolyája”. A feldolgozó cégek csak így veszik át a szolgáltatóktól a zöldhulladékot tovább
hasznosításra. Az őszi, háztól történő elszállíttatást is csak ilyen zsákokkal lehet majd megoldani.
A zsákok beszerezhetők több helyen, a város boltjaiban. Fontos tudnivaló a zsákok kezelésével
kapcsolatban: miután gyorsan lebomló anyagról van szó, nem érdemes hónapokra előre, nagyobb
mennyiségben beszerezni azokat. Lebomlásuk ugyanis akkor is beindul, ha a kamra polcain tároljuk
hosszabb ideig. 

Ha már környezetvédelemről beszélünk, akkor a tüzelés és az elszállítás okozta nehézségek
egyszerűen kiválthatók az ősi módszerrel, a komposztálással. Mindenkinek akad a kertjében egy
kicsi sarok, amely elkülöníthető erre a célra. Készen is kaphatók komposztáló szerkezetek minden
méretben, anyagban, színben, formában. De néhány deszka, maradék faanyag felhasználásával
magunk is készíthetünk otthon.  Kis odafigyeléssel nagyot léphetünk előre ezen a téren.

Dr. Schuller Gáborné

„
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Tájékoztató járdaépítési támogatásról
4000Ft/m2 hozzájárulás az önkormányzattól a lakosoknak

Szigethalom Város Képviselő-testülete a
23/2016. (XI.29.) számú rendeletében úgy
döntött, hogy a gyalogos közlekedési inf-

rastruktúra fejlesztése érdekében Szigethalom
város belterületén a magánszemélyek kivitele-
zésében közterületen és közterületként hasz-
nált területen megvalósuló járdaépítések, és jár-
dafelújítások során felmerülő anyagköltség egy
részét az önkormányzat viselje.

Az önkormányzat a járdaépítéshez-, illetve
felújításhoz az előzetesen felmért járdaszakasz
1,5 m szélességű területére számolva 4.000,- Ft-
ot támogat négyzetméterenként.
- A kiépítendő, illetve felújítandó járda minimá-

lis szélessége: 1,50 m (szélesebb járda építhe-
tő, de az 1,50 m feletti járdarészhez önkor-
mányzati támogatás nem adható).

- A kiépítendő pályaszerkezet anyaga nincs
meghatározva, a vonatkozó szabályoknak
és előírásoknak megfelelően, bármilyen
anyagból (beton, térkő, stb.) elkészíthető.

A költségek megtérítésére akkor kerülhet
sor, ha a polgármesteri pivatal munkatársa az
elkészült járdaszakaszt felmérte, és a kivitele-
zést a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelőnek találta, teljesítésigazolás kiadásá-
val azt elfogadja, továbbá a járda a műszaki le-
írásnak és szakmai előírásoknak megfelelő mi-
nőségben, és a Helyi Építési Szabályzatnak, va-
lamint az OTÉK-nak (253/1997.(XII. 29.) Korm.
rendeletnek) megfelel.

Az önkormányzati költségviselés feltétele,
hogy a járdaépítő-, vagy felújító ingatlantulajdo-

nos a kivitelezés megkezdése előtt az önkor-
mányzattal a vonatkozó rendelet mellékletét ké-
pező megállapodást aláírja. Ezen megállapodás-
ban kötelezettséget vállal arra, hogy a járdát a
polgármesteri hivatal által meghatározott műsza-
ki és szakmai előírásoknak megfelelően legfeljebb
a megállapodás aláírásától számított 3 hónapon
belül megépíti vagy felújítja, és azt a megépítést
vagy felújítást követően 1 évig kötelezően fenn-
tartja, ezt követően térítésmentesen az önkor-
mányzat tulajdonába és használatába adja. 

További előírás, hogy a tulajdonos felelős-
sége a járda megfelelő gondozása, síkosság-
mentesítése.

Nem kaphat lakossági járdaépítésre-, illetve
felújításra támogatást, aki
a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem

benyújtását megelőző 2 évben lakossági jár-
daépítésre vagy felújításra támogatást kapott,

b) lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra ka-
pott támogatást nem az előírásoknak hasz-
nálta fel, vagy nem a megadott műszaki elő-
írásoknak megfelelően járt el.

A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgálatán
beszerezhető

A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb
minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.

További tájékoztatás: Szigethalomi Polgár-
mesteri Hivatal 06-24/403-658/110 mellék, sza-
bo.peter@szigethalom.hu; vecsei.attila@sziget-
halom.hu 

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgyűjtés

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az
„Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2020.

július, augusztusban a szelektív hulladék begyűjtését
az alábbiak szerint ütemezi.
• Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém

(üdítő és sörös doboz) elszállítása
29. hét, július 13 – 17.; 31. hét július 27 – 31.
33. hét, augusztus 10 – 14.

• Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása
28. hét, július 6 – 10.; 32. hét augusztus 3 – 7.

Zöldhulladék begyűjtése:
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

2020. július 31-én, pénteken 14:00-17:00 óra kö-
zött a rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya területén)
kihelyezett konténerekben ismételten lehetőség
nyílik a zöldhulladék díjmentes elhelyezésére.
Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy a korábbiakkal
ellentétben ez csak az aries Kft.-nél is megvásá-
rolható, biológiailag lebomló zöldhulladékos
zsákban tehető meg.

A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük!

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Sportolói ösztöndíj

Szigethalom Város Önkormányzata 2020. évre
pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolás,

olimpiai sportágat űző diákok támogatása céljából.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2
fő első helyezett 10.000,- Ft/hó, a többi megfelelt
pályázó 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban ré-
szesül 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus
31-ig.
Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen sziget-

halmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• olimpiai sportágat űzzön,
• legalább kilencedik osztályt végzett tanuló le-

gyen,
• sporteredménye országos 1-3. helyezett, vagy

ennél magasabb legyen
Pályázat benyújtásához szükséges:
• sporteredményt igazoló oklevél másolata,
• lakcímkártya bemutatása,
• pályázó által megadott számlaszám.
a pályázat benyújtási határideje: 2020. au-
gusztus 3. (hétfő) 18.00 óra
a pályázat benyújtása:
Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármes-
teri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.)
Titkárságán
A pályázatok elbírálása a sport eredmények és a
szociális helyzet egyidejű figyelembe vételével tör-
ténik.
Az ösztöndíj összege utólag, minden hónap 5-ig
a pályázó által megadott bankszámlaszámra kerül
átutalásra.
A nyertes pályázók kiértesítése levélben történik,
a döntést követően.

Ösztöndíj pályázat
Középiskolai ösztöndíjpályáza

Szigethalom Város Önkormányzata 2020. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolai tanulmányokat
folytató diákok támogatása céljából. A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett
10.000,- Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesül 2020. szep-
tember 1-től 2021. augusztus 31-ig.
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.

Pályázat benyújtásához szükséges:
• Kilencedik évfolyam első, második félévi bizonyítvány másolata,
• Lakcímkártya bemutatása,
• Pályázó által megadott számlaszám.

a pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 3. (hétfő) 18.00 óra
a pályázat benyújtása: Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.) Titkárságán.
A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet egyidejű figyelembe vételével tör-
ténik. Az ösztöndíj összege utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott bankszámlaszámra kerül
átutalásra. A nyertes pályázók kiértesítése levélben történik, a döntést követően.
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Visszatérés a régi kerékvágásba

Az elmúlt időszak – túlzás nélkül mond-
hatjuk – megviselt mindenkit a gyere-
kektől az idősekig egyaránt. Átmenetileg

több olyan intézkedés (vásárlási időkorlát, kö-
zösségi terek bezárása, parkolási díjak törlése,
egészségügyi korlátozások, stb.) született, mely
megváltoztatta életünket.

Június elejétől kezdve fokozatosan több kor-
látozást feloldottak, majd 2020. június 17-től
megszüntetésre került a veszélyhelyzet. Az in-
tézkedés nyomán lassan minden visszaállhat a
régi kerékvágásba. 

Hogy érinti ez városunk lakóit és a hozzánk
látogatókat?

- Alapos fertőtlenítés után újra nyitottuk a
játszótereket, a szülők és a gyermekek nagy
örömére. Ezzel kapcsolatban nem árt néhány dol-
got újra ismételni. Ezen túl is tilos kutyákat be-
vinni a játszóterekre! (Gondoljuk végig: a gyere-
kek ott futkároznak, hemperegnek a fűben, ahol
nem sokkal előtte még a kutya piszkított.) Do-
hányozni is csak a játszótéren kívül lehetséges.

Komoly problémát jelent, hogy az otthon
megunt, kinőtt (sok esetben sérült) játékokat a
szülők kiviszik a játszóterekre és ott hagyják
óhatatlanul is veszélyforrást teremtve ezzel. A
játszóterek biztonságos üzemeltetése a város
dolga, és csak az általa kihelyezett – előzetesen
bevizsgált játékokért tud felelősséget vállalni.
nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ne
vigyenek játékokat a terekre, mert azokat
a gyermekek biztonsága érdekében az Ön-
kormányzat munkatársai mérlegelés nélkül
elszállítják!

- 2020. július 1-től országszerte megszűnik
az ingyenes parkolás lehetősége, és visszaáll a
régi rend a fizetős parkolókban is. Városunkban
ez a rendelkezés csütörtökön és vasárnap a piac
körüli parkolást érinti. a korábban fizetős te-
rületeken 2020. július 5-től ismét üzembe
helyezzük a parkolóórákat. (Egy apró észre-
vétel: az ingyenes lehetőség időszaka alatt so-
kan felháborodtak, mert megbüntették őket
szabálytalanul történő parkolás miatt. A fizetős

parkolás feloldása nem jelenti azt, hogy meg-
szeghetők a szabályok.) A szabálytalankodók
ezután is számíthatnak büntetésre. Ennek elke-
rülése érdekében kérjük, hogy csak a kijelölt he-
lyeken parkoljanak, a KrESZ erre vonatkozó sza-
bályainak betartásával: ne álljanak a kapube-
járó elé, a kereszteződésektől számított öt
méter távolságot tartsák be, és ne parkol-
janak menetiránnyal szemben. Természete-
sen vasárnaponként továbbra is lehetőség van
az ingyenes parkoló igénybevételére a sportpá-
lya területén.

A veszélyhelyzet feloldása nem jelenti azt,
hogy megszűnt a veszély. Továbbra is köztünk
van, ezért fontos az óvatosság. Nincs már idő-
korlát, tehát mindenki a számára megfelelő
időpontban mehet vásárolni.

DE: továbbra is kötelező a maszk vise-
lése az üzletekben, a tömegközlekedési
eszközökön, és nagyon ajánlott a védőtá-
volság betartása. 

Dr. Schuller Gáborné

Faültetés és virágosítás a bölcsődében

2020 júniusban faültetés és virágosítás tör-
tént a Nobilis Humán Szolgáltató Szivár-
vány Bölcsődéjében, a rákóczi Ferenc utca

149/a szám alatt. regényi Tiborné, Aranka ve-
zetésével a Zöld Háló Egyesület 6 db gömb fűz-
fát ültetett el az udvaron, hogy a gyermekek
számára több árnyékos terület legyen majd a
nyár folyamán. 

A bölcsőde gyermekei nagy lelkesedéssel
segítettek a Zöld Háló Egyesület tagjainak. Sel-
meczi Ernő a NOEL Truck Kamion - és Autómen-
tő vezetője segített bobcattel szakszerűen mély
gödröket ásni a fáknak. 

Külön köszönet illeti Fabula Krisztinát és
Kok Gábort a szervezésben. 

A parkoló is új óriási virágládákat kapott,
amelyeket a Zöld Háló csapata törpe szil örök-
zöld bokrokkal ültetett be, hogy minél szebb le-

gyen az intézmény környezete az idelátogatók
számára, Szigethalom büszkeségére.

Domonkos István, 
Nobilis Humán Szolgáltató, 

intézményvezető
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Bemutatkozik a Négyszínvirág Óvoda „régi – új” vezetője

2000 októbere óta vezetem a Szigethalom
Négyszínvirág Óvodát. Az elmúlt 20 év
rengeteg tapasztalatot, élményt nyújtott,

ugyanakkor számtalan változást is hozott. 
20 évvel ezelőtt 16 csoportban nevelkedtek

a gyerekek, majd duplájára emelkedett az óvo-
dások száma, ezért 2007-ben megépült a Na-
rancssárga Óvoda, újabb 8 csoportnyi férőhellyel.
Jelenleg 652 gyermek nevelkedik intézményünk-
ben – a Narancssárga, Sárga, Zöld, Kék és Piros
tagóvodában. 86 fős nevelőközösségünk azon
fáradozik, hogy a gyerekek biztonságban legye-
nek, jól érezzék magukat, és kellemes tanulási
környezetet biztosítsanak számukra. 

20 év alatt jelentős mértékben változott a vi-
lág – változtak a családok életkörülményei, szo-
kásai, tért hódítottak a technikai eszközök, és a
nevelési értékrendek is módosultak. Ezekhez a
változásokhoz az óvodának is alkalmazkodnia
kellett, ami a nevelési módszerek megújítását is
eredményezte. 

Tevékenységközpontú pedagógiai progra-
munknak megfelelően arra törekszünk, hogy a
gyerekek játékos módon, tevékenységekbe
ágyazva juthassanak ismeretekhez, tapasztala-
tokhoz, és természetes érdeklődésüket fenntart-
va erősítsük bennük a tanulás iránti vágyat. En-
nek érdekében változatos tevékenységeket biz-
tosítunk számukra – lehetőleg természetes

környezetben. Ez a törekvésünk mit sem válto-
zott az évek során, ám a megváltozott körülmé-
nyek miatt a gyerekek igényei is módosultak.
Másféle tudással érkeznek otthonról a 3 évesek,
más szinten áll az önállóságuk, és másfajta esz-
közökkel lehet lekötni figyelmüket. Bizonyos te-
rületeken sokkal tájékozottabbak, jobban teljesí-
tenek, mint korábban, ugyanakkor sok esetben
komoly fejlesztésre szorulnak egy-egy részterü-
leten. 

A változások ellensúlyozása érdekében az
évek során többféle pedagógiai innovációt ve-
zettünk be: elsajátítottuk a kompetencia alapú
nevelést, lépéseket tettünk az esélyegyenlőség
megteremtése terén, korszerű szakmai módsze-
reket, eljárásokat alkalmaztunk, jó gyakorlatokat
próbáltunk ki és vezettünk be. Az óvoda-iskola
átmenet megkönnyítése érdekében rendszeres
és jó kapcsolatot tartottunk a helyi általános is-
kolákkal, egyeztettük a gyerekek képességszint-
jét illetően.  

Számtalan gyermekprogramot szerveztünk
az évek során, színesítettük a városi rendezvé-
nyeket, családi programokat rendeztünk. Aktívan
együttműködtünk a városi intézményekkel, szer-
vezetekkel. Pályázatokat nyertünk, melynek ered-
ményeképpen létrejött a KrESZ-park és több pe-
dagógus továbbképzés, valamint elnyertük a re-
ferencia-intézményi és a „Zöld óvoda” címet. 

2020. június 16-án az a megtiszteltetés ért,
hogy újabb 5 évre lehetőséget kaptam a Sziget-
halom Négyszínvirág Óvoda vezetésére. Az újabb
vezetési ciklus programjában megfogalmaztam
azokat a feladatokat, amelyek elérésére törek-
szem. A meglévő, jól működő tanügyi és peda-
gógiai folyamatok megerősítése, ugyanakkor a
kevésbé hatékony eredmények javítása a cél. A
célkitűzések egyike az a törekvés, hogy a vegyes
életkorú csoportokat részben osztottá alakítjuk,
azaz kisebb korkülönbséget igyekszünk tartani az
egy csoportban nevelkedő gyerekek között. To-
vábbi fő cél egy újabb logopédus alkalmazása a
nagyszámú beszédproblémás gyerek ellátása ér-
dekében. 

Köszönöm az elmúlt 20 év eredményeinek
támogatását vezetőtársaimnak, pedagógus kol-
légáimnak és a teljes alkalmazotti közösségnek,
akikkel együtt értük el eredményeinket. 

Köszönöm az óvodás gyerekek szüleinek a
támogató együttműködést és az adományokat,
amivel segítették az óvoda szépülését, eszköze-
inek bővítését. 

És végül köszönöm Szigethalom Város Ön-
kormányzatának a segítséget, amit támogatásá-
val, pályázatok benyújtásával, pozitív értékelésé-
vel nyújtott számunkra. 

Tasnádi Tünde
a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda vezetője

Gondolatok a távoktatásról

Igazi kihívást jelentett az online oktatás mind
gyereknek, mind szülőnek, mind tanárnak. In-
nen, a végéről visszatekintve sikeresnek

mondhatjuk a „kísérletet”. Pedig nem indult
könnyen…

A lehetséges forgatókönyvek legrosszabbika
valósult meg, amikor március 13-án, pénteken
este bejelentették, hogy hétfőtől online tanítás
lesz. Megszűnt a kapcsolat a gyerekekkel, nem
volt lehetőség, hogy közösen bejelentkezzünk a
megfelelő honlapokra, és sok esetben a gyere-
kek e-mail címe sem volt meg. Majd fokozatosan
úrrá lettünk a kezdeti nehézségeken, közös ku-
tatás, megbeszélés után megtaláltuk a megfe-
lelő, egységes platformot, elértük a gyerekeket.
A vezetőség gondoskodott róla, hogy senki ne
maradjon eszköz nélkül, az iskola biztosított tab-
letet, számítógépet azoknak a tanulóinknak,
akik nem rendelkeztek ezekkel. A következő lé-
pés az volt, hogy megtaláljuk az egyensúlyt.
rengeteg lehetőség volt/van az online térben,
számos honlap kínál játékos és kevésbé játékos
feladatokat a távoktatáshoz, ráadásul most, eb-
ben a rendkívüli helyzetben mindegyik ingyenes-
sé tette a prémium funkciókat is, így kissé (vagy
nagyon) olyanok voltunk, mint Gombóc Artúr.

Hát igen. Ha csak egy kattintással feladhatok
egy leckét, könnyen elszalad a ló: kerek feladat,
katt, lyukas feladat, katt, szögletes feladat, katt,
töltött feladat, katt, ez milyen jó, katt, ez könnyű,
katt, meg még ez is, katt, ha ezt is megcsinálja,
tutira tudni fogja, katt. Egy idő után persze ez is
letisztult, többé-kevésbé megtaláltuk az arany
középutat az unatkozó, illetve a munkába bele-
fulladó gyerek (és szülő) között. 

A másik nagy nehézséget az új anyag jelen-
tette. Elküldjük az anyagot, hogy másolja be a
füzetébe. rendben, ezt az órán is leírnánk. Vi-
deós magyarázat az új ismeret mellé. Ez is rend-
ben van, ezt is megkapná órán. Ami viszont hi-
ányzik, az a visszajelzés. Ha a gyerek úgy néz a
magyarázat után, mintha egy kínai iskolába
csöppent volna, akkor elmondom másképpen,
hátha megérti. Meg másképpen, meg megint
másképpen… Videón kap egyféle magyaráza-
tot, aztán lesz, ami lesz. Jöhet az online óra a
Zoomon, de az sem az igazi. Iskolában magya-
rázni a gyerekeknek, vagy egy laptopnak, amin
egyszerre három gyerek látszik, már ha bekap-
csolta a kameráját, nem ugyanaz.

És ez az igazi problematikája a távoktatásnak.
A személyes kapcsolat hiánya. Éreztük a gyereke-

ken, hogy egy kicsit el vannak veszve, minél ki-
sebbek, annál jobban. Felborult a megszokott napi
rutinjuk, nincs mellettük egy tanár, aki nem enge-
di, hogy túlságosan elkalandozzon a figyelmük.
Egy kicsit talán mi, tanárok is el voltunk veszve, a
tanítás iskola és gyerek nélkül nem az igazi.

Az eddig leírtakból is látszik, hogy a felelős
szülők vállára is hatalmas terhet rótt ez az új
helyzet. Nemcsak az órán figyelő, hanem az
anyagot elmagyarázó tanárt is nekik kellett pó-
tolniuk bizonyos mértékig.

Le a kalappal a gyerekek, szülők, tanárok
előtt, akik becsülettel helyt álltak ebben a szitu-
ációban! Nagyon sok gyerek javított, a félévinél
jobb átlagot ért el év végére. Sok diák volt, aki az
iskolában nem nyújtott túl jó teljesítményt, de
most – akár az újdonság varázsa, akár a mód-
szertani különbségek miatt – megtáltosodott. Mi
is számtalan új lehetőséggel találkoztunk, renge-
teg olyan tapasztalatot szereztünk, amit majd fel-
használhatunk az offline oktatásban.

Sikeres volt a távoktatás? Igen. Hatékony?
Meglátjuk szeptemberben… Ez utóbbi nem
burkolt fenyegetés. Vagy igen?

Szél László
Szent István Általános Iskola
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Különös ballagás

Egyszer volt, hol nem volt, hogy 2020. már-
cius 16-án megállt az idő az iskolákban. Az
egész világ bezárult. Először még remény-

kedtünk, hogy „májusra vége lesz”. Majd teltek
a hetek és a hónapok. Idén a Húsvét nem a fel-
támadást hozta el, hanem az egyre nagyobb bi-
zonytalanságot. „Vajon ez a tanév már karan-
ténban végződik?” „Vajon előfordulhat, hogy
lesz olyan korosztály, aki nem ballaghat el méltó
körülmények között?” „Vajon meddig lehet be-
zárni a jövőt?” – záporoztak a kérdések azok-
ban a hetekben mindannyiunk fejében. Közben
már robogott felénk a Pünkösd is, és végre kó-
sza remény keletkezett. Valahogy lesz, valami
lesz… És lett! Ekkor már tudtuk, hogy az idei
ballagás lesz, akkor is lesz…

A tantermek öreg órái ugyan még mindig a
téli időszámítást mutatták. A megfáradt ho-
mokszemek még lassan peregtek lefelé az idő
rostáján. De a lomha mutatók árnyékában már
szorgos kezek díszítették a termeket, csinosí-
tották a folyosókat, csomagolták a végzős ván-
dorok tarisznyáit. 2020. június 12-én 11 órakor
végre megszólalt újra a repedthangú csengő,
hogy elindítsa a Széchenyi nyolcadikosait „vilá-
got látni, szerencsét próbálni”. Felhangzott a
„ballag már a vén diák”. Mosolygós, büszke ta-
nítók és tanárok sorfala között megindulhatott
a búcsúzó nyolcadik az újra kinyíló jövője felé.
Először az egyik osztály, majd két órával később
a második, s így követte őket két órára rá a har-
madik, hogy elballagjanak gyermekkoruk nyolc -

esztendőnyi bölcsőjéből a felnőttkor végtelen
irányába. Mint amikor a mesebeli három fiú el-
indul, egymás után az Óperencián túlra… Egy
nap, három ballagás. Méltón, de felelősen. Mert
ez a veszélyes helyzet most ezt kívánta. Szűk
számú, de könnyes szemű rokonság szívből jö-
vő virágesőjétől övezve. Mert ballagás akkor is
lett! Bizonyítva azt, hogy az emberi akarat min-
dent legyőz. A sors nem engedte, hogy hagyo-
mányos ballagással örvendeztessük meg gyer-
mekeinket, megajándékoztuk hát, egy különös-
sel! Mert a legnagyobb bajból is lehet jót
kihozni. Így esett tehát, hogy a Szigethalmi Szé-
chenyi István Általános Iskolában a külön-külön
ballagásból egy különös ballagás lett. Vagy in-
kább különleges?

Az alábbi idézettel búcsúztattuk végzős di-
ákjainkat:

„Mindig jusson időd nevetni,
mert ez a lélek legszebb zenéje.
Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve.
Dolgozni, mert ez a siker ára.
Játszani, mert ez az örök ifjúság titka.
Szeretetet adni, mert ez gyógyítja az embert,
azt is, aki adja, azt is, aki kapja.
Mindig jusson időd egy pillanatnyi mosolyra,
mert ezzel egymás számára könnyebbé 
tehetjük az életet.”

Kívánjuk nektek, hogy a következő iskolá-
tokban álljátok meg a helyeteket, és érjétek el
a céljaitokat! Ehhez sok erőt, kitartást és jó
egészséget kívánunk! 

Az iskola pedagógusai nevében:
Takács róbert

DÖK vezető tanár

Akikre büszkék vagyunk
ASzent István Általános iskola kiemelt tanulói

egész éves munkájukért nevelőtestületi
dicséretet kaptak:
Szőke Bence 5.a, Gyurász Adrienn 6.c,
Fekete Fruzsina 7.b, Defent Csaba 7.b, 
Pásztor Alexa Zorka 8.a, Dóczi Zsófia 8.b, 
Oláh András 8.b, Kneféli Linda 8.c, 
Gyurász Fruzsina 8.c

Kitűnő tanulóink:
Ágoston Balázs Áron 1.a, Gurszky Olivér 1.a, 
Kovács Mátyás 1.a, Miklós Attila 1.a, 
Vörös Árpád Attila 1.a, Winkler Szilár 1.a, 
Andró Viktor 1.b, Besszer Virág 1.b, 
Damak Nóra 1.b, Kocsis Gergő 1.b, 
Kovács Lili 1.b, Nagy roland 1.b, 
Sulik Tamás 1.b, Tiringer Noémi 1.b, 
Tóth Maja 1.c, Árvai-ritter Liliána 1.c, 
Féja-Kocsis Adél 1.c, Hézser Lili 1.c, 
Kovács Nóra 1.c, Kudó László 1.c, 

Steckmüller Flóra 1.c, Szabó Zétény 1.c, 
Szénási Mónika 1.c, Szente Szibella 1.c, 
Dalmadi réka 1.c, Nagy Botond György 1.c, 
Ledács Kiss Zsófia 1.c, Vitai Dominik 1.c, 
Kiss Joel Jonatán 1.c, Vágó Zsombor 2.a, 
Gál Maxim 2.a, Kató Balázs 2.a, 
Tóth Tímea Dorina 2.a, Dobos Nikolett 2.a, 
Petrovics Előd 2.a, Szuper Boglárka 2.a, 
Gönzi Vivien 2.b, Herzeg Patricia 2.b, 
Király Dávid 2.b, Szász réka 2.b, 
Bodnár Bianka 2.c, Ferenc Bendegúz 2.c,
Ferenc Boldizsár 2.c, Hrotkó Lenke 2.c,
Kajuha Jázmin Maja 2.c, Kató Ádám 2.c, 
Miháczi Hanna 2.c, Nagy Boglárka 2.c, 
Novák Viktória 2.c, róka Tamás 2.c, 
Budai Botond 3.a, Ercsényi Hanna 3.a, 
Őzse Ádám 3.a, Sári Frigyes 3.a, 
Dikovec Viktória 3.b, Molnár Krisztián 3.b, 
Nagy Bence 3.b, Takács róbert 3.b, 
Hrotkó Kinga 3.c, Miklós Anna 3.c, 

Hetesi Balázs 4.b, Horváth Milán 4.b, 
Mancsek Lili 4.b, Schwarczenberger Kristóf 4.b, 
Szuper Dóra 4.b, Aranyos Lili Aisa 4.c, 
Balogh Vivien 4.c, Földeák Tiana 4.c, 
Hujber Csenge 4.c, Kovács Milán 4.c, 
Kurucz réka 4.c, Ledács-Kiss Fruzsina 4.c, 
Leskó Luca 4.c, Megyeri Ádám János 4.c, 
Sárai Levente 4.c, Szabó Vivien Julianna 4.c, 
Tóth Kende 4.c, Tóth Lili 4.c, 
Szőke Bence 5.a, Czingli Nóra 5.b, 
Balogh Zsófi Zsanna 5.b, Bars Márk 5.c, 
Busa Tamás 6.b, Király Balázs 6.b, 
Kneféli Linda 8.c

az év tanulói:
Hetesi Balázs 4.b, Sárai Levente 4.c, 
Kneféli Linda 8.c

Szívből gratulálunk nekik! A Szent István 
Általános Iskola  nevelőtestülete
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rendhagyó tanévet zártunk idén. Nagy ki-
hívást jelentett számunkra a tantermen
kívüli digitális munkarend megszervezése

és eredményes megvalósítása. Az ezzel kapcso-
latos tapasztalataink pozitívak, minden peda-
gógusnak és szinte minden diáknak sikerült al-
kalmazkodni a helyzethez, és digitális keretek
között folytatni a tanulmányokat. Nem volt
könnyű, sok időt és fáradtságot igénylő feladat
volt minden résztvevő tekintetében, mégis
mindenki szorgalmasan tette a dolgát, hogy
eredményes tanévet zárjunk, és vidáman él-
vezhessük a nyári vakációt. Ezúton is köszön-
jük a fáradhatatlan munkát minden diáknak,
pedagógusnak és szülőnek. Együtt hatéko-
nyak voltunk! 

Büszkék vagyunk a legkiválóbb tanuló-
inkra, akik szorgalmas munkájukkal kima-
gasló eredményeket értek el. 

a 8. évfolyamon az akire névadónk is
büszke lenne díjat, ezzel együtt díszoklevelet
és a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapít-
vány támogatásával 20.000 Ft ösztöndíjat nyer-
tek Tulipán laura 8. a, Tulipán Szabina 8.a
és nyutali Csaba 8.b osztályos tanulók. 

Az év tanulója díjban Kökény alexand-
ra 8.a, az év sportolója díjban gombási Dá-
vid 8.c, az év közösségi tanulója díjban
Klos Krisztina 8.c osztályos tanulók része-
sültek, ezzel együtt díszoklevelet és 10.000 Ft
ösztöndíjat kaptak. 

Tanévzárás a Széchenyiben

a 8. évfolyamon az akire névadónk is büszke lenne díjat, ezzel együtt díszoklevelet 
és a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány támogatásával 20.000 Ft ösztöndíjat nyertek 

Tulipán laura 8. a, Tulipán Szabina 8.a nyutali Csaba 8.b 
osztályos tanulók. 

Az év tanulója díjban Kökény alexandra 8.a, 
az év sportolója díjban gombási Dávid 8.c,
az év közösségi tanulója díjban Klos Krisztina 8.c

osztályos tanulók részesültek, ezzel együtt díszoklevelet és 10.000 Ft ösztöndíjat kaptak.

A tanévek során nyújtott példaértékű teljesítményért 
tankerületi elismerő oklevélben részesültek 

lukács Enikő 8.a,      Sipos Dorina 8.b      és     Wolf Filip 8.c     osztályos tanulók.

Az 1-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
• Kiss Viktória Vanessza
• Sallai Flóra Tünde
• Zambelisz Fruzsina
• Kovalcsik Gergő
• Varga Dorka
• Bakos Bence Zsigmond
• Baráz Benett Zsombor
• Almási-Wittig Kornél
• Mociar Noémi
• Fekete Nóra
• Goldschmied Annabella
• Miklós Tamara
• Germán Benett
• Kurilla Kerecsen Sólyom
• Noszky Alexandra Ibolya
• Józsa Jázmin
• Miklós Annabella
• Szlovicsák Levente
• Kiss Lilien
• Szabó Barnabás
• Végh Ádám
• Kozári Tibor Péter
• Deák Ármin
• Nagy Benett Gábor
• Muzsalyi Lili Mimi

• rozsnyai Hanna
• Paragh-Varga Bíborka
• Puskás-Török Szofi
• Potocki Kornél
• Varga Tétény György
• Selmeczi Tímea Nanetta
• Debreceni Dorka
• Zentai Benjamin
• Kivés Szófia
• Házi Violetta
• Jakab Lili
• Lengyel Gergely
• Kellner Bori
• Kellner Viktória
• Fehér Andzseló Brendon
• Odrobina Panka
• Nagy Nimród
• Eckl Léna
• rippel Krisztofer Herkules
• Nyeste Laura
• Erdei Péter Nimród
• Takács Mia Laura
• ribárszki Nadin Lina
• Gajdos Lilla

• Farkas Mila
• rudner Levente
• Kiss Gergely Balázs
• Mitiner Dominik
• Pál Gergely János
• Pántya Krisztián Noel
• Sütt Nóra
• Dalmadi Bíbor Gabriella
• rudner Kende István
• Balázs Anita
• Eperjesi Viktória
• regős Szabolcs
• Csermely Mihály
• Miklós Tímea
• Nyolcas Ákos
• Iszák Jázmin
• Mars Anna Luca
• Zentai Dániel
• Debreceni Dominika
• Mizsei Boglárka
• Kökény Alexandra
• Tulipán Laura
• Tulipán Szabina
• Nyutali Csaba

Az 1-8. évfolyamon jeles 
tanulmányi eredményt értek el:

• Csap-Illés Viktória
Dominika

• Szász Annabella
Erzsébet

• Hajnal Dávid
• reznik Enikő 
• Németh Izabella
• Hajnal Mercédesz
• Pinczel Csenge
• Soós Levente
• Ludvig Nóra
• Burom Bence
• Benkő Bence
• Szabó Amina 

Gréta
• Fazekas Dominik
• Bodri robinetta
• Toldi Titanilla 

Napsugár
• Oláh Zsófia
• Hámori Hajnalka
• Pethő réka

• Padányi Marcell

• Taracközi Krisztián
• Sütt renáta
• rózsás Máté
• Zsiga Tibor
• Farkas Anita 
• Csibrák Enikő
• Kovács Kristóf János
• Kassai Milán
• Kerekes Tamás
• Jány Ádám
• Polgár Bianka
• rózsa Géza Márk
• Dalmadi Virág 

Boróka
• Lukács Enikő
• Székely Dominik
• Gyüre Boglárka
• Sipos Dorina
• Furák Medárd 

Miklós
• Kovács Noémi
• Schuck Panna Zsófia
• Csattos Vivien

Gratulálunk a szép eredményekhez, további
sikeres tanulmányokat kívánunk! Az elismerés-
sel járó oklevelet, könyvjutalmat a bizonyít-
vánnyal együtt augusztus 31-én vehetik át a ta-
nulók.

A nyári szünidőre tartalmas időtöltést, sok
szép élményt és jó pihenést kívánunk minden-
kinek.

Az iskola pedagógusai nevében:
Wéber Adrienn

intézményvezető
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2020. június 21-én vasárnap a Vadaspark környékére érkező látogatókat, és a helyi lakosságot a Modern art orchestra zenekar lepte
meg, a “Street Music” ingyenes köztéri koncertsorozat keretében. a profi művészekből álló zenekar hangulatos, igényes jazz zenével
kedveskedett a hallgatóknak.
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MEGOLDÁS SZERVIZ és ALKATRÉSZBOLT
LAKÁSÁN: 

mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogatógép, stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok. 
elefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX., Mártírok útja 218. – Temesvár u. sarok. 
Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717

Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 30 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok   . Telefon: 06-24/441-725
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Fáki László ajándéka a MOL töltőállomásnak

Az 1960-as évek elején épült az akkor még
ÁFOr, majd 1994-től MOL benzinkút Szi-
gethalmon. Balogh György volt az első lé-

tesítményvezető. 2002-től a benzinkút partneri
rendszerben üzemel, az első üzemeltető Metzger
József volt. Marlyinné Jaszenovits Dóra 2012 már-
ciusában vette át a töltőállomás vezetését. Dóra
2002 augusztusban kezdett ott dolgozni, mint

shop eladó. Jelentősebb felújítás 2020-ig nem
volt a kúton. 2020. február 4 – március 24 között
viszont teljesen új, Fresh Corner arculatot kapott.
Gasztró kategóriában bővült a választék: friss ká-
vészemekből készült minőségi kávé, tea, hot-dog
és meleg szendvics is bekerült a kínálatba, melyet

a shopba telepített beülős bokszokban vagy
akár az új külső teraszon is elfogyaszthatunk.
Kutya chip leolvasó is található a kúton, így az
elveszett kutyusok gazdáit is könnyebb megta-
lálni. A szolgáltatások között megtalálhatjuk a
PICK PACK pontot is, melyen a teljes nyitvatartási
időpontban átvehetjük az online rendelt cso-
magjainkat.

2020 júniusában Fáki László polgármester úr
egy régi fotót adományozott a töltőállomásnak
az átalakítás tiszteletére, melyen még a régi
ÁFOr idők kútfejei láthatók. A fekete-fehér kép
a benzinkút falán kapott helyet.

Domonkos István

        

Könyvtár
nyári nyitva tartás

Hétfő, kedd: 9-15, szerda, csütörtök: 9-18
péntek: 9-12

Elérhetőségeink: Facebook: Hegedüs Gé-
za Városi Könyvtár. E-mail: info@hgvk.hu

szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Telefonszám nyitvatartási időben: 
06-24/514-810; 06-70/459-1692; 

06-70-459-1634

adomány könyveket nem áll módunk-
ban elfogadni!

a rajzpályázat eredménye:
I. helyezettek: Csima Mia; Germán Kamilla;
Polyányi Emma

II. helyezettek: Bódi Mirjam Nióbé; 
Tóth Myrtill; Kerecsen Sólyom

III. helyezettek: Horváth Franciska; 
Bubenheimer-Sági Bence; Csima Zoé

Különdíjban részesülnek:
Szabó Loréna; Vágó Zsombor László

Sajnos a járványveszély miatt nem tudunk ün-
nepélyes díjátadót szervezni, de egy kis virtu-
ális kiállítással készültünk, mely Facebook ol-
dalunkon látható. Fogadjátok szeretettel és
minden résztevőnek szívből gratulálunk!


