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Apandémia és a korlátozások után
végre elindulhatott több olyan
projekt is, melyek vagy elhúzód-

tak a járvány miatt vagy csak most került
rájuk sor.

Elsőként említeném meg a közterületekre
kirakott defibrillátorokat. Még 2020 elején
tartott városi bál bevételéből vásároltuk az
eszközöket. Lakossági szavazással válasz-
tottuk ki a helyszíneket (Dunasori játszótér,
Rákóczi utca bölcsőde, Szigethalom HÉV-
megálló és a polgármesteri hivatal bejárata)
A szavazás után viszont jött a járvány, ami

megakasztotta a kivitelezést, de mostanra
mind a négyet sikerült üzembe helyezni.
Köszönjük mindazoknak, akik a bálon való
részvétellel támogatták a projekt megvaló-
sulását. Köszönet továbbá a Szigethalmi
Népjóléti Intézmények vezetőségének a
szakmai és anyagi segítségért.

Másik megvalósult projektünk a PLACC.
A területen elkészült egy Pumptrack brin-
gapálya, egy KRESZ-park a kisebbeknek,
egy skeat-pálya, valamint egy rendezvény-
helyszín. Szeretettel várunk mindenkit.
Kérjük, a pályák szabályait tartsák be az

esetleges balesetek elkerülése végett. A ren-
dezvényhelyszínen a labdarúgó Európa
bajnokság idején egy 3x4 méteres LED fa-
lon keresztül lehet megtekinteni az összes
mérkőzést. Amíg a bajnokság tart, addig a
pályák is nyitva tartanak. Ha vége a bajnok-
ságnak, akkor a nyitva tartás délelőtt 10
órától 22 óráig fog tartani. Hétfőn zárva
lesz. Ha rendezvényt szervezünk, akkor 17
órakor zárjuk a pályákat és 19 órakor nyit-
juk a rendezvényt. Rendezvények alatt a
pályákat nem tudják majd használni.

(folytatás 3. oldalon)

Több funkciós játszóteret adtak át a Szent
István Általános Iskola alsó tagozatos gye-
rekeinek. Azonnal birtokba is vették a ki-
csik. A létesítmény „nem csak”az öröm-
szerzést szolgálja, a játszótér kialakításánál
a különböző képességek fejlesztését szolgá-
ló eszközöket építettek be. Fontos, hogy a
mai számítógépes világban minél több
ilyen típusú játékkal ismerkedjenek meg a
gyerekek.

Régóta várunk rá, de a közelmúltban meg-
kezdődött egyeztetések szép reménnyel ke-
csegtetik a  MÁV-HÉV H6-os vonalán élő
lakosokat. Megkezdődik a H6 (Ráckeve-
közvágóhíd közötti) vonal felújítása.

Projektjeinkről

Új játszóteret kapott 
a Szent István

Szigetszentmiklós és Szigethalom város kö-
zös finanszírozásával készült el a két várost
átfogó Kakukkfű utca felújítása. 

Szilárd burkolatot kapott 
a Kakukkfű utca

Elindult a HÉV fejlesztése

(részletek a 2. oldalon) (részletek a 10. oldalon) (részletek a 4. oldalon)
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Ráckevéről tömegközlekedéssel, át-
szállás nélkül Szentendrére? Az
egyelőre fantasztikus filmbe illő

lehetőség a közeljövőben megvalósulhat
– legalábbis ezt ígéri a Budapesti Fejlesz-
tési Központ, amelynek vezetői június el-
sején tájékoztatták a MÁV-HÉV H6-os
vonalán lévő települések polgármestereit. 

A tájékoztatóra Ráckevétől Szigethalomig
voltak meghívva az érintett települési veze-
tők. A projekt Európai Uniós forrásból fog
megvalósulni. A hosszú távú program cél-
ja, hogy a H6 (Ráckeve-Közvágóhíd közöt-
ti), a H7 csepeli gyorsvasút, a H5 szentend-
rei HÉV-ek együtt alkossák a majdani M5
metrót. Tehát Ráckevéről közvetlen vona-
lon lehet majd eljutni Szentendrére. A rö-
vid távú cél 2030-ig a Csepeli és Ráckevei
HÉV-ek összekötése és bevezetése a Kálvin

térig, hogy a beutazóknak közvetlen met-
rókapcsolata legyen. Ezzel a fejlesztéssel azt
remélik, hogy a HÉV-et használók száma a
jelenlegi 27 000 főről kb. 60 000 főre növek-
szik. A menetidő pedig csökkeni fog a Kál-
vin térig 30 perccel, Ráckevétől számítva.
Ez a szigethalmiaknak azt jelenti, hogy kb.
40-50 perc alatt lehet majd eljutni HÉV-vel
a Kálvin térre. A járatok sűrűsége is ne-
gyedórás lesz.

Ahhoz, hogy minél többen válasszák a kö-
zösségi közlekedést, Szigethalmon a P+R
parkolók számát Szigethalom megálló ese-
tében 35-ről 70-re növelik, és Szigethalom-
alsón is létrehoznak még 40 parkolót. A ke-
rékpártárolók számát is növelni fogják. Szi-
gethalom megálló esetében 152 férőhelyre,
Szigethalom-alsó esetében pedig 99 férő-
helyre.

Tárgyalunk még arról a projekten kívül,
hogy az önkormányzat saját forrásait fel-
használva, a zajvédő gát elbontásával még
további parkolóhelyeket hoz létre Szigetha-
lom-alsón.

Mindkét állomás korszerűsödni fog. Fe-
dett várókat építenek, és valós idejű utas-
tájékoztatási rendszert. Az átjárók és feljá-
rók teljes egészében akadálymentesek lesz-
nek. A vonatok hosszában átjárhatóak
lesznek, mint a Combinó villamosok, és
hosszabbak, mint most.

Szigethalmot érinti a gyártelepi fejlesztés is,
de ez már a második ütemhez tartozik.
Még ez nincs olyan stádiumban, hogy biz-
tosan nyilatkozni lehetne róla, de az el-
mondott törekvések szerint a HÉV fejlesz-
tése már egy felüljáróval számol a Mű úton.
Ezt, ha lehetséges, a projekt keretein belül
kívánják megvalósítani, európai uniós for-
rásból. Az állomáshoz ott kb. 200 autópar-
kolóval számolnak, és közelebb vinnék a
buszokat is a megállóhoz.

Mindezek, ha megvalósulnak, sokkal él-
hetőbbé teszik a környéket és kényelme-
sebbé a beutazást Budapestre. Remélem,
ezek a tervek az ígért határidőig meg is va-
lósulnak, és nem csak a fióknak készül-
nek. Amit az önkormányzat megtehet, azt
megteszi a projekt megvalósulásának ér-
dekében.

Fáki László polgármester

Elindult a HÉV fejlesztése
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Kevés napirendi pontot tárgyalt a
képviselő-testület június 15-i ren-
des ülésén, amelyet a kormány

döntése értelmében már személyes megje-
lenéssel lehetett megtartani. A polgármes-
terek ettől a naptól elveszítették különleges
jogosítványaikat, és ismét elindulhatott a
normális élet. 

Az első napirendben szolgálati lakás iránti
kérelemről döntöttek a képviselők, amelyet
az önkormányzati alkalmazottak közül –
üresedés miatt – új személy kapott meg.

Második napirendben a 2021. évi civil pá-
lyázatok elbírálása történt meg. 30 szervezet
kapott támogatást természetben 2,9 millió
Ft, pénzben 8,5 millió forint értékben. Az
alapelvek szerint, aki természetben kért tá-
mogatást, azt száz százalékban megkapta.
Ilyenek az ingyenes terem-, eszközhasználat.

Pénz esetében pedig törekedtek arra a kép-
viselők, hogy lehetőleg mindenki legalább
annyit kapjon, mint tavaly, és a projekteket,
rendezvényeket is támogassák, mert ezek is
színesítik a városi rendezvényeket.

Harmadik napirendben a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló rendeletet fogadták el.
Régebben július elseje a köztisztviselők szá-
mára automatikusan szabadnap volt, de ezt
a törvényt hatályon kívül helyezték, és a he-
lyi önkormányzatokra hagyományozták az
erről való rendelkezést. A jelenleg megho-
zott rendeletünk alapján a köztisztviselők
megkapják szünnapnak a július elseje utáni
első ügyfélfogadás-mentes napot. Például,
ha elseje vasárnapra esik, akkor a keddi na-
pot. Vagy ha szerdára esik, amelyen ügyfél-
fogadás van, akkor az utána következő csü-
törtökre. 

Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a
képviselők.

Mindezek után a polgármester megkö-
szönte a részvételt, és bezárta az ülést.

- Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
soron következő pénzügyi és fejlesztési bi-
zottság ülésének időpontja szeptember 14-
e 18 óra,

- a humánpolitikai és népjóléti bizottság ülé-
sének időpontja szeptember 16-a 18 óra,

- a képviselő-testületi ülés időpontja: szep-
tember 21-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon

(folytatás 1. oldalról)

Ezek voltak az elkészült projektek, de
beszéljünk egy jövendőbeli projektről, a
Piros Óvoda felújításáról. 

A projektre három évvel ezelőtt pályáz-
tunk először. A pályázathoz csak előzetes
költségbecslésre volt szükség. Végre ta-
valy megítélték a támogatást, viszont az
építési beruházások megdrágultak. Így a
közbeszerzési határokat átlépve, nyílt el-
járást kell indítani. De az eljárás előkészí-

téséhez tervek is kellettek. Így a tervező
statikusa megállapította, hogy a meglévő
nyitott folyosó vasszerkezete nem felel
meg a statikai előírásoknak, így az egészet
át kellett terveztetni. Ez azzal járt, hogy
értékes időt veszítettünk el a nyári indu-
lásból. Sajnos az már látszik, hogy a mun-
kák nem fognak befejeződni szeptembe-
rig, sőt várhatóan november lesz a vége.
Addig azokat az óvodásokat, akik a Piros
Óvodába járnak, más helyszíneken kell
elhelyeznünk. Már előre is elnézést ké-
rünk a kellemetlenségért, de reméljük, ha

készen leszünk, akkor a jobb körülmé-
nyek kárpótolni fognak mindenkit.

Sokan kérdezik azt is, mi folyik a temető-
ben. Látják, hogy földmunkák és betonozás
folyik a szovjet emlékmű körüli területen.
A munka végeztével egy új szóróparcella
fog elkészülni Szigethalmon. A kivitelezést
az önkormányzattal egyeztetve a temető
üzemeltetője végzi. Várhatóan a nyár vé-
gén, ősz elején fejeződik be. A létesítmény
télen-nyáron üzemeltethető lesz.

Fáki László

Elbírálták a civil pályázatokat

Projektjeinkről
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Hulladékszállítás
rendje

Tisztelt lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy
az „Aries” Nonprofit K. Kom-

munális egysége 2021 júliusában a sze-
lektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi.

- Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) el-
szállítása: 27. hét július 5 – 9.

29. hét július 19 – 23.
31. hét augusztus 2 – 6.

- Szelektíven gyűjtött papírhulladék el-
szállítása: 28. hét július 12 – 16.

- Házhoz menő zöldhulladék elszállítása:
2021. év júliusában az ARIES K. az
alábbi időszakban végzi Szigethalom te-
rületén a háztartásokban keletkező zöld-
hulladék házhoz menő rendszerben tör-
ténő begyűjtését: 2021. július 26-tól 30-
ig (a rendes hulladékszállítás napján).

A rendeleti előírásokkal összhangban a
zsákolható zöldhulladék elszállítása ki-
zárólag az „ARIES” NK. ügyfélszolgá-
latán és a cégünkkel szerződésben álló
üzletekben forgalmazott biológiailag le-
bomló, átlátszó, zöld színű Aries felirattal
rendelkező, 110 liter űrtartalmú biohul-
ladék gyűjtő zsák alkalmazásával törté-
nik. Továbbá az ágakat, gallyakat egy
méteres darabokban kötegelve kérjük ki-
helyezni.

A fentieken túl lehetőség van a lakosság
számára a zöldhulladék kukaedényzet-
ben történő gyűjtésére, mely célra kizá-
rólag 120 l-es barna színű, vagy „Zöld-
hulladék” felirattal ellátott kukák alkal-
mazhatóak. Ez esetben a gyűjtőedényeket
az ingatlantulajdonosoknak kell besze-
rezniük.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben
a zöldhulladék gyűjtéséhez kukát hasz-
nálnak, azt nem elég csak a gyűjtés ide-
jén kihelyezni, hanem előzetesen jelezni
is szükséges az ARIES K. felé elektroni-
kus levélben vagy személyesen a sziget-
szentmiklósi ügyfélszolgálaton. Ezt meg-
tehetik továbbá a polgármesteri hivatal-
ban hétfőnként, az ARIES ügyfélfogadási
idejében is.

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Szilárd burkolatot kapott 
a Kakukkfű utca

Fogadó órák
• Fáki László polgármester. Előzetes bejelentke-
zéssel. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
• Fabula Jánosné (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. 
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
• Novákné Kiss Viktória (összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 3. választókerület képviselője.
Telefon: 06/20-344-7772
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com
• Blum Zoltán (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
• Sztrapkó Norbert (összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
• Csurcsiáné Török Ilona (összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 7. választókerület képviselője.
E-mail: torok.ica001@gmail.com 
• Nagy Viktor (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
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

Az eddigi évekhez hasonlóan az el-
kezdett útfelújításokat az idei év-
ben is folytatja önkormányzatunk.

Lehetőség szerint a nagy beruházási igényű
útfelújítások pályázati források bevonásá-
val kerülnek kivitelezésre, azonban fenti
források hiányában a Kakukkfű utca útfel-
újítási, útfejlesztési munkálatai csak saját
költségvetési források bevonásával lehetett
megvalósítani. Az utcában élők érdekében
megállapodást kötöttünk Szigetszentmik-
lós Város önkormányzatával.

Eszerint a két város határán lévő Kakukkfű
utca felújításának költségeit 50-50%-os
arányban a két város önkormányzata biz-
tosította. A kapcsolódó beszerzési eljárás,
valamint a kivitelezés felügyelete Szigetha-
lom Város önkormányzatának volt a fel-
adata.

Így a versenyeztetési eljárást követően a
nyertes pályázatot benyújtó céggel (Bituno-
va K.), április 26-án a kivitelezési szerző-

dést megkötötte. A műszaki felügyeletet a
Roadlog K. biztosította. A szerződés ösz-
szege 58 730 096 Ft, befejezési határidő jú-
nius 30 volt. A felújítási munkák keretében
a jelenlegi út nyomvonalát (a meglévő úta-
lap lehetőségeihez igazodva) kiszélesítették
(3-6 méter), illetve a korábbi, rossz minő-
ségű, nagyrészt földút útfelület bitumenes
emulzióval erősített darált aszfaltból új
burkolatot kapott.

A kivitelezés ideje alatt az érintett lakosság-
gal a kapcsolattartás a helyszínen, illetve te-
lefonon és e-mail formájában folyamatos
volt, így az adott ingatlanokhoz kapcsolódó
egyedi problémák (csapadékvíz elvezetés,
gépjármű beállók, stb.) hatékonyan megol-
dódhattak.

A munka a megrendelői igényeknek és a
vonatkozó előírásoknak megfelelően a
szerződéses határidő letelte előtt, június 14-
én elkészült.

-nv-
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Immár 13 éve annak, hogy a szigethal-
mi KDNP megemlékezést tart a triano-
ni békediktátumról. Tavaly a centená-

riumot, sajnos, a járványhelyzet miatt csak
videón keresztül tartottuk meg, de idén
végre személyesen is részt vehettünk a
Nemzeti összetartozás Napjának 101. év-
fordulóján.

Az eseményre Szigethalom Város önkor-
mányzata és a Pest Megyei Keresztényde-
mokrata Néppárt támogatásával került sor. 
Először Tóth József elnök köszöntötte a
vendégeket és a megjelenteket, és együtt
elénekeltük a Himnuszt. 
Majd Gaal Gergely – a Pest Megyei KDNP
elnöke, a település fejlesztési programok
összehangolásáért és népszerűsítéséért fe-

lelős miniszteri biztos - köszöntötte, és osz-
totta meg gondolatait a megjelentekkel.
Őt követte a Halom Színház Kulturális
Egyesület és a Sziget Néptánc Egyesület kö-
zös előadása.
A megemlékezés szónoka, Bóna Zoltán – a
8. számú választókerület országgyűlési
képviselő, Fidesz frakcióvezető-helyettes és
Pest megye fejlesztési feladatainak ellátásá-
ért felelős miniszteri biztos – a trianoni
döntés által okozott sebekre hívta fel a fi-
gyelmet, hangsúlyozta a nemzeti összetar-
tozás és a megemlékezés fontosságát.
Ezután Semes-Bogya Eszter a Magyar Kul-
túra Lovagjának előadása következett.
Deák Csaba görög katolikus parókussal
imádkozhattunk együtt, aki megáldotta a
trianoni emlékművet.
A műsor koszorúzással zárult, amelynél se-
gítséget nyújtott a Vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egye-
sület.
Végezetül Semes-Bogya Eszter művésznő
felvezetésével elénekeltük a székely him-
nuszt.
Tóth József elnök megköszönte a résztve-
vőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a

rendezvényt, és szeretet vendéglátás mellett
kötetlen beszélgetésre invitált mindenkit.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani: 
Bóna Zoltánnak, országgyűlési képviselő-
nek, Gaal Gergelynek, Pest megyei KDNP
elnöknek a megemlékezés gondolataiért,
Fáki László polgármester úrnak a támoga-
tásért.
A fellépőknek: Halom Színház Kulturális
Egyesületnek, Sziget Néptánc Egyesület-
nek, Seres Bogya Eszternek a színvonalas
előadásért, Deák Csaba görög katolikus pa-
rókusnak az áldásért, a Vitéz Mikecz Kál-
mán Honvéd és Huszár Hagyományőrző
Egyesületnek a közreműködésért, Domon-
kos Istvánnak a hangosításért, és a Városi
Szabadidőközpont dolgozóinak áldozatos
munkájukért.

Szigethalmi KDNP vezetősége

Trianon Szigethalmon
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Élet a bölcsődében természetesen

ANobilis Humán Szolgáltató Bölcső-
dében minden évben megünnepel-
jük a gyermeknapot. Ez ideális al-

kalom arra, hogy a családok betekinthesse-
nek egy kicsit a bölcsőde életébe, és
láthassák a gyermekeket abban a közegben,
ahol életük nagy részét töltik. Alkalom arra
is, hogy a „kis cimborák” szülei jobban meg-
ismerkedjenek, kapcsolatok, családi barát-
ságok születhessenek. Ezen kívül kötetlen
tapasztalatcsere fórum is baráti beszélgeté-
sekkel, hiszen a legtöbb család első gyerme-
ke sok újdonságot hoz a szülők életébe, tele
kérdésekkel, döntéssekkel és kétségekkel.

Sajnos a Covid-19 világjárvány szabályai
miatt 2020-ban elmaradt a program, és saj-
nos idén 2021-ben is csak szűk körben, a
családok bevonása nélkül, csak a gyerme -
keknek tudtuk megtartani a gyermeknapot. 
Május 31-én hétfőre, a gyermeknapot ösz-

szekötve a Fák napjával, Kalap Jakabot hív-
tuk meg az Ültess fát bábműsorral. Az elő-
adáson minden járványügyi szabályt foko-
zottan betartottunk!

A legiabb korosztály, a bölcsődések kör-
nyezeti nevelése, a fenntarthatóság egyre
nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. E ne-
mes pedagógiai célok elkötelezett híve Ja-
kab Zsolt, a Kalap Jakab Bábszínház meg-
álmodója és vezetője, aki Bálint gazda 100.
születésnapja közeledtével – az ország ker-
tészével régebben szövetkezve” – az „Ültess
fát!” műsor keretében az ország 100 bölcső-
déjében és óvodájában ültet el 100 facseme-
tét a gyerekekkel, melyeket Bálint Gyuri bá-
csi ajándékozott anno a program részére.

A kezdeményezést Kalap Jakabék Bálint
gazda sajnálatos halála után is folytatják.
Bálint gazda kérése az volt, hogy minél

több gyermekhez juttassák el az üzenetet a
természet szépségeiről, jelenjen meg nekik
mesékben és énekekben. És ültessünk fát,
hogy alkossunk valami maradandót a jövő
nemzedékeinek!

Bölcsődénk a 79-es számú alma facsemetét
kapta a kezdeményezés keretében, amelyet
közösen ültettünk el a kisgyermekekkel a
műsor után.

Köszönet a szülőknek a sok finomságért,
üdítőért és lufikért. Külön köszönet Hor-
váth Andreának és Vámosi Andrásnak,
akik ingyenesen rendelkezésünkre bocsá-
tottak egy kisbuszt, amellyel a gyerekeket
tudtuk szállítani a két telephely között. 

Felejthetetlen nap volt a kisgyermekek és
kisgyermek nevelők számára egyaránt. Re-
méljük, hogy jövőre a gyereknapi rendez-
vényünket már a családok részvételével,
közösen tudjuk megtartani!

Domonkos István
Nobilis Humán Szolgáltató

Intézményvezető

Támogatás hátrányos helyzetű ovisoknak

Nem kötelező másokkal jót tenni,
de ha jót teszel, az a jó valahogy
mindig visszajut hozzád. Ezzel a

mottóval szeretném megköszönni mind-
azoknak a szülőknek és magánszemélyek-
nek a támogató odafigyelését, akik sok kis
hátrányos helyzetű óvodásunknak szerez-
tek örömteli pillanatokat.

Köszönöm Tóth Lili és Maja családjának,
Bartha Juli és családjának, Domin Katalin
Nikolett és családjának, Fabula Krisztának
és Kok Gábornak, Suhai Timinek, Sztrapkó
Norbertnek, hogy folyamatosan támogat-
ják az óvodáinkba járó hátrányos helyzetű
családokat.

Köszönöm Burlák Zsófinak, hogy a meg-
maradt ruhaadományokat elszállítja egy
mélyszegénységben élő kis faluba, Hosszú-
pályiba, az ott lakó családok megsegítésére,
ebben segíti munkánkat a település nyugal-

mazott polgármestere, Berényi András is.
Köszönöm Molnár Sándor és családjának,
hogy megkeresésemre önzetlenül felaján-
lották, hogy a Játszótéri Fagyizóban ven-
dégül látják 60, nehéz életkörülmények
között élő kis óvodásunkat.

A lista lehetne nagyon hosszú még, ezért
végezetül köszönöm mindazoknak, akik

bármilyen formában névtelenül támogat-
ták kis óvodásaink életének szebbé tételét.

„Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
legyek a csend, mely mindig enyhet ad,
a kéz legyek, mely váltig simogat,
legyek, de ne tudják soha, hogy vagyok….”

Reményik Sándor
Török Ilona 
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Mindenki találkozott már ezzel a
közlekedési táblával, mégis na-
gyon kevesen vannak tisztában

a pontos jelentésével.

Ez egy közlekedési tábla, mégis több dolgot
szabályoz. alapvető jelentése: behajtani ti-
los, kivéve célforgalom esetén, legfeljebb
3500 kg megengedett legnagyobb össztö-
megű gépkocsival.

Kivéve célforgalom kiegészítő jelentése:
maga a KRESZ csak annyit mond ki, hogy
a tilalom nem vonatkozik arra a járműre,
melynek úti célja a táblával megjelölt úton
vagy övezetben van. Magát az áthaladást
tiltja, hiszen az úti cél kifejezés feltételezi,
hogy a gépjármű vezetője az adott útszaka-
szon meg fog állni, oda igyekszik. 

Hogyha nincs konkrét oka az adott útsza-
kaszon való áthajtásnak, ezeket az útsza-
kaszokat tilos pusztán a rövidítés, időnye-
rés vagy a dugók elkerülése érdekében
használni. A gyakorlat egységes abban,
hogy az úti cél megállást, sőt a gépjármű
elhagyását jelenti, így, ha a rendőrhatóság
észleli, hogy az érintett útszakaszon csak
keresztül hajtottunk, úgy jogosan bírságol-
nak meg. 

Amennyiben lakóhelyünk található az
érintett útszakaszon, oda érkezünk vendég-
ségbe, szállítási, rakodási céllal kell oda-
mennünk, vagy éppen hivatalos ügyintézés
miatt kell az útszakaszt használnunk, úgy
van olyan igazolható cél, ami miatt behajt-
hatunk a területre. 

Várakozni tilos! (Azaz, ha a járművet be-
zárjuk, és ott hagyjuk.)

•  megállni csak a ki- és beszállás idejére
(például iskolánál, ha felvesszük a gyere-
ket),

•  a ki- és berakodás idejére (például egy
kenyérszállító, ami friss pékárut hoz a
boltba), 

•  egyéb okokból legfeljebb 5 percig, ha a
járművezető a járműnél marad.

Egy kicsit tovább részletezve: kik hajthat-
nak be?

•  elsősorban az ott lakók és odalátogatók –
célforgalom

•  nem ott lakóknak, odalátogatóknak át-
hajtani rajta személygépkocsival nem
szabad, másoknak behajtani tilos

•  kerékpár

•  az ott lakókat vagy az oda látogatókat
szállító személygépkocsi, a személygép-
kocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömegű
gépkocsi, a betegszállító gépjármű, mo-
torkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez
kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerék-
pár, állati erővel vont jármű és kézikocsi,
a kommunális szemét szállítására szolgá-
ló jármű, továbbá az oda áruszállítást
végző legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

•  az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,

•  az odalátogatókat szállító autóbusz

•  az oda építő- és tüzelőanyagot szállító te-
hergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

•  az út és közmű építésére vagy fenntartá-
sára, köztisztasági, rendvédelmi, beteg-
szállítási, közegészségügyi feladat, illető-
leg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat
ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata
ellátása érdekében elkerülhetetlen,

•  a mozgáskorlátozott személy által veze-
tett vagy az őt szállító jármű és annak ve-
zetője.

Mekkora sebességgel közlekedhetünk itt?

A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb
20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

Mire kell ügyelnünk?

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fo-
kozottan ügyelnie kell a gyalogosok (külö-
nösen a gyermekek) és a kerékpárosok biz-
tonságára. Ha az úton járda nincs, a gyalo-
gosok az utat teljes szélességében
használhatják, a járművek forgalmát azon-
ban szükségtelenül nem akadályozhatják,
járművel várakozni csak az erre kijelölt te-
rületen szabad.  

Balesetmentes közlekedést kívánok!

Közlekedés
KRESZ gyorstalpaló: lakó-pihenő övezet tábla

A Te márkád,
a Te weboldalad.
Segítek létrehozni.

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 31 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok . Telefon: 06-24/441-725

Domonkos István
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„Az önkéntes, ingyenes közösségi munka, az
egyén társadalmi felelősségvállalása az em-
berek, a lakosság és a települések közbizton-
ságáért a legnemesebb emberi cselekedetek
közé tartozik.”

A rendszerváltáskor elszabadult az addig
kordában tartott világunk. Hatalmas igény
támadt civil szervezetek megalakulására,
így alakultak meg országszerte a polgárőri

szervezetek is, segítve a rendőrség munká-
ját. A polgárőrök napját június 27- én ün-
nepeljük minden évben. Mára ebből a szer-
veződésből profi, átlátható, egyesületi szin-
ten működő országos szövetség jött létre,
melynek védőszárnyai alatt működnek a
megyei és helyi szervezetek.

Tagjai a szolgálat alatt a törvény általi vé-
delmet élvezik, közfeladatot ellátó szemé-
lyek. 

Szigethalmon öt éve látjuk el a polgárőri
feladatokat. Ezen idő alatt, rengeteg jó em-
beri kapcsolatot sikerült kiépíteni. Sokszor
elhangzik egy kérdés: ti ingyen csináljátok?
A válasz: IGEN. Ez különbözteti meg az el-
hivatott, a közösségét támogató, érte dol-
gozó embert azoktól, akiknek csak elvárá-
saik vannak, tettek nélkül. Az öt év alatt
rengetegen jelentkeztek hozzánk, de sajnos
sokan le is morzsolódtak tőlünk.

Ezért kezdtünk bele több olyan szolgálati
ág fejlesztésébe, ami talán csábító lehet a
város közösségének, hogy csatlakozzanak

hozzánk. Sokat költünk a megjelenésünkre
is, hiszen aki belép, hozzánk azonnal for-
maruhába öltöztetjük. A környező telepü-
léseket tekintve, élen járunk ebben. Min-
den egyéb lehetőséget is megragadunk a
fejlesztésre. Pályázaton kerékpárokat nyer-
tünk polgárőrség felfestéssel. Tavasztól,
őszig minőségi holland kerékpárokkal, pár-
ban járőrözhetnek a tagjaink. Elkezdtük a
lovas polgárőrséget is, amihez lóval, de akár
ló nélkül is lehet csatlakozni. Vállaljuk a lo-
vasok felszerelését. Hatalmas dolog szá-
munkra, hogy ősszel épülni kezd a polgár -
őr lovarda is. Az idei évben robogó pályá-
zaton is indultunk. Felügyeletünket,
munkánkat a vízre is kiterjesztjük, egy
mentés képes motorcsónakkal járőrözünk.
A hajó éjjel is tud közlekedni hatalmas ke-
resőlámpáinak köszönhetően. A város ren-
dezvényein saját sátrakkal vagyunk jelen, a
segítőknek meleg étel, hideg ásványvíz, ká-
vé szolgáltatásával segítjük a munkáját. 

Egyesületünknek kiemelkedően fontos,
hogy a fiatalokkal jó kapcsolatot ápoljon.
Ennek keretében a halásztelki rendészeti is-
kola jó néhány tanulója adott már velünk
közös szolgálatot, szerezve így meg az öt-
ven óra közszolgálatot.

Rengeteg lehetőséget kínálunk azoknak is,
akik csak a közvetlen környezetük bizton-
ságossá tételében kívánnak részt venni. Na-
ponta olvasunk a közösségi oldalakon be-
jelentéseket, kapunk elkeseredett segítség-
kérő hívásokat. Azonban, hiába tesszük

lehetővé a városnak, hogy biztonságosabb
hely legyen, ha senki nem veszi a fáradsá-
got, hogy tegyen is érte.

Hiába szeretnénk sokoldalúan teljesíteni,
szélesíteni a feladatkörünket, ha nincs ele-
gendő emberünk. Mi megteszünk minden
tőlünk telhetőt, mára a környéken a leg-
jobban felszerelt, legrugalmasabb polgár-
őrség lettünk. önök nélkül azonban mind-
ez csak egy nagy szekrény ruha, üres járőr-
autó, üres csónak, számos lassan porosodó
eszköz!

Bebizonyítottuk az elmúlt öt év alatt a meg-
újult polgárőrség nem rendőrösdit játszik,
hanem segít, ahol tud. A visszajelzések
alapján már nem ciki felvenni a mellényt.
Legyünk többen, akik feláldozzák a szaba-
didejüket a közösségért!

Ha azt kérdezik, megéri e? Az anyagias vi-
lág szemüvegén keresztül nézve: koránt-
sem, de ha hiszünk a karmában, biztosan
visszakapjuk a sorstól, amit adunk önzet-
lenül. Ebből a szemszögből nagyon is meg-
éri! 

Csatlakozz hozzánk!
Csatlakozási feltétel: büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság.

Jelentkezés: 
szigethalmipolgarorok@mail.com email
címen. 

Bogya Károly

Polgárőrködünk
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Gratulálunk minden tanulónknak, akik ebben a rendhagyó, online oktatásos
2020/21-es tanévben is becsülettel helytálltak. Külön gratuláció illeti azokat, akik
minden nehézség ellenére kiemelkedően teljesítettek.

Akikre büszkék
vagyunk 

Ajárványügyi intézkedések betartá-
sával június 11-én lezajlott a Szent
Istvánban a ballagás. 

A tavalyi év után már rutinosabban láttunk
a karanténhelyzet diktálta körülmények
között a megszervezéshez. Az ünnepség
elején hagyományosan két elsős diák, or-
gován Hanna és Miczik-Langer Milán bú-
csúztatta egy-egy verssel a nyolcadikoso-
kat, majd a hetedikesek búcsúztatója követ-
kezett beszéddel, saját verssel, énekkel. A
végzősök éneklése is évről-évre a műsor ré-
sze, – most Máté Péter Egyszer véget ér…
c. dalát adta elő közösen az évfolyam –
ahogy intézményvezetőnk, Németh Leila
beszéde is, amelyben gratulált az adott élet-

szakasz lezárásához, és sok sikert kívánt az
előttük álló, kihívásokkal teli évekhez.

Szintén hagyomány szerint került sor azon
szülők és gyermekek elismerésére, jutalma-
zására, akik kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak a nyolc év során.

Nem hagyományosan, de hagyományte-
remtő szándékkal héliumos lufik helyett fa-
ültetéssel hagytak sokkal maradandóbb
nyomot maguk után a nyolcadikosok.

Szél László
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Ballagás

Év tanulói: 

Ercsényi Hanna 4. a
Őzse Ádám 4. a
Miklós Anna 4. c

Kitűnő tanulóink:

Bodóczki Liliána Dió 1. a
Kalabér Anna Olívia 1. a
Mikulás Amandina 1. a
Sárvári József 1. a
Szili Zsombor 1. a
Tóth Bence 1. a
Fórizs Lili 1. b
Haás Hunor 1. b
Királyházi László 1. c
Kiss Dominik Marcell 1. c
Kovács Márton 1. c
Miczik-Langer Milán 1. c
Miháczi Zalán 1. c
Missurai Milán 1. c
Orgován Hanna 1. c
Pappdi Amira Csenge 1. c
Sárai Hédi 1. c
Nagy Krisztián 1. d
Takács Emma 1. d
Novák Edina 1. d
Tímár Noel 1. d
Ágoston Balázs 2. a
Vinkler Szilárd 2. a
Vörös Árpád 2. a
Besszer Virág Fruzsina 2. b

Damak Nóra 2. b
Farkas Annabella 2. b
Hargitai Dominik Konor 2. b
Kovács Lili Hanna 2. b
Sulik Tamás 2. b
Féjja-Kocsis Adél 2. c
Hézser Lili 2. c
Kovács Nóra 2. c
Steckmüller Flóra 2. c
Szabó Zétény 2. c
Szénási Mónika 2. c
Szente Szibella 2. c
Vitai Dominik 2. c
Dobos Nikolett 3. a
Kató Balázs 3. a
Tóth Tímea 3. a
Petrovics Előd 3. a
Szuper Boglárka 3. a
Vágó Zsombor 3. a
Herczeg Patricia 3. b
Kósa Loretta 3. b
Szász Réka 3. b
Bodnár Bianka 3. c
Ferenc Boldizsár 3. c
Hrotkó Lenke 3. c
Kató Ádám 3. c
Nagy Boglárka 3. c
Róka Tamás 3. c
Tóth Petra 3. c
Miháczi Hanna 3. c
Ercsényi Hanna 4. a
Őzse Ádám 4. a
Papp Dominik 4. a

Molnár Krisztián János 4. b
Nagy Bence Mihály 4. b
Miklós Anna 4. c
Hetesi Balázs Gergő 5. b
Bars Márk 6. c
Homó Martin 7. b

Jeles tanulóink:

Dani Rebeka Vivien 1.a
Estefán Márk Zsombor 1.a
Klepács Imre 1.a
Magda Zoé 1.a
Reketes Brigitta 1.a
Gáti Fruzsina, 1.b
Végh Mia Maja 1.b
Herczeg Gréta 1.c
Kapás Lili Róza 1.c
Papp Balázs 1.c
Szabó Zalán 1.c
Szőke Abigél Ibolya 1.c
Fekete Balázs 1.d
Kovács Zsuzsanna Szilvia 1.d
Pintér Tünde 1.d
Ujszászi Nándor 1.d
Gurszky Olivér 2.a
Kovács Mátyás 2.a
Miklós Attila 2.a
Kocsis Gergő 2.b
Dalmadi Réka Andrea 2.c
Ledács-Kiss Zsófia 2.c
Nagy Botond György 2.c
Gál Maxim 3.a

Nádházi Gergő 3.b
Lehrreich Máté Mihály 3.b
Bubenheimer-Sági Bence 3.c
Kajuha Maja 3.c
Novák Viktória 3.c
Tóth Bianka 3.c
Szabó Zazi 3.c
Youmbi Tientceu Ryan 3.c
Sári Frigyes 4.a
Dikovec Viktória 4.b
Mihálovics Kinga 4.c
Hrotkó Kinga 4.c
Katona Cintia 4.c
Buzás Krisztina spec.II.
Szuper Dóra 5. b
Halászi Fanni 5. b
Kovács Milán 5. c
Megyeri Ádám 5. c
Szőke Bence 6. a
Pap László 6. b
Réti Nóra 7. a
Bóka Bence Dominik 7. c
Gyurász Adrienn 7. c
Vetrik Hanna 7. c
Fekete Fruzsina 8. b
Botka Jázmin 8. c
Papp Alexandra 8. c
Herkó Ferenc 8. d

Németh Leila, 
Szigethalmi Szent István 

Általános Iskola
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Szülői értekezletet tartottunk a leendő
első osztályos tanulók szüleinek a
Szigethalmi Szent István Általános

Iskolában.

Mint minden évben, az év vége nagyon iz-
galmas időszak tanulóink számára. Nem
csak a már iskolás gyerekek izgulnak a bizo-
nyítvány miatt, hanem a leendő kis diákjaink
is ilyenkor lépik át az iskola kapuját először.
Idén kissé még speciálisak a körülmények,
de az elmúlt évekhez hasonló szeretettel és
lelkesedéssel vártuk az óvódákból kirepülő
kis fecskéinket és szüleiket egy közös szülői
értekezletre, ahol mindenki bepillantást is
nyerhetett kiemelt tagozataink tevékenysé-

gébe. Fésüs Magdolna tanárnő ízelítőt adott
az ének-zene tagozatos osztály munkájából,
míg Kisszékelyi Zsolt tanár úr a testnevelés
tagozathoz hozta meg mindannyiunk ked-
vét. Ez úton is szeretnénk megköszönni a fel-
készítést és a bemutatót nekik és a szereplő
gyerekeknek is! Három első osztály indul
szeptembertől. Kiemelt szerepet kap az ének-
zene, a sport, és minden osztályban helye
lesz a Sakkpalota programnak is. Bízunk
benne, hogy a következő tanévre már nem
nyomja rá a bélyegét az idei év online okta-
tása, és szeptember elsején boldog, mosolygó
arcokat köszönthet osztályában Györgyi né-
ni, Adrienn néni és Judit néni, a speciális ta-
gozatunkon Erzsike néni.

Szabó Ildikó tanító
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Örülünk, hogy itt vagytok!

Az alsó tagozatos Szent Istvános
gyerekek nagy örömére a József
Attila utcai telephely gyönyörű,

több funkciós játszótérrel bővült.

A játszótér mászófalai, majomlétrái, tűzol-
tó csövei, kötélhálói, háromszög mászókái
és hintái nem csak remek szórakozást je-
lentenek a diákok számára, hanem az azo-
kon való szabad-, vagy akár irányított gya-
korlás számos olyan fejlesztő hatással bír,
amely nélkülözhetetlen az alsós korú gyer-
mekek fejlődéséhez.

A fel-lemászások, a függésben végzett hala-
dások és lendülések, a különböző szilárdsá-
gú és struktúrájú tárgyakon történő átjutá-
sok nagymértékben fejlesztik az egyensúly-
érzéket, a téri-tájékozódó képességet, a felső
végtagok és függesztőöv erejét, valamint a
félelemleküzdő képességet és kreativitást.

A gyerekek a játszótér használatakor szem-
besülnek azzal, hogy azok a mozgások,
amelyeket a videojátékokban könnyedén
megcsinálnak, a valóságban mennyi gya-
korlást igényelnek. Ezen túlmenően a má-
szókákon való közlekedés közben olyan is-
kolatársakkal is kapcsolatba kerülnek,
akikkel egyébként soha. Ezáltal növekszik
a szociális interakciók száma, esetleg új ba-
rátokat is szerezhetnek.

Biztosak vagyunk abban, hogy sok-sok
örömet és élményt hoz az új játszótér! Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ nagy-
vonalú hozzájárulását ehhez a remek pro-
jekthez!

Kisszékelyi Zsolt
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Új játszóteret kapott 
a Szent István

Pedagógusnap 
a Szent Istvánban

Június első vasárnapja Pedagógusnap.
Ilyenkor megkülönböztetett figye-
lemmel fordulnak felénk diákjaink, a

szülők és minden évben a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központ vezetői is.

Ebben a tanévben, az előző évek szoká-
sától eltérve, dr. Pálos Annamária tanke-
rületi igazgató asszony személyesen láto-
gatott el intézményünkbe, a Szigethalmi
Szent István Általános Iskolába. Diákja-
ink előtt adta át Katona Adrien és Varga
Anita tanítónak, Erdősné Bagó Éva peda-
gógiai asszisztensnek, Fodor Zsuzsanna
igazgatóhelyettesnek kiemelkedő szak-
mai munkájukért az Elismerő oklevele-
ket. Gratulálunk nekik, további munká-
jukhoz sok sikert kívánunk a nevelőtes-
tület nevében.

Kontha Gabriella és Bata Ilona tanárnők
pályafutását Pedagógus Szolgálati Emlék -
éremmel méltatta nyugdíjba vonulásuk
alkalmából. 

Nevelőtestületünk nevében gratulálunk
sikeres pályafutásukhoz! Kívánjuk, hogy
az előttük álló nyugdíjas évek jó egész-
ségben, sok öröm és vidámság közepette
teljenek.

A Szigethalmi Szent István 
Általános Iskola 

nevelőtestülete
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Iskolánkban június 9-11-e között a Szi-
getszentmiklósi Tankerület és az or-
szágos Mentőszolgálat jóvoltából újra-

élesztés gyakorlati oktatásra került sor a 7.
osztályos diákok részvételével és a járvány-
ügyi szabályok betartásával. A képzést is-
kolai pedagógus vezette, aki részt vett az
országos Mentőszolgálat felkészítő tanfo-
lyamán. A diákok biológia, testnevelés és
osztályfőnöki órákon 7-8 fős csoportokban
sajátították el a tudnivalókat...

A gyakorlathoz szükséges eszközöket, az
oktató bábut és a félautomata defibrillátort
a Szigetszentmiklósi Tankerület biztosított
számunkra.

Az oktatás első szakaszában elméleti isme-
reteket szereztek a tanulók, és megfigyelték
a folyamatot, majd a második szakaszban
a csoport előtt egyesével gyakorolták az új-
raélesztést, valamint megismerkedtek két

életmentő telefonos applikáció használatá-
val, a SzívCityvel és a ÉletMentővel.

A tantermi oktatás az alábbi gyakorlati egy-
ségekre tagolódott:

– Magatartási szabályok a bajbajutott kör-
nyezetében, a mentőhívás szabályai (kap-
tak egy rövid összefoglalót papíralapon a
legfontosabb teendőkről)

– Reakcióképtelen beteg vizsgálata
– Mellkasi kompresszió
– A defibrillátor használata
– Az egységek összefűzése, komplex laikus

újraélesztés

A diákok érdeklődve vettek részt az okta-
táson, és felelősségteljesen viselkedtek, va-
lamint komoly tapasztalatokkal gazdagod-
tak. Véleményem szerint az oktatás elérte
célját, mely szerint az elsősegélynyújtó leg-
fontosabb feladata saját maga és a bajba ju-

tott védelme, a nyugalom megőrzése, hatá-
rozott, empatikus, emberséges viselkedés
és  segítségnyújtás embertársunknak.

Mezei Noémi
pedagógus

Újraélesztés és elsősegélynyújtás a suliban 

Június 11-én négy nyolcadikos osztály
87 diákja búcsúzott el a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolától. Itt

maradó diáktársaik, tanáraik, az iskolai
dolgozók nevében sok erőt, jó egészséget
és nagyon sok boldogságot kívánunk élet-
ük soron következő, sikerekben bővelkedő
szakaszához. Kosztolányi Dezső szavaival
búcsúztattuk őket:

„De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.”

Wéber Adrienn
intézményvezető

Ballagás



Mermeze Klára a kezdetektől,
1988-tól a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola pedagó-

gusaként tevékenykedik, kezdetben alsó ta-
gozatos osztályfőnökként, majd munkakö-
zösség-vezetőként, és 2013 óta alsó tagoza-
tos igazgatóhelyettesként. 
Tanítóként sokféle tantervvel, tananyaggal
dolgozott az évek során, közben újabb és
újabb törvényi jogszabályoknak kellett
megfelelnie. Mindig törekedett arra, hogy
tudása naprakész legyen, hogy ismerje a ne-
velés-oktatás összefüggéseit. Vezetőként
nagy lelkesedéssel vett részt és élen járt az
integráció 2004-es bevezetésekor az isko-
lánkban. Nagyon sok bemutató órát tartott,
sokat hospitált és sok szakkönyvet, folyóira-
tot olvasott a témával kapcsolatosan. Szíve-
sen állt élére a szöveges értékelés kidolgo-
zásának. Szakmai tapasztalatait, gyakorlati
tanácsait meggyőzően és hatékonyan adta
át a kollégáinak. Meggyőződése, hogy a pe-
dagógus pályán elengedhetetlen a folyama-
tos szakmai megújulás. 2013 őszétől szak-
tanácsadóként is tevékenykedett. 2017-ben
sikeresen pályázott az oktatási Hivatal által
kiírt vezető szaktanácsadói feladatok ellátá-
sa pályázatra. Vezető szaktanácsadóként
hatékonyan és körültekintően koordinálta a
munkacsoportjába tartozó szaktanácsadók
szakmai munkáját. Szakmai folyóiratokban

és TV szereplések során mutatta be a szak-
tanácsadás nyújtotta lehetőségeket.
A pedagógus életpályamodell bevezetésekor
az elsők között készítette el portfólióját és
került a Pedagógus II. fokozatba, majd a
próbaminősítési eljárás során kiváló ered-
ménnyel a Mesterpedagógus fokozatba. Az
iskolában elsőként vett részt pedagógus
tanfelügyeleti ellenőrzésben, melynek
kapcsán kiváló értékelést kapott a külsős
szakértőktől. 
Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályáza-
ti lehetőségeket. 2014-ben sikeres pályázata
révén iskolánk elnyerte a Mentoráló intéz-
mény címet az alsó tagozatos matematika-
tanítás területén. Eredményes pályázatot
készített, melynek jutalmaként 2017. szep-
tembertől az Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ményeként működik az iskolánk. Ennek ke-
retében bemutató órákat, előadásokat, mű-
helyfoglalkozásokat, körzeti tanulmányi
versenyeket szervezünk a környék pedagó-
gusai számára. 
Magas színvonalú vezetői felkészültsége,
szakmai tapasztalatai, jó szervező és kiváló
kapcsolatteremtő készsége mind az intéz-
mény vezetésében, mind a külső partnerek-
kel való kapcsolatokban megismerhetővé
válnak. 
A pedagóguspályán eltöltött 40 év során ki-
emelt figyelmet fordított a hagyományok

ápolására, új hagyományok megteremtésé-
re, az intézmény rendezvényeinek szervezé-
sére, a város oktatási és kulturális életének
fejlesztésére. 
Példaértékű pedagógus munkája elismeré-
séül 2000-ben az intézményben az Év Ta-
nára díjban részesült, majd 2008-ban el-
nyerte Szigethalom Város önkormányzata
jóvoltából a "Szigethalom Város Kiváló Pe-
dagógusa" díjat, 2018-ban a magas szintű
nevelő-oktató munkájáért fenntartói elis-
merő oklevélben részesült. 2021-ben Mi-
niszteri Elismerő Oklevéllel tüntették ki és
elnyerte a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ Kiváló Pedagógusa címet. 
Szívből gratulálunk! Csodás nyugdíjas éve-
ket kívánunk örömben és boldogságban!

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola nevelőtestülete
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Örömteli 40 év a pedagóguspályán

Ráczné Nochta Tímea személyiségé-
ben már fiatalon megmutatkozott a
gyermekekkel való törődés. Szakmai

pályafutását az óvodai nevelésben kezdte,
majd tanítóként nevelt-oktatott. 1988-tól tag-
ja a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tantestületének. Egyénisége, rátermett-
sége és jó felkészültsége kiváló pedagógussá
tette. Munkáját körültekintően, a lelkiisme-
retesség, a lényegre törés, az életre való felké-
szítés és a gyermekekkel való végtelen türe-
lem jegyében végezte. Mindig arra törekedett,

hogy érdekes, ötletes módszereivel minél job-
ban felkeltse tanítványai figyelmét és érdek-
lődését. Színesen és élvezetesen tanított. Ver-
sei, könyvei tanulságosak és vidámak, sok
élettapasztalatról árulkodnak.  Kitartásával és
akaraterejével a nehézségeket mindig megol-
dotta. Fáradságot nem ismerve szervezte
osztályai szabadidős tevékenységeit: túrákat,
kirándulásokat, erdei iskolát. Igyekezett kü-
lönleges élményhez juttatni tanulóit, beve-
zetve őket a művészetek világába. Mindig
nagy gondossággal és lelkiismeretességgel se-
gítette a hátrányos helyzetű diákokat. Jó ta-
nácsai és hasznos élettapasztalatai által gaz-
dagabb lett tanuló és pedagógus egyaránt.
Munkaközösség-vezetőként magas színvona-
lúan, nagy odafigyeléssel, türelemmel és em-
berségesen koordinálta a pedagógusok mun-
káját. Nem volt probléma, ha hiba csúszott be
munka közben, neki mindig és mindenki szá-
mára volt jobbító és értékközvetítő tanácsa. 
Mindvégig nagy gondot fordított az emberi
kapcsolatok ápolására, nagyfokú empátia és hu-
mánum jellemzi. Minden körülmények között
megmutatta, hogy az egymásra való odafigye-

lés, néhány jó szó, egy mosoly mennyire fontos.
Bármikor fordulhattunk hozzá egészségmegőr-
zéssel kapcsolatos kérdésekkel, folyamatosan
hasznos tanácsokkal látott el bennünket. A ro-
hanó világ ellenére mindig szakított időt a sze-
mélyes beszélgetésre. Fogyni nem akaró életböl-
csessége, lelkesedése példaértékű. 

Kiváló szakmai munkája elismeréséül
1997-ben az „Év tanára” díjban részesült.
Személyében egy olyan pedagógust ismerhet-
tünk meg és tudhatunk kollégánknak, aki a
pályafutása során mindvégig magasszintű hi-
vatástudattal, nagyfokú szeretettel és folya-
matosan megújuló ötletességgel tanított gye-
reket és pedagógust, miközben olyan értéke-
ket adott át, melyek a mindennapi életben
nélkülözhetetlenek. Pedagógusi magatartás-
ból mindannyiunknak példát mutatott. Kö-
szönet ezért neked, Tia!
Szívből gratulálunk sikeres pályafutásodhoz!
További sok boldogságot és vidám nyugdíjas
éveket kívánunk!

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola nevelőtestülete

Elismerés egy sikeres életútért
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Akikre büszkék 
lehetünk a tanévben

Szigethalmi Híradó
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Arendhagyó tanév ellenére idén is
sok szép eredmény született a Szi-
gethalmi Széchenyi István Álta-

lános Iskolában. A tanévet 68 tanuló jeles
és 68 tanuló kitűnő eredménnyel zárta. A
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
díjazta a kiváló tanulmányi munkát végző
diákokat és a kiemelkedő szakmai munkát
végző pedagógusokat. Elismerő oklevelet
vehettek át Farkas Mila 4.a, Burom Máté
8.c és Zentai Dániel 8.b osztályos tanu-
lók, továbbá Domokos Ilona tanítónő és
Csvóricsné Csernyi Marianna tanárnő.
A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Ala-
pítvány idén is ösztöndíjjal támogatta a ki-
magasló tanulmányi eredményt elérő diá-
kokat. Az Év tanulója díjat Mitiner Do-
minik 4.a, Zambelisz Fruzsina 4.b,
Debreceni Dominika 8.c és Mars Anna
Luca 8.a  osztályos tanulók nyerték el. Az
Év közösségi díjas tanulója Biró Kriszti-
na 8.b és Litomiczky Enikő 8.b osztályos
tanulók lettek. Lelkiismeretes pedagógiai
és sokrétű közöségi munkájáért az Év ta-
nára díjat idén Szabó-Bognár Orsolya ta-
nítónő kapta.
Az „Akire névadónk is büszke lenne” dí-
jat minden tanévben olyan alsó és felső ta-
gozatos tanuló kapja, aki éveken át kitűnő
tanulmányi eredménnyel, példamutató
magatartással, kimagasló versenyeredmé-
nyekkel, aktív közösségi munkával rendel-
kezik. Az idei tanévben Csermely Mihály
4.b és Mizsei Boglárka 8.c osztályos ta-
nulók nyerték el a díjat.
Példaértékű, nagy hivatástudattal végzett
pedagógiai munkája elismeréseként Mer-
meze Klára igazgatóhelyettes asszony
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Kiváló Pedagógus díjban és Miniszteri
Elismerő Oklevélben részesült.
Gratulálunk a díjazottaknak! Büszkék va-
gyunk arra, hogy öregbítették iskolánk jó
hírnevét!

Wéber Adrienn
intézményvezető

Helyszín:
Iúsági Tábor Szigethalom,
Rákóczi u. 147.
Közös bejárat a Vadasparkkal
és az EMESE parkkal (nagy
fakapu).
Parkolás a bejárat előtti terü-
leten, a táborba gyalogosan
lehet bemenni. (kb. 400 mé-
ter).

Érkezés – távozás:
Minden nap reggel 7:30 – 8:15
között érkezés és este 16:30 –
17:00 órakor távozás.

Általános program terv:
Érkezés, Reggeli: 7:30 – 8:30
Közös játék: 8:30 – 9:45
Tematikus program I.: 
10:00 – 12:00
Ebéd, szabadfoglalkozás: 
12:00 – 14:00
Tematikus program II.: 
14:00 – 16:00
Szabad játék.: 16:00 – 17:00 (uzsonna, haza
menetel).

Tematika:
5 nap 10 élmény (maximum 30 fő/hét).
Délelőtt és délután különböző tematikus
élmény programok, melyek nem minden
héten egyformák:
Élmény programok: Interaktív Hétpóba,
Kirándulás a középkorba – EMESE Park
látogatás, Honvédelmi előadás, Számhábo-
rú, Air So, Védd magad – önvédelmi fog-
lakozás, Sztárcsináló – színház, színész-
mesterség, Vadaspark látogatás, Négylábú
barátaink – kutyás program, Lovak a
szomszédban, Kreálda – kézműves foglal-
kozás, Kékfény – rendőrségi program, Haj-
rá! – akadálypálya, ügyességi játékok, Séta
és/vagy kisvasút a Vadmentő parkba, stb.

Turnusok:
•  július 5-9. (jelentkezési és befizetési ha-

táridő: június 21.)
•  július 12-16. (jelentkezési és befizetési

határidő: június 28.)
•  július 19-23. (jelentkezési és befizetési

határidő: július 5.)
•  július 26-30. (jelentkezési és befizetési

határidő: július 12.)
•  augusztus 2-6. (jelentkezési és befizetési

határidő: július 19.)

Élmény tábor díja:
5 nap 10 élmény Tábor
Napközis: 38.500 Ft/fő/hét. (Tartalmazza:
napi 3x étkezés, programok, helyszín.)

Fizetési feltételek:
A tábor díját a megadott határidőig kérjük
rendezni.

Utalással: 
Élményhalom K. 
10700512-70153143-51100005
Megjegyzés rovatban kérnénk feltüntetni a
gyermek nevét, és a turnus időpontját.

Készpénzzel munkanapokon: 
Városi Szabadidőközpont, Szigethalom
Sport u. 4.
Munkanapokon 8-16 óra között. 
Készpénzzel egyéb időpontban: telefon tör-
tént előzetes egyeztetés alapján.
Telefonszám: 70/372-8403

Kapcsolat:
Email: info@elmenyhalomtabor.hu
Telefon: 70/372-8403, Munkanapokon
8:00–16:00: 70/379-6356
Facebook: Iúsági Élmény Tábor Szigethalom

Köszönöm!
Szűcsné Fintor Ilona

Nyári Élmény Tábor várja a 6-12
éves korosztályt 
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Könyvtárunk nyitvatartása 
2021. július 1-től augusztus 31-ig 
kedd és csütörtök:             10 – 18  
szerda és péntek:                  8 –16

•  Védettségi (oltási) igazolvány + személyi ok-
mány felmutatásával látogatható a könyvtár.

•  Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők
továbbra is előrendeléssel kérhetnek szolgál-
tatást, mely az épület előtt vehető át egyezte-
téssel.

•  Katalógusunk távolról is elérhető honlapun-
kon(www.hgvk.hu) keresztül : Katalóguskere-
ső

•  Maszkhasználat, kézfertőtlenítés minden eset-
ben kötelező.

Elérhetőségeink előrendelés leadásához:
E-mail:  szigethalmi.konyvtar@gmail.com

Tel.: 06-24/514-810; 06-70/459-1634;
06-70/459-1692

Várják Önöket szeretettel a könyvtárosok!
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Gyereknap 2021

Május utolsó hétvégéjén gyerekzsivajtól volt han-
gos az Iúsági Élménytábor és az Emese Park
egy része. Itt rendeztük meg /rendhagyó mó-

don/ a Városi Gyereknapi Pikniket. 
A terület óriás játszótérré alakult, ahol felhőtlenül szóra-
kozhattak kicsik és nagyok egyaránt. A jelenlévő szülők,
nagyszülők is boldogan adták át magukat a közös élmé-
nyeknek. Kipróbálták a kreatív, ügyességi játékainkat, a csi-
gafuttatót, a karika dobálót, az óriás fadominót, a labda
jengát és a megunhatatlan horgászjátékot. örömmel láttuk
az önfeledten játszó családokat.
A nap fényét emelte kalózunk Jack Spenót, aki szívesen
szórakoztatta a közönséget és lelkesen hajtogatta a kis lufi
állatokat.
Jó volt együtt! Köszönjük, hogy eljöttetek! 

Szűcsné Fintor Ilona

Végtelen futás a 
SZUFLA-val 2021
Idén június 19-én rendeztük meg a Végtelen futást, ez volt a

kilencedik alkalom.

A Végtelen futás nevezési díj nélküli közösségi futás, melynek
fő célja felkészülés a SZUFLA futófesztiválra, annak népszerű-
sítése.

Most is a jól bevált fekvő nyolcas alakú kis pályán köröztünk,
bográcsban gulyást főztünk, sok jó futó és túrázó ismerőssel ta-
lálkoztunk, beszélgettünk.

A futás és gyaloglás sikeres volt, összesen 37 fő rótta a köröket,
ki egyszer, ki többször tette meg a 3,05 kilométeres végtelen kört.
Néhányan a teljes két órát végig futották vagy gyalogolták. 106
kör gyűlt össze, kilométerben ez 323 km! Köszönjük a segítséget
a SZUFLA és a szigethalmi teljesítménytúra egyesületek önkén-
teseinek.

Segítő önkénteseink: Erdélyi Vendel, Kovács Mihály, Cseke Margit
és Gitta, Szabó Magdolna, Károlyi Gábor.

Támogatóink: Barnucz Richárdné Szilvia, Bartha Julianna Mí-
vesház K., Bodrogi Hús K., Szigethalmi Teljesítménytúrázók
Egyesülete, Szigethalom Városi Szabadidőközpont, Védgát K.

Köszönettel: a SZUFLA csapata

Tüdőszűrés augusztusban

Tisztelt lakosok! Újságunk hasábjain is szeretnénk eloszlat-
ni azt a városban terjedő tévhírt, miszerint Szigethalmon
tüdőszűrés lesz. A tény ezzel szemben az, hogy idén Szi-

getszentmiklóson tartanak ingyenes tüdőszűrést, amit a sziget-
halmi lakosok is igénybe vehetnek.

Helyszín: 
Szigetszentmiklós Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszent-
miklós, Tököli út 19.
Időpont: 
2021. augusztus 19 – szeptember 21.


