
XXXII. évfolyam 7. szám, 2022. július 
ingyenes havilap

Átadtuk a városi díjakat

A város kedvelt közösségi terén, a 
PLACC-on adta át idén Szigetha-
lom Város Önkormányzata a váro-

si elismeréseket ünnepélyes keretek között 
június 10-én.  
Az ünnepi műsor első felében Freddie 
(Fehérvári Gábor Alfréd) énekes kápráztat-

ta el a közönséget blues-os hangvételű mű-
sorával. Ezt követően a városi intézmények 
dolgozói által megválasztott kollégákat, 
majd a Szigethalom város díjára jelölteket 
szólították színpadra, akik Fáki László pol-
gármester úrtól vehették át a kitüntetést.  

(folytatás a 2. oldalon) 

Üléseztek a 
képviselők

A június 14. testületi ülés előtt el-
helyezték a városi díjazottak em-
lékköveit. Döntöttek arról, hogy 

drágább lesz az étkezés az intézmények-
ben. Szigorították a képviselők a HÉSZ-t 
– Tóth Tibor igazgató nevét viseli az is-
kola melletti utca és egyéb fontos kérdé-
sek is napirendre kerültek.  
Az ülés előtt, ünnepélyes keretek között 
az intézményi elismeréseket kapott dol-
gozók és a képviselő-testület által díjazot-
tak emlékköveinek elhelyezése történt 
meg a polgármesteri hivatal udvarán lévő 
oszlopba. 
Az első döntést igénylő napirend a Szi-
gethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény 2021 évi beszámolója volt, amely 
kiterjedt az összes szolgálati egységre, 
az idősek bentlakásos otthonára, a fo-
gyatékkal élők nappali otthonára, szo-
ciális alapszolgáltatásokra és az egész-
ségügyi szolgáltatásokra, azon belül a 
védőnői és a labor feladataira. Sajnos 
már 2021-ben is nehézséget okozott a 
térítési díjak emelésére vonatkozó kor-
mányzati tiltás és a dolgozói létszám 
fluktuációja, valamint a Covid 19 miatti 
járványszabályok követése és folyama-
tos változtatása. Az országos szabályok 
változtatásával egyidejűleg a helyi sza-
bályokat is újra kellett fogalmazni mind 
látogatói, mind alkalmazotti szinteken. 
A beszámolóból az is látható, hogy a 
szociális és egészségügyi szolgáltatások 
iránt is folyamatos növekedés tapasztal-
ható. A beszámolót a képviselő-testület 
elfogadta. 
A következő napirendben a házi gyermek-
orvosi feladatellátási szerződés módosítása 
történt meg dr. Lakner Dezső körzetében. 
A módosítás lényege, hogy a praxisközös-
ségbe lépés miatt a rendelési idők változ-
nak a tanácsadásra fordított időkkel. 

(folytatás a 3. oldalon)(folytatás az 5. oldalon)

Újra lehet jelentkezni a középiskolai ösz-
töndíj és sportolói ösztöndíjpályázatra. A 
pályázat benyújtási határideje: augusz tus 1. 
(hétfő) 18 óra. A pályázat benyújtása: 
ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Pol -
gármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, 
Kossuth L. u. 10.) titkárságán.  
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók 
közül a két első helyezett 10 000, a többi 
megfelelt pályázó 5000 Ft/hó összegű tá -
mogatásban részesül 2022. szeptember 1-
től 2023. augusztus 31-ig. Részletes pályá-
zati kiírás a 3. oldalon. 

Körmendy Zsófia 
az Össze fogás Szi-
gethalomért Egye-
sület jelöltje nyerte 
az időközi vá -
lasztást az 1. vá -
lasztókerületben 
Szigethalmon, 116 
szavazattal. Kovács 

István (Mi Hazánk Mozgalom) 14 szavaza-
tot, Rendek Zsolt (független) 62 sza vazatot 
kapott.

Az Összefogás  
jelöltje nyert

Középiskolai  
ösztöndíj pályázat
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Átadtuk a városi díjakat
Kiemelkedő dolgozók 2022 évben: 

•  Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
•  Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola  
•  Négyszínvirág Óvoda kiváló pedagógus 
•  Négyszínvirág Óvoda kiváló közalkalmazott 
•  Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény 
•  Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 
•  Nobilis Gyermekjóléti Szolgálat 
•  Nebuló Közétkeztetési Intézmény 
•  Polgármesteri Hivatal 

 
 Szigethalom városának díjazottjai 2022 évben: 

•  Szigethalom Sportolója díj 14. alatti kategória 
•  Szigethalom Sportolója díj 14-18 közötti kategória 
•  Szigethalom Sportolója díj 18 év feletti aktív 
•  Szigethalom Sportolója díj 18 év feletti már nem aktív 
•  Szigethalom Településfejlesztéséért díj 
•  Szigethalom Közösségi Életéért díj 
•  Szigethalom díszpolgára (poszthumusz) díj 
•  Szigethalom díszpolgára díj

 

Kovács Györgyi 
Csvóricsné Csernyi Marianna 
Lövey Zsuzsanna 
Tóth Józsefné 
Vincze Zsuzsanna 
Lászlóné Baraksó Veronika 
Kok-Mermeze Krisztina 
Csajági Lajosné  
Balogh Szilvia 

 
 

Gáti Fruzsina 
Haás Rebeka 
Gombár Szabolcs 
ifj. Bognár Sándor 
Bogya Károly 
Csengettyű Bábcsoport 
 Balázs Miklós 
Dr. Bata Pálné 

(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen díjazottak 14-én elhelyez-
ték az elismerésük mellé kapott márvány-
téglát a polgármesteri hivatal udvarán ta-
lálható emlékoszlopon. 
Gratulálunk nekik! 

Nagy Viktor  alpolgármester
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Drágább lesz az étkezés az intézményekben 
Szigorították a képviselők a HÉSZ-t – Tóth Tibor igazgató nevét viseli az iskola melletti utca
(folytatás az 1. oldalról) 

Harmadik napirendben a képvise-
lők jóváhagyták a „Középiskolai 
ösztöndíj 2022.” és „Sportösztön-

díj 2022.” pályázatok kiírását. (Részletek  az 
önkormányzat honlapján.) 
Ezt követően a képviselők döntöttek a jö-
vendőbeli iskola előtti utca elnevezéséről. 
Mivel a másodszori szavazás eredménye-
képpen a legtöbb szavazatot Tóth Tibor 
volt iskolaigazgató kapta, így róla lett elne-
vezve az utca. 
Ezután új kormányzati funkció felvételéről 
döntöttek a képviselők, az ebben az évben 
tartandó népszámlálás miatt. A kormány-
zati funkciók határozzák meg egy-egy fel-
adat költségeinek könyvelési helyét. 
Szigethalom Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetésének I. számú elő-
irányzat-módosítását is tárgyalták a képvi-
selők. A módosítás az elnyert pályázati 
pénzekre tekintettel meghaladta a 880 mil-
lió forintot. Ez három pályázat pénze lé-
nyegében. A régi temető közparkká alakí-

tása, a Szigethalmi Egyesített Népjóléti In-
tézmény főépületének energetikai megújí-
tása és a jövendőbeli iskola mellé építendő 
bölcsőde támogatása. 
Miután eddigi ismereteink alapján az ön-
kormányzati térítési díjak moratóriuma le-
jár június 30-al, így az étkezési térítési díjak 
emeléséréről szóló rendeletet is elfogadta a 
testület. Sajnos az élelmiszerárak növekedé-
se miatt a térítési díjakat is emelni kell. A 
havi veszteség már több mint egymillió fo-
rintra rúgott a főzőkonyhákon, és ez csak az 
alapanyag drágulásából fakad, mivel az 
energiaárak növekedése ebben még benne 
sincsen. A legnagyobb árnövekedés a böl-
csődében lesz érezhető, ami eléri az 50 szá-
zalékot, ugyanis az ehhez tartozó előírások 
tartalmazzák a legjobban emelkedő tejter-
mék és zöldség-, gyümölcsárakat. Az eme-
lés augusztus elsejétől lép hatályba. 
A következő napirendben a szociális szolgál-
tatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása történt meg. Ez a rendelet tartal-
mazza a szociális térítési díjakat. Itt is az 

emelés mellett döntöttek a képviselők. Ennek 
nagysága 10 százalék. Ez a 10 százalék éppen 
csak az élelmiszer árak emelkedését fedezi. 
Az utolsó döntést igénylő napirendben 
megtörtént Szigethalom Város Helyi Építé-
si Szabályzatának módosítása a lakóterüle-
tekre vonatkozóan. Ennek értelmében csak 
900 m2 feletti ingatlanon lehetséges két la-
kóegység felépítése lakóövezetben. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: szeptember 13. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: 
szeptember 15. 
Képviselő-testületi ülés: szeptember 20. 
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 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 

Középiskolai ösztöndíjpályázat  
Szigethalom Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet a szigethalmi, kö-
zépiskolai tanulmányokat folytató 

diákok támogatása céljából. 
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók 
közül a két első helyezett 10 000, a többi 
megfelelt pályázó 5000Ft/hó összegű tá-
mogatásban részesül 2022. szeptember 1-
től 2023. augusztus 31-ig. 
Pályázati feltételek: 
•  önéletrajz benyújtása, 
•  a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen 

szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel, 

•  nappali tagozaton folytassa tanulmá-
nyait, 

•  legalább kilencedik osztályt végzett ta-
nuló legyen, 

•  középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél 
rosszabb nem lehet. 

Pályázat benyújtásához szükséges: 
•  a befejezett évfolyam első, második fél-

évi bizonyítvány másolata, 
•  lakcímkártya bemutatása, 
•  pályázó által megadott számlaszám. 
A pályázat benyújtási határideje: augusz-
tus 1. (hétfő) 18 óra 

A pályázat benyújtása: 
ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Pol-
gármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, 
Kossuth L. u. 10.) titkárságán. 
A pályázatok elbírálása a tanulmányi ered-
mények és a szociális helyzet egyidejű fi-
gyelembevételével történik. 
Az ösztöndíj összegét utólag, minden hó-
nap 5-ig a pályázó által megadott bank-
számlaszámra utaljuk. A nyertes pályázó-
kat elektronikus levélben, a döntést köve-
tően értesítjük. 

Középiskolai sportolói ösztöndíjpályázat 
Szigethalom Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet a szigethalmi, kö-
zépiskolás, olimpiai sportágat űző 

diákok támogatása céljából. 
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók 
közül a két első helyezett 10 000, a többi 
megfelelt pályázó 5000 Ft/hó összegű tá-
mogatásban részesül 2022. szeptember 1-
től 2023. augusztus 31-ig. 
Pályázati feltételek: 
•  önéletrajz benyújtása, 
•  a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen 

szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel, 
•  olimpiai sportágat űzzön, 
•  legalább kilencedik osztályt végzett ta-

nuló legyen, 
•  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: au-
gusztus 1. (hétfő) 18 óra 

A pályázat benyújtása: 
ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Pol-
gármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, 
Kossuth L. u. 10.) titkárságán. A pályáza-
tok elbírálása a sporteredmények és a szo-
ciális helyzet egyidejű figyelembevételé-
vel történik. Az ösztöndíj összegét utólag, 
minden hónap 5-ig a pályázó által meg-
adott bankszámlaszámra utaljuk. A nyertes 
pályázókat elektronikus levélben, a döntést 
követően értesítjük. 

Szigethalom Város Önkormányzata 
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IV. Jótékonysági Játszótéri  
Bolondozás 
Nagyon köszönjük mindenkinek, 

hogy április 24-én eljött, és velünk 
töltött egy vidám délutánt a Du-

na-parti játszótéren. 
Jó volt látni, hogy a rossz idő ellenére is 
ilyen sokan eljöttek, kicsik és nagyok együtt 
játszottak, nevettek és jótékonykodtak. 
Rengeteg támogatást és tombolafelajánlást 
kaptunk, és ennek a bevételét idén, 255 715 
Ft-ot Zsejke és Barni NCL1 betegségben 
szenvedő ikerpár fejlődéséhez segítő esz-
köz vásárlására fordítottuk. A szülőkkel 

egyeztetve sikerült megvennünk az ikrek 
fürdetését segítő széket.  
Június 3-án Fáki László polgármesterrel és 
Fejes Jánossal közösen, nagy szeretettel ad-
tuk át a családnak az ajándékot, aminek na-
gyon örültek, mert sokat nőttek a kicsik, és 
így könnyebb lesz a fürdetésük. 
Külön köszönet a sok segítőnek és támoga-
tónak, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
ez a fantasztikus rendezvény. 

Suhai-Réfi Tímea képviselő 

Kutyasétáltatás szabályokkal 
A jogi szabályozás megkülönbözteti 

a belterületen, külterületen, illetve 
a védett vagy nem védett természe-

ti területen történő kutyasétáltatást. Fontos 
tudni, hogy amennyiben a szabályozást 
megsértjük, a közterület-felügyelő és a 
rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki! 
Lássuk, mire kell figyelni a kormányrende-
let szerint belterületen! 
•  Szabálysértést követ el, ha valaki a fel-

ügyelete alatt álló kutyát belterületen, 
közterületen felügyelet nélkül szabadon 
bocsát vagy kóborolni hagy. Ez arra az 
esetre is igaz, ha a kutya kiássa magát, ki-
szökik, szóval fontos, hogy rendszeresen 
ellenőrizzük a kerítést! 

•  Közterületen kizárólag pórázzal szabad 
sétáltatni a kutyát! A póráz nélküli ku-
tyasétáltatás törvénybe ütközik. Kivételt 
képeznek ez alól a kutyafuttatók – tehát 
olyan kijelölt helyek, ahol szabadon en-
gedhetjük a kutyust. Kizárólag olyan sze-
mély sétáltathatja a kutyát, aki képes irá-
nyítani, kezelni és féken tartani őt. 

•  Biztosítani kell, hogy a kutya más állatot, 
embert harapással ne veszélyeztessen. A 
szájkosár használata tehát nem kötelező, 
de a gazda felelőssége eldönteni, hogy 
szükséges-e. Ha a kutya sérülést okoz, az 
szintén a gazda felelőssége. 

•  Tömegközlekedésen ugyanakkor kötele-
ző a szájkosár a kutyáknak! 

Sajnos még a mai napig előfordul, hogy 
egyes kutyatulajdonosok nem szedik össze 
az utcán a kutyaürüléket. A természetben 
pedig sajnos szinte senki sem foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. 
Ez nem csak esztétikai szempontból kelle-
metlen látvány, de a természetben is na-
gyon kellemetlen belelépni. A legnagyobb 
baj pedig az, hogy a kutyaürülék más álla -
tokra, emberekre fertőzésveszélyes is lehet! 
A kutyaürülék hátrahagyása egyébként sza-
bálysértésnek számít az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló törvény szerint. Esze-
rint ugyanis közterületen, a közforgalom 
céljait szolgáló épületben és tömegközleke-
désen a kedvtelésből tartott állat tulajdono-
sa köteles az állat által okozott szennyező-
dést eltakarítani. 
Éppen ezért mindig legyen nálunk zacskó! 
Lakott területen kívül nincs olyan szabály, 
miszerint a kutyát pórázon kell sétáltatni. 
Ez azonban nem igaz a védett vagy nem vé-
dett természeti helyekre, például erdőkre! 
Természeti helyeken ugyanis szintén köte-
lező a póráz! 
Na de miért van erre szükség? Egyrészt a 
kutya megijeszthet más természetjárókat, 
gyermekeket és kutyákat. Ráadásul az erdő 

vadon élő állatok élettere, amelyet az eb ko-
molyan megzavarhat. 
•  Előfordulhat, hogy megkerget valami-

lyen erdei állatot, ami bár a kutyának já-
ték, a vadnak óriási stressz. Ráadásul 
könnyen szem elől téveszthetjük kedven-
cünket, és akár baleset is történhet. 

•  A bozótosban rohangálva megzavarhat 
költőmadarat, vagy tönkretehet ala-
csonyra rakott fészket. 

•  Kiáshat ürgét, vakondot. 
•  Lehet, hogy játékból megöl valamilyen 

kisebb állatot, például erdei rágcsálót, 
kis emlőst, madarat, békát, gyíkot. 

•  Legrosszabb esetben összeakadhat mala-
cait védő erdei kocával is, amely megtá-
madhatja az ebet vagy akár minket is! 

További elrettentő információ, hogy termé-
szeti területen és vadászterületen a kóbo-
rolni hagyott vagy elengedett kutyát a va-
dász elfoghatja, vagy akár elejtheti akkor, 
ha vadat űz és a vad sérelme másképp nem 
akadályozható meg. Ugyanez igaz arra az 
esetre, ha másképp nem lenne kivédhető a 
kutya támadása, vagy az állat fertőzésve-
szélyt okozna. A szabályok alól kivételt ké-
peznek a vadász- és triflakereső (szarvas-
gombász) kutyák.  
Kellemes sétát kívánunk! 

Ferenczy Krisztina közterület-felügyelő 

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap 
Felelős szerkesztő: 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 szerkesztő 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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Hulladékszállítási napok 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önö-
ket, hogy az Aries Nonprofit Kft. 
kommunális egysége júliusban a 

szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak 
szerint ütemezi. 
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és 
sörös doboz) elszállítása: 

27. hét, július 4-8. 
29. hét, július 18-22. 

Papírhulladék elszállítása: 
28. hét, július 11-15. 

Házhoz menő zöldhulladék elszállítása: 
július 25-től 29-ig  

(a rendes hulladékszállítás napján) 
A rendeleti előírásokkal összhangban a 
zsákolható zöldhulladék elszállítása kizá-
rólag az Aries NKft. ügyfélszolgálatán és a 
cégünkkel szerződésben álló üzletekben 
forgalmazott, biológiailag lebomló, átlát-
szó, zöld színű Aries felirattal rendelke-
ző, 110 liter űrtartalmú biohulladékgyűj-
tő-zsák alkalmazásával történik. Továbbá 
az ágakat, gallyakat egy méteres darabok-
ban kötegelve kérjük kihelyezni. 
A fentieken túl lehetőség van a lakosság 
számára a zöldhulladék kukaedényzetben 
történő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 
l-es, barna színű, vagy zöldhulladék fel-
irattal ellátott kukák alkalmazhatóak. Ez 
esetben a gyűjtőedényeket az ingatlantulaj-
donosoknak kell beszerezniük. Felhívjuk 
figyelmüket továbbá, hogy amennyiben 
ilyen kukát kívánnak használni, azt előze-
tesen jelenteni kell az Aries Kft.-nek! 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Bérelt autóval vitte a szemetet 
az üvegkonténerhez 

Lakossági bejelentés alapján, a Közte-
rület-felügyelet a felvételeken vissza-
ellenőrizte, hogy a Szigethalom, Sza-

badkai utca – Móra Ferenc utcai köztéri ka-
mera előtt, a szelektív hulladékgyűjtő 
edényeknél május 25-én valaki elhelyezett 
egy zsákot és egy mosdókagylót.  
A kamera felvételei alapján megállapítható 
volt az elkövetéshez használt gépjármű 
rendszáma is, melyről kiderült, hogy köl-
csönzött autó. Az autókölcsönző adatai 
alapján az autót egy Szabadkai utcai lakó 
vezette, aki az illegális hulladék lerakását 
elismerte. A hivatal az elkövetőt 50 000Ft 
közigazgatási bírság megfizetésére kötelez-
te. Szigethalmon minden közterületi, ille-
gális hulladékelhelyezés jogkövetkezmény-
nyel jár. 

N.V.

Meghívás a rendőrségtől 
Király András alezredes, kapitány-

ságvezető úr egyeztető fórumra in-
vitált bennünket május 24-re a Szi-

getszentmiklósi Járási Hivatal Tanácster-
mébe. A fórum elöljárója Dr. Nagy László 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
volt. A fórumon betekintést nyerhettünk a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság te-
rületéhez tartozó települések bűnügyi és 
baleseti statisztikáiba, ahol Szigethalom vá-
rosa általában a harmadik helyet foglalta el 
Szigetszentmiklós és Dunaharaszti után. 
Jellemző bűnelkövetési módok a lakásbe-
törés, gépjárműlopás, közterületi erőszakos 
bűncselekmények, garázdaság. Kiemelten 

magas a közlekedési balesetek száma a 
megnövekedett forgalom miatt, ami sajnos 
nem csak ezen a területen, de az egész agg-
lomeráció területén jellemző. A megnöve-
kedett forgalom által generált feszültségek 
gyakran fordulnak tettlegességbe, jellem-
zően ezek az esetek adják a közterületi 
bűncselekmények javát. Szerencsére váro-
sunkban kevésbé jellemzőek a kábítószerrel 
való visszaélések, bűnelkövetések. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy váro-
sunk kapcsolata a rendőrséggel szoros, egy-
mást segítő. Köszönjük rendőreink áldozatos 
munkáját az itt élők biztonsága érdekében! 

N.V.

• Fáki László polgármester. Előzetes bejelent-
kezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 
101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@szigetha-
lom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 
• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. 
E-mail: kokkriszta@gmail.com 
• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választókerület kép-
viselője. 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: blumzoltan68@gmail.com 
• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képviselő-
je. Telefon: +36/20-992-0114.  
E-mail: sztrapko@gmail.com 

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képviselő-
je. Telefon: +36/70-984-8827.  
E-mail: suhai.timea@gmail.com 
• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szi-
gethalomért 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

Fogadóórák

Az Összefogás jelöltje nyert 
(folytatás az 1. oldalról) 
2022. június 19-én időközi önkormányzati 
képviselő választást tartott Szigethalom 1. 
számú választókerülete dr. Schuller Gábor-
né sajnálatos halálesete miatt. 
Az 1. számú választókerület két szavazó-
körből, 1. és 9. szavazókörből áll.  
Az 1. számú szavazókörben 772 fő szere-
pelt a névjegyzéken, melyből 108 fő vá-
lasztópolgár jelent meg leadni a szavaza-
tát. A 108 szavazatból 1 választópolgáré 
érvénytelen szavazat volt. A 9. számú sza-
vazókörben 912 fő szerepelt a névjegyzé-
ken, melyből 85 fő választópolgár jelent 
meg leadni a voksát. Itt minden szavazat 
érvényes volt.  

A két szavazókörben az összes szavazatok 
száma 192 volt. 
Az időközi választáson három induló jelöl-
tette magát képviselőjelöltként, szavazata-
iknak száma a következőképpen alakult a 
két szavazókörben összesen: 
Kovács István (Mi Hazánk Mozgalom) 14 
szavazat, Rendek Zsolt (független) 62 sza-
vazat, Körmendy Zsófia (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 116 szavazat.   
A képviselő-választás eredményes volt. A 
megválasztott képviselő Szigethalom 1. vá-
lasztókerületben Körmendy Zsófia Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület jelöltje 
lett összesen 116 szavazattal. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Gyermek- és Családi Élmény7vége elneve-
zéssel, változatos programkavalkáddal vár-
ták a gyerekeket és a kikapcsolódni vágyó 
családokat május 28-29-én Szigethalmon. 
A három helyszínen (Élmény tábor, volt 
Emese Park, PLACC) zajló események 
megvalósítása a Szigethalom Város Fejlesz-
téséért Alapítvány által megnyert pályázat-
ból jött létre. Az idelátogatók részt vehettek 
szórakoztató színpadi produkciókon, el-
tölthették idejüket a népi játszótéren, illetve 
az Élmény tábor területén helyet foglaló ci-
vil szervezetek szolgáltatásait is igénybe ve-
hették. A két napos „óriás játszótérre” sok 
család ellátogatott ezen a hétvégén. 

Gyermek- és Gyermek- és Családi Élmény7vége

Fotó: Fejes János

Fotó: Zács Ágoston

Fotó: Fejes János

Fotó: Sziklavári Sándor
Fotó: Sziklavári Sándor

Fotó: Sziklavári Sándor

Fotó: Sziklavári Sándor
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A Nemzetközi Gyermeknapot világ-
szerte megünneplik az év különbö-
ző napjain. Hazánkban az Orszá-

gos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére 
már a XX. század első évtizedében is ren-
deztek gyermeknapot, de ekkor még nem 
minden évben. 1950-1953-ig június első 
vasárnapján, majd pedig minden év május 
utolsó vasárnapján ünnepelték, illetve ün-
neplik meg a gyermekeket. 
A Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsődében 
minden esztendőben hagyományosan a 

gyermeknap alkalmából meglepjük a bölcsi-
seket egy saját szervezésű műsorral. Június 
2-án az anyaintézményben, a Rákóczi utcá-
ban, 7-én pedig a Tipegő Bölcsődében a Jó-
zsef Attila utcában ünnepeltünk egy vidám 
zenés, táncos, interaktív műsor keretein be-
lül, amely alkalmazkodott a bölcsődébe járó 
gyermekek életkori sajátosságához, mind 
műsoridőben, mind pedig tartalomban. A 
kezdeti megilletődés után a Kisbogár Duó 
műsorát Kenesei-Holics Rékával minden 
gyermek élvezte, aktívan részt vettek a játé-

kokban, amelyek a műsor részét képezték. 
A legbátrabbak még az egyszerűbb hangsze-
reket is megvizsgálhatták közelről, akár ki is 
próbálhatták azokat. A műsor után az al-
kalomhoz illő színes lufik és lampionok, 
valamint a szélben vidáman lengedező 
krepp-papírszalagok között rengeteg finom-
sággal töltötték meg a pocakjukat a gyere-
kek, majd egészen ebédig vidám zenével, 
tánccal telt a nap, amely csak róluk szólt. 

Pántya Veronika 
Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 

Jótékonysági rendezvény a Zöld óvodában
Jótékonysági célú kerti partit szerveztek 

a Szabadkai utcai Zöld óvodában május 
25-én. Az eseményt a tagóvodába járó 

gyermekek és családjaik részére hirdették 
meg, de minden érdeklődőt szeretettel vár-
tak.  
A program nyitásaként a csoportokat kép-
viselő nagy – és középső csoportos óvodá-
saink készültek kedves műsorral. Ezt köve-
tően kutyás rendőrök tartottak bemutatót, 
hogy az állatok milyen felkészülten is telje-
sítik gazdáik által parancsait, valamint óvo-
dásaink egy igazi rendőrautót is megtekint-
hettek, és megszólaltathatták a szirénát. 
Szülői segítséggel a gyerekeknek lehetősé-

gük volt a két kutyussal ügyességi játékokat 
játszani.  
A Noel Truck Assistance-al való együttmű-
ködés keretében két kamionmentő is begu-
rult az óvoda udvarára. Óriási sikert aratott 
a gyerekek körében a legkisebbektől a leg-
nagyobbakig. A szülők nem győzték fel-le 
szedni a csemetéket a nagy gépekről. A te-
raszon eközben a Csengettyű bábcsoport 
tartott színvonalas bábelőadást kicsiknek 
és nagyoknak. A műsor végére már az elő-
adókkal együtt énekeltek, táncoltak az óvo-
dások.  
Az előadások mellett a gyerekeknek lehe-
tőségük volt kézműveskedésre, sport- és 

ügyességi játékokban való részvételre, arc-
festésre és csillámtetoválásra is. Sorra ké-
szültek a szebbnél szebb kis szuperhősök, 
hercegnők és kis állatok. A büfé változatos 
enni- és innivalókat kínált mindenki szá-
mára. A rendezvény remek alkalom volt a 
gyerekek és a szülők kapcsolatának elmé-
lyítésére, közösségépítésre. Reméljük, hogy 
az elkövetkező években hagyománnyá vá-
lik a rendezvény. A bevételből a Zöld óvoda 
nyári s udvari játékait fejlesztjük. Ezúton 
szeretnénk ismételten megköszönni min-
den résztvevőnek, segítőnek az együttmű-
ködést.  

SZMK szülők, Zöld Tagóvoda

A Zöld tagóvoda udvari mozgásfejlesztő játékai, melyet a Henkel Magyarország „MIT – Make an Impact on Tomorrow” vállalati önkéntes programján 
nyert az intézmény

Gyereknap a legkisebbeknek
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Akikre büszkék lehetünk a 2021-2022. tanévben

Nemcsak azért álltunk a Széchenyi 
iskola tanévzáróján ünneplőbe öl-
tözve, hogy elbúcsúztassuk a tan-

évet, hanem azért is, hogy megünnepeljük 
azt, amit a tanév során megvalósítottunk. 
A 181 tanítási napra visszatekintve el-
mondhatjuk, hogy ismét egy feladatokkal 
teli időszakot hagytunk magunk mögött, 
melyet több szempontból is sikeresen zá-
runk.  Diákjaink eredményesen teljesítet-
ték a tantervi követelményeket, kiválóan 
szerepeltek a versenyeken, és ismét éret-
tebbek lettek egy évvel. Köszönet illeti a 
pedagógusokat a lelkiismeretes munkáju-
kért és a szülőket a támogató együttműkö-
désükért. 
 
A tanévet 51 tanuló jeles, 70 kitűnő ered-
ménnyel zárta. A Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központ díjazta a kiváló tanulmányi 
munkát végző diákokat és a kiemelkedő 

munkát végző pedagógusokat. Elismerő ok-
levelet vehettek át Bodri Robertina 8.a, 
Dalmadi Bíbor 8.a, Végh Nóra 8.b és Ta-
kács Attila 8.c osztályos tanulók, továbbá 
Op Veasna tanár úr. 
 
A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Ala-
pítvány idén is ösztöndíjjal támogatta a kima-
gasló tanulmányi eredményt elérő diákokat. 
Az Év tanulója díjat Debreceni Dorka 4.c és 
Varga Ádám 8.a osztályos tanulók nyerték 
el. Az Év sportolója díjat Kurilla Kerecsen 
Sólyom 4.a és Farkas Mila 5.a osztályos ta-
nulók kapták. Az Év közösségi díjas tanu-
lója Szabó Amina 8.a osztályos tanuló lett. 
Lelkiismeretes pedagógiai és kiemelkedő kö-
zöségi munkájáért az Év tanára díjat idén 
Nyutali Marianna tanárnő kapta. 
 
Az „Akire névadónk is büszke lenne” díjat 
minden tanévben olyan alsó és felső tagoza-

tos tanuló kapja, aki éveken át kitűnő tanul-
mányi eredménnyel, példamutató magatar-
tással, kimagasló versenyeredményekkel, ak-
tív közösségi munkával rendelkezik. Idén 
Házi Violetta 4.c és Miklós Tímea 8.b osz-
tályos tanulók nyerték el a díjat. 
 
A gyermekek oktatása-nevelése érdekében 
kifejtett több évtizedes kiemelkedő nevelő, 
oktató munkájáért Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel való kitüntetésben része-
sült Csvóricsné Csernyi Marianna tanárnő 
és Mermeze Klára tanítónő, volt intéz-
ményvezető-helyettes. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak! Büszkék va-
gyunk arra, hogy öregbítették iskolánk jó 
hírnevét! 

Wéber Adrienn 
intézményvezető

Imelyi Csenge 1.a 
Muzsalyi Botond 1.a 
Selmeczi István 1.a 
Szabó Róbert 1.a 
Varga Dominik 1.a 
Klucsik Márton 1.b 
Selmeczi Adél 1.b 
Olti Liliána 1.b 
Várkonyi Léna 1.b 
Rózsa Bence 1.c 
Sajgó Natália 1.c 
Szégner Melinda 1.c 
Újfalusi Krisztián 1.c 

Ángyán Csaba 2.a 
Barát Boldizsár 2.a 
Jakab Ákos 2.a 
Jány Levente 2.a 
Balázs Máté 2.b 
Balázs Gergő 2.b 
Haga-Tamás Áron 
Kiss Jázmin 2.b 
Hernandez Abigél 2.b 
Bertalan Benett 2.c 
Gubicza Vince 2.c 
Kasza Panka 2.c 
Máté Balázs 2.c 

Nagy Krisztián 2.c 
Nyikon Boldizsár 2.c 
Varga Mira 2.c 
Pinczel Csenge 3.a 
Reznik Enikő 3.a 
Kivés Szofia 3.b 
Nyikon Barnabás 3.c 
Oláh Zsófia 4.a 
Csibrák Enikő 4.b 
Horváth Patrik 4.b 
Székely Dominik 4.b 
Kellner Bori 4.c 
Odrobina Panka 4.c 

Tulipán Noémi 5.a 
Noszky Alexandra 6.a 
Végh Ádám 6.a 
Varga Tétény 6.b 
Csattos Vivien 7.a 
Csercsa Regina 7.b 
Bodri Robertina 8.a 
Dalmadi Bíbor 8.a 
Hajnal Dávid 8.a 
Hajnal Mercédesz 8.a 
Eperjesi Viktória 8.b 
Nyerki Johanna 8.b

Baksi Boglárka 1.a 
Kocsis Korina 1.a 
Máté Dorka 1.a 
Wolf Hanna 1.a 
Bácskay Noel 1.b 
Biró Bori 1.b 
Mitrovits Miklós 1.b 
Nagy Benett 1.b 
Nyirő Maja 1.b 
Peller Luca 1.c 
Spiller Dominik 1.c 
Kiss Nikolett 2.a 
Mizsei Gréta 2.a 
Pulay Kamilla 2.a 
Rózsás Lorina 2.a 
Szabó Loréna 2.a 
Takács Martin 2.a 
Varga Dóra 2.a 

Haga-Tamás Hanna 2.b 
Halmos Álmos 2.b 
Losonczi-Kovács Lilla 2.b 
Pál Ádám 2.b 
Samu Liza 2.b 
Tarján-Telkes Benjámin 2.b 
Vidumánszki Ádám 2.b 
Andrási Dóra 2.c 
Görgős Anna 2.c 
Hagymási-Dénes Hanna 2.c 
Mészáros Emese 2.c 
Opoczki Zoé 2.c 
Tóth Zsigmond 2.c 
Kiss Viktória 3.a 
Borbély Dávid 3.a 
Fekete Nóra 3.b 
Kiss Lilien 3.b 
Lengyel Gergely 3.b 

Muzsalyi Lili 3.b 
Puskás-Török Szofi 3.b 
Selmeczi Tímea 3.b 
Bogdán Bálint 3.c 
Eckl Léna 3.c 
Erdei Péter 3.c 
Gajdos Lilla 3.c 
Kiss Gergely 3.c 
Rudner Kende 3.c  
Varga Dorka 3.c 
Goldschmied Annabella 4.a 
Kurilla-Kerecsen Sólyom 4.a 
Miklós Annabella 4.a 
Deák Ármin 4.b 
Kerekes Tamás 4.b 
Debreceni Dorka 4.c 
Házi Violetta 4.c 
Schuck Panna 4.c 

Takács Mia 4.c 
Iszák Jázmin 5.b 
Zambelisz Fruzsina 5.b 
Jány Ádám 6.a 
Miklós Tamara 6.a 
Mociar Noémi 6.a 
Paragh-Varga Bíborka 6.b 
Jakab Lili 6.c 
Kellner Viktória 6.c 
Ribárszki Nadin 6.c 
Pál Gergely 7.a 
Nyolcas Ákos 7.b 
Schuck Petra 7.b 
Egri Bianka 7.c 
Varga Ádám 8.a 
Miklós Tímea 8.b

Jeles tanulók

Kitűnő tanulók
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Elröppent 40 tanév

Csvóricsné Csernyi Marianna a kez-
detektől, 1988 óta tagja volt a Szi-
gethalmi Széchenyi István Általá-

nos Iskola nevelőtestületének. 

Lelkiismeretes, szakmailag jól felkészült 
pedagógus, aki 40 éven át empátiával, tole-
ranciával és kitűnő pedagógiai érzékkel 
igyekezett felkelteni tanítványai érdeklődé-
sét a kémia és biológia tantárgyak rejtelmei 
iránt. Sokrétű, felelősségteljes nevelő-okta-
tó munkáját alapos meggondolással, nagy-
fokú szakmai biztonsággal végezte. Az évek 
során több diákja kamatoztatta az itt szer-
zett tudását közép- és felsőfokú tanulmá-
nyai, majd felnőtt munkavégzése során. 
Munkájának színvonalát folyamatos ön-
képzéssel igyekezett emelni az évek alatt, 
rendszeresen vett részt módszertani to-
vábbképzéseken, szakmai előadásokon. Az 
itt szerzett ismereteket a jobb eredmények 
elérése érdekében beépítette a mindennapi 
munkájába. 
A tanórákon kívül részt vett a közösségfej-
lesztő és egyéb foglalkozások szervezésé-
ben. Hosszú évekig fő szervezője volt a kis-
térségi felső tagozatos komplex tanulmányi 
versenynek.  

Osztályfőnökként sok éven át tevékenyke-
dett a tanításon túl a diákközösségek ér-
dekében. Színes programokat szervezett 
tanítványainak, melyek maradandó élmé-
nyeket adtak. Harmonikus kapcsolatot 
alakított ki a gyerekekkel és a szülőkkel. 
Kollégái szeretik, megbecsülik őt ember-
ségéért, gyakorlati tanácsaiért, hasznos 
észrevételeiért.  
2021-ben színvonalas pedagógiai munkája 
jutalmazásaként fenntartói elismerő okle-
vélben részesült. 
2022-ben szakmai munkájáért a Szigetha-
lom Város Kiváló Pedagógusa díjat vehette 
át, mely 40 éves pedagógiai munkásságá-
nak méltó lezárása. 
 
Szívből gratulálunk sikeres pályafutásához! 
További sok boldogságot és vidám nyugdí-
jas éveket kívánunk! 
 

Szigethalmi Széchenyi István  
Általános Iskola nevelőtestülete 

Ballag már a vén diák Június 15-én három nyolcadikos osztály 
58 diákjának széchenyis vonata érkezett 
el a végállomáshoz. Hiszem, hogy a 

nyolc éven át tartó közös utazás sok fel-
emelő, életre szóló élményt és feledhetetlen 
emléket szerzett mindannyiunk számára. 
Itt maradó diáktársaik, tanáraik az iskolai 
dolgozók nevében sok sikert, kitartást és 
boldogságot kívánunk életük soron követ-
kező szakaszához. Az alábbi idézettel bú-
csúztattuk őket:

„Tiszteld az embert 
Szeresd a szépet 
Tanulj küzdeni 
Mert ez az élet!

Kísérjen az öröm 
Kerüljön a bánat 
Siker koronázza 
További munkádat!”

Wéber Adrienn 
intézményvezető
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Büszkén és boldogan…
Az elmúlt hónapban több remek ered-
ményt értek el tanítványaink országos 
versenyeken. Kötelességemnek érzem, 
hogy boldogságomat közkincsé tegyem! 
Ezek a csemeték megérdemlik az elisme-
rést! A sikerek nagyon jók, motiválnak, 
de akkor lesz igazán nagy hatásuk, ha 
ezeket a sikereket közkincsé teszik! Nagy 
büszkeséggel, óriási örömmel töltött el, 
hogy négy tanulóból álló csapatunk be-
jutott egy unikális országos verseny dön-
tőjébe, ahol megszerezték az értékes 6. 
helyet (ez még az olimpián is pontszerző 
helynek számít). 
 
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola idén 
országos versenyt hirdetett Indulj el egy 
úton címmel. Ez komplex verseny volt, 
mely a Rockenbauer Pál dél-Dunántúli Kék 
Túra útvonalának Írottkőtől Őriszentpéte-
rig tartó szakaszát járatta velünk végig. 
Összesen közel 150 csapat indult, köztük 
határon túli magyar iskolák „válogatottjai” 
is, ebből 44 a 7-8.osztályos évfolyamból. 
Bátran mondhatom méltóak voltak név-
adónkhoz! 
Diákjaink először a 14 csapatos döntőbe ju-
tottak be, ahol aztán 141 pontot szerezve a 
6. helyen végeztek. Mindössze 4 ponttal 
maradtak le a bronzéremről.  

Egy önző tanár gondolatai 
Bevallom, a tanári pályára 37 éve részben 
az önzőség vitt. Szerettem volna viszontlát-
ni tanítványaimban azt az értékrendet, 
amelyet büszkén képviselek, melynek két 
sarokköve a természet és a hazaszeretet. 
Mikor olvastam erről a versenyről, egyből 
megfogott a témája. Csodálatos tájainkat, 
népünk kulturális értékeit ismerhették meg 
általa tanítványaim. Olyan értékek kerültek 
napvilágra, melyek büszkévé és elkötelezet-
té tehetik tanulóimat nemzeti kincsünk és 
értékeink iránt. 
Horatius mondta egykoron: „Ércnél mara-
dandóbb értéket alkottam.” Hát így érez-
tem én is magam a verseny folyamán. A 
verseny egyik feladata az ősi magyar alma-
fajtákról szólt. A feladatot egy idézet vezet-
te fel, Bereczki Máté „gyümölcsész” évszá-
zados gondolata: „Igyekezzünk paradicsom-
má változtatni ezt az édes magyar hazát 
vagy ennek legalább ama kis darabját, ame-
lyeket a gondviselés kezeinkre bízott.” 
 
Értékek és érzések 
A több hónapig tartó versenysorozat idején 
tanítványaim a képzelet szárnyán bejárhat-
ták Szent Márton szülőhelyét, Szombat-
helyt, felkereshették egyik legszebb temp-
lomunkat Jákon, rácsodálkozhattak Pityer-
szer skanzenjére, de olyan varázslatos 
falvakat is megismerhettek, mint Katafa, 
Nagymizdó vagy Halogy. Nemcsak a múlt-
ról volt szó, hanem a jeles természetvéde-
lemről, kulturális életről is.  
Végül a döntőben, mely sajnos online ren-
deztek az idén, hatalmas hajrával a 14. 
helyről a 6-ra küzdötték fel magukat!

Originális és szórakoztató 
A feladatok rendkívül egyediek voltak, 
megoldásuk közben – a nehézségük ellené-
re – jól szórakoztunk. Írtunk panaszlevelet 
a császárnak, összeállítottuk a madárkalács 
receptjét, megszületett a legendánk a híres 
kék almáról. Megtudtuk, hogy mit jelent a 
bosztohó, a döher, vagy éppen a gebula. 
(Hogy mit jelentenek? Tessék csak utána-
nézni!) 
Azt is megtudtuk, hogy a győztes szent-
gotthárdi csata után a Rába veres lett a vér-
től és holttesteken át lehetett sétálni a túlsó 
partra (ez volt a horrorszekció).  
Álljon itt csapattagok neve: Csanády Ta-
mara Kitti, Csizmadia Bence Géza, Sőre-
gi Tamás Róbert és Zollner Dávid.  
 
Nemsokkal ez után az örömteli siker után 
kiderült, hogy egy országos levelező verse-
nyen három diákunk, Baum Boglárka, 
Haás Réka és Polgár Péter, 6. osztályos 
magoncok, pontveszteség nélkül, mind a 
négy fordulót makulátlanul megoldva, első 
helyezettek lettek. Ez a tanulmányi verseny 
hazánkról, történelmünkről, nemzeti érté-
keinkről szólt! Mindazokról az értékekről, 
melyek megmelengetik a szívünket! A ver-
senyen csak a 6. osztályokból közel 700-an 
vettek részt! 
A hosszú menetelés végén, így június tá-
ján, úgy kell a napsütés diáknak és tanár-
nak, mint egy falat kenyér. Felénk, itt, a 
Szabadkai utcában mostanában mosolyog 
rám az ég! 
 

Nád Béla  
Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
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Három pedagógus részesült peda-
gógusnapi kitüntetésben a Szi-
gethalmi Szent István Általános 

iskola tanárai közül. 
Az Év Pedagógusa-díjat vehetett át a Szi-
gethalmi PLACC-on Kovács Györgyi taní-
tó a városi ünnepségen. Kiváló Pedagógus-
díjban részesült továbbá Hézser Péterné ta-
nító és Fésűs Magdolna tanárnő.  
A Kiváló Pedagógus-díjat június 2-án a 
Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban adták 

át. A díjátadón jelen volt a Szent István Ál-
talános Iskola részéről Dala Gyöngyi és Fo-
dor Zsuzsanna intézményvezető-helyette-
sek és Németh Leila intézményvezető asz-
szony. 
Szeretettel gratulálunk nekik kiváló mun-
kájukért és kívánunk a jövőben is hasonló 
szép eredményeket, élményeket a pályán! 
 

Kovács Benjámin 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola 

A tavalyi tanévtől kezdve a Szent Ist-
ván Általános Iskolában az újonnan 
induló b. osztályok kiemelt képzést 

kapnak testnevelésből. A sportosztályok lét-
rejöttének egyik célja az, hogy a gyerekek 
olyan általános fizikai képzéshez jussanak az 
iskolában, amely nemcsak az egészséges 
életmód kialakításában segít, hanem előny-
höz juttatja a gyerekeket az általuk egyesületi 
keretek között űzött sportágban is. 
Az előző tanévben a pandémia gátolta 
mind a szabadidő-, mind pedig a ver-

senysportot. így az akkori 1. b osztály nem 
az előzetes tervek szerint kezdte meg a 
sportolást. Szerencsére ebben a tanévben 
sokkal ideálisabb körülmények várták a 2. 
b és az 1. b osztály tagjait, és ez a verseny-
eredményekben is megmutatkozott. 
A Csepel-szigeten fellelhető sportágakat te-
kintve igazi kuriózumnak számít az, hogy 
iskolánkban számos gyermek űzi a szertor-
nát. A 2. b osztályban is többen tornáznak, 
akik közül mindenképpen kiemelendő Gá-
ti Fruzsina és Honfi István Denisz. Fruzsi-
na az utánpótlástorna diákolimpia első- és 
második fordulójáról egy arany- és egy 
ezüstérmet vitt haza. Az országos döntőben 
Fruzsina 96 versenyzőből a 17. helyen, De-
nisz pedig 57 versenyzőből a 14. helyen 
zárta a versenyt. 
A 2. b-ben a tornászok mellett több karatés 
sportolót is találunk, akik közül ebben a 
tanévben Haás Hunor és Seres József mé-
rette meg magát versenyhelyzetben. Május-
ban például a karate olimpiai szakágában 
Hunor formagyakorlatban, József pedig 
küzdelemben nyert ezüstérmet. 
Az 1. b osztályba tornászok, karatésok, 
cselgáncsosok és néptáncosok is járnak. A 
karatésok közül Kádár Anna, Kővágó Lilla 

és Gerbár Kristóf versenyeztek idén. Az 
imént említett májusi versenyen Anna és 
Lilla bronz-, Kristóf pedig aranyérmet 
nyert küzdelemben. A néptáncosok közül 
Stoffer Luca mindenképpen kiemelendő, 
aki fiatal kora ellenére számos fellépésen 
van már túl. 
Az elsős tornászok és cselgáncsosok idén 
még nem vettek részt versenyen, de az el-
következő tanévben minden bizonnyal 
ezekből a sportágakból is be tudunk majd 
számolni néhány eredményről. Ezt elősegí-
tendő az iskola tehetséggondozó progra-
mot indított a sportosztályos tornászok ré-
szére. A másodikosok közül Gáti Fruzsina, 
Honfi István Denisz és Kardos Karina, az 
elsősök közül pedig Damak Panna, Kor-
dek-Kis Elinor és Steiner Nilla vesz részt 
ebben a programban. 
A 2022/2023-as tanévben az újonnan érke-
ző elsősökkel háromra bővül majd a sport-
osztályok száma. Nagyon bízunk abban, 
hogy a körülmények lehetővé teszik majd 
azt, hogy hasonló sikerekről számoljunk be 
egy év múlva is!  
 

Kisszékelyi Zsolt 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Pedagógusnapi díjeső

Utánpótlás nevelés a sportosztályokban

Gyereknapra játékok

Mivel szeretnek játszani a gyere-
kek? Könnyű a válasz. Vagy 
mégsem?  

A gyerekeknél nap, mint nap látjuk a sok 
elektronikus játékot, telefont. Kedvenc el-
foglaltságuk ezek nyomogatása, egy ujjal 
huzogatás a képernyőn. Vajon megfelelő já-
tékot játszanak? Mire jók ezek az eszközök? 
Arra kevésbé, mint az építőjátékok, társas-
játékok. 
A szülőknek, felnőtteknek fontos szerepe 
van abban, hogy mit kínálunk, mit adunk 

a gyerekek kezébe, mihez szoktatjuk 
őket!  
Nagy örömet jelentett számunkra, amikor 
iskolánkban olyan játékadományt kaptunk, 
mely igényes alapanyagból készült, és fej-
leszti a kreativitást, alkotást, térbeli tájéko-
zódást és térlátást. A szociális képességek 
területén erősíti a társakkal való együttmű-
ködést, a közös élmények megélését, az al-
kotás élményét.  
Biróné Varga Anita szülőtől GEOMAG 
mágneses építőket kapott minden alsó ta-

gozatos osztály és fából készült 3D puzzlét 
az elsősök. Tanítványaink örömmel alkot-
tak párokban és kis csoportokban, verseng-
tek egymással, ki mit tud kihozni az ele-
mekből.  
A fantáziájukban megjelent építményeket 
létrehozták, megalkották!  
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
a kreativitást fejlesztő játékokért! 
 

Fákiné Szalai Judit  
Szigethalmi Szent István Általános Iskola  
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Mozogjunk együtt!

  
Új programokon keresztülÚj programokon keresztül  

igyekszünk a személyes kapcsolaigyekszünk a személyes kapcsola--
tokat erősíteni a mozgással összekaptokat erősíteni a mozgással összekap--

csolva. Két telephelyen működő iskolánkbancsolva. Két telephelyen működő iskolánkban  
tanév elején és végén együtt mozgott alsós és felsőstanév elején és végén együtt mozgott alsós és felsős  

tanuló, pedagógus a sportnapokon. Igyekszünk új hagyotanuló, pedagógus a sportnapokon. Igyekszünk új hagyo--
mányt teremteni. mányt teremteni.   

Október 1-jén a mozgásé volt a főszerep, június 1-jén az egészségOktóber 1-jén a mozgásé volt a főszerep, június 1-jén az egészség--
megőrzés került a középpontba. Ősszel az osztálypárok együtt küzdötmegőrzés került a középpontba. Ősszel az osztálypárok együtt küzdöt--

ték le az akadályokat, oldották meg az ügyességi feladatokat. Az év végi proték le az akadályokat, oldották meg az ügyességi feladatokat. Az év végi pro--
jektnapon a közös bemelegítés után a versengések és zenés gimnasztika kapottjektnapon a közös bemelegítés után a versengések és zenés gimnasztika kapott  

helyet. Ezután az osztályok csoportokban oldottak meg feladatokat a helyes táplálhelyet. Ezután az osztályok csoportokban oldottak meg feladatokat a helyes táplál--
kozás, a megfelelő folyadékfogyasztás, a fogápolás, alvás, káros szenvedélyek elkerülésekozás, a megfelelő folyadékfogyasztás, a fogápolás, alvás, káros szenvedélyek elkerülése  

és mozgás témában. Plakátot készítettek, totót, rejtvényeket oldottak meg. és mozgás témában. Plakátot készítettek, totót, rejtvényeket oldottak meg.   
Kicsik és nagyok meglátogatták egymást a két épületben. Vidám hangulatban, közös élményekKicsik és nagyok meglátogatták egymást a két épületben. Vidám hangulatban, közös élmények--

kel telt el az a két nap.  kel telt el az a két nap.    
Fákiné Szalai Judit  Szigethalmi Szent István Általános IskolaFákiné Szalai Judit  Szigethalmi Szent István Általános Iskola  
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SZIGET  
ZÁRSZERVIZ 
Ajtózárak, ablakvasalatok, erkélyajtók 

szakszerű javítása. Cseréje olcsón,  
garanciával! 

06-70-701-78-43 
Javítás vagy csere esetén a kiszállás 

ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu 

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. Telefon: 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 32 éve! www.megoldasszerviz.hu

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

Bemutatkozik az új könyvtárvezető 

Miskolcon születtem, itt töltöttem 
gyermekkoromat, itt érettségiz-
tem 1997-ben. 

2004-ben a Szent István Egyetem Jászberé-
nyi Főiskolai Karán könyvtáros-művelő-

désszervező szakon kommunikátor szak-
irányon szereztem diplomát. 
Dolgoztam a versenyszférában, pénzügyi 
területen, majd 2017. január 3-tól a sziget-
halmi Hegedüs Géza Városi Könyvtárban 
lettem könyvtáros. A könyvtárvezetői pá-
lyázatom beadásánál az elsődleges szem-
pont a szakmai kihívás volt. 
Országos tendencia, hogy a könyvtárak lá-
togatottsága erősen visszaesett az utóbbi 
időben. Ez betudható a pandémiás idő -
szaknak, illetve a digitális eszközök elterje-
désének. A kollégáimmal azon dolgozunk, 
hogy minél többen látogassanak a könyv-
tárba. Igyekszünk változatos és érdekes 
gyerekprogramokat, író-olvasó találkozó-
kat, könyvtári rendezvényeket, kiállításokat 
szervezni, szolgáltatásainkat bővíteni, részt 
venni a városi rendezvényeken és együtt-
működni a helyi intézményekkel. 
Szeretettel várunk minden látogatót, kicsi-
ket és nagyokat egyaránt! 

Horváth Zsolt  

Szerdánként (9:30-kor) nyári  
gyerekprogramok a könyvtárban! 

 
Július 6:       Papírszínház: Oroszlán 

a könyvtárban 
Július 13:    Ismerkedjünk a dínók-

kal kreatívan 
Július 20:    Papírszínház: Kék és a 

Sárga 
Július 27:    Ismerkedjünk a méhek-

kel kreatívan  
Aug. 3:        Legózzunk együtt! 
Aug. 10:      Diatárunk kincse:  

Tücsök és a hangya 
 

Várunk szeretettel mindenkit!  
 

Bővebb információ: 
szigethalmi.konyvtar@gmail.com 

Facebook:  
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Könyvtári hírek 
A könyvtár július és augusztus hónapban 
szombatonként zárva lesz. Július 1. és au-
gusztus 12. között keddtől péntekig szere-
tettel várjuk olvasóinkat! Augusztus 13. és 

augusztus 29. között a könyvtár zárva lesz. 
Nyitás: augusztus 30-án, kedden, 10 órakor. 
Nyitvatartás: kedd és csütörtök: 10-18, 
szerda és péntek: 8-16, szombat: 9-13. 

Adománykönyveket nyitvatartási időben 
tudunk átvenni, de kizárólag dobozokban 
tudjuk fogadni. Egy dobozba max.10 kiló 
könyv kerülhet. Megértésüket köszönjük! 
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Idén először rendezte meg a TESZ (Te-
gyünk Együtt Szigethalomért Egyesü-
let) apák napja alkalmából az Apukám 

a hősöm című rendezvényt. 
Az egyesület céljai között szerepel a magyar 
kultúra megismertetése, a hagyományok 
ápolása, programok szervezése, a váro-
sunkban élő különleges ellátást igénylők tá-
mogatása, valamint a kiskorú gyermekek 
testi, lelki és szellemi egészségének megőr-
zése. 
Bemutatkozásként olyan programot keres-
tünk, ahol az édesapák szerepének fontos-
ságát hangsúlyoztuk, a közösen eltöltött 
minőségi időt, mint értéket mutattuk be. 

Számos fellépővel emeltük a nap színvona-
lát: délelőtt Kriz Orsi, ötszörös magyar baj-
nok, Európa top 10-es versenyzője mutatta 
be a Dog Dancing sportot saját kutyusaival. 
Egy órától Bölöni Réka interaktív bohóccal 
találkozhattak a látogatók. 
A rendezvény teljes ideje alatt több ingye-
nes program is szórakoztatta a kicsiket és a 
nagyokat: egy perc és nyersz játékok, mini-
golfpálya, lézerharc, baba játszósarok, 
mennyire ismered apát kvíz és csillámteto-
válás. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítők-
nek, a támogatóknak és minden résztvevő-

nek, hogy jelenlétükkel hozzájárultak a 
program sikeréhez. Remélem jövőre is ta-
lálkozunk veletek. 
Támogatóink: Dog Dancing iskola, Vatta-
cukor - Popcorn Dunapart, Nagy János, 
Kürtős kuckó, Gyöngyike cukrászműhelye, 
Kecskeméti Tibi, Bóna Zoltán, Vándor Béla 
- Lézerharc, Lupa János, Feri húsboltja, Do-
rogi Gyula. 
Ha nem szeretnél lemaradni a következő 
eseményünkről, keress minket a facebook 
oldalunkon. 
 

TESZ – Tegyünk Együtt Szigethalomért 

Apukám a hősöm
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Nagy izgalommal vettem az irányt 
az Ifjúsági Élménytábor felé június 
11-én, szombaton! Régi kedves 

sporttársak hadával volt ott randevúm! 
Születésnap volt ez a javából. A sok régi 
avartipró mellett Fáki László is megtisztelt 
minket jelenlétével. Volt ott minden, mi 
szem szájnak ingere. De a legfőbb az volt, 
hogy együtt volt a csapat. Sziklavári Sándor 
jóvoltából a hangulatról a képek is sokat el-
árulnak! Sok-sok érzés tört fel bennem! Áll-
jon itt egy nyúlfarknyi krónika az egyesület-
ről, és pár dolog arról, ami időtállóvá teszi! 
1997-ben vette nyilvántartásba a bíróság a 
Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesüle-
tét. Ugyan 1992 óta működött, de csak 
„földalatti” egyesületként. 1992 óta a Szent 
István Általános Iskolában 14-en hoztuk 
létre. Akkor még nem sejtettem…Akárcsak 
Pelikán elvtárs a Tanúban.  
Mit nem sejtettem kérem? – folytatta a de-
rék mozgalmár. 
Én azt, hogy az egyesület 2022-ben, 25 éves 
legális múlttal még létezni fog. Mit létezik? 
Virágzik, mint a tihanyi levendulás fényko-
rában. Megváltoztak a hangsúlyok. Keve-
sebb élsport, több tömegsport. A megala-
pításakor számunkra fontos alappillérek 
megmaradtak. Mik ezek?  
 
1. Csapatszellem 
Sándor Pál filmjében, A régi idők focijá-
ban, Minarik Ede, a mosodás (akit Garas 
Dezső alakított zseniálisan) kimondta az 
aranyigazságot: Kell egy csapat! A mi egye-
sületünk közösségét mindig az erős össze-
tartozás jellemezte. Voltak közös értékek, 
melyek a sokszínű és sokféle ideológiai ala-
pokon álló sporttársakat – és itt a társon 
van a hangsúly– összetartották.  

2. Patriotizmus 
Nem olyan régen egy turisztikai országos 
verseny kapcsán – melyen tanítványaim 
közel 150 induló csapat közül a 6. helyen 
végeztek – olvastam egy szép gondolatot: 
„Igyekezzünk Paradicsommá változtatni ezt 
az édes hazát, vagy ennek legalább ama kis 
darabját, amelyeket a gondviselés a kezeink-
re bízott.” Mi sokat tettünk azért, hogy a mi 
szeretett kisvárosunknak jó hírét vigyük 
széles e világba. Könnyen megtehettük, hi-
szen erős hátországunk volt. Lelkes sziget-
halmiak százai és városunk önkormányza-
tának, elsősorban polgármesterünknek áll-
hatatos erkölcsi és anyagi támogatása.  
 
3. A természet tisztelete 
Ahogy a bölcs mondás szól: „A Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.” Ezzel mi tökéletesen tisz-

tában vagyunk, járjuk Magyarország va-
rázslatos zugait, felhívjuk a figyelmet rejtett 
és megőrzendő értékeire. Ha kell – és saj-
nos kell – teszünk is környezetünk megőr-
zéséért. 
 
4. Egészségünk, egészségük … 
A természet nevel minket, edzi nemcsak a 
testünket, hanem a lelkünket is. Úgy lehe-
tünk többek, ha, amikor időnk van rá, 
avartipróvá válunk. Mi ennél is tovább ju-
tottunk. Nemcsak magunkra gondolunk, 
hanem mások számára is lehetőséget 
adunk az egészséges életmód rendszeres 
gyakorlására. Buszos kirándulások, orszá-
gos túraversenyek, mások nemes kezdemé-
nyezéseinek támogatása.  
 
Mikor készültem erre a számomra nagy 
ünnepre, átnéztem Szigethalom kitünte-
tettjeinek névsorát, egykori és mostani tag-
jaink szép számmal szerepeltek rajta. Tu-
dom, hogy ez az egész közösségünk érde-
me. Mikor közülünk bárkit – hiszen 
bármelyiketek megérdemli – megtalál egy 
kitüntető cím, ebben csapatunk lelkes és 
önzetlen munkája benne van.  
„Ércnél maradandóbb” – Horatius mondása 
fontos számunkra. Egyesületünk fennma-
radása, prosperálása, a jövő biztosítása fon-
tos feladatunk. Kívánom, hogy öt év múlva 
még többen találkozzunk a 30 éves „bulin-
kon”! 
Addig is: Kell egy csapat! Ez pedig, ha már 
választani kell, az a Szigethalmi TE legyen! 

 
Nád Béla  

krónikás és Sziklavári Sándor fotómágus 

25 évesek lettünk!



16 2022. 7. szám

Szigethalmi Híradó


