
2012. március

XXII. évfolyam 3. szám
Ingyenes havilap

ELÛZTÜK A TELET!ELÛZTÜK A TELET!

Beszámoló
a 10. oldalon



Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2012. február 23-án tartott ülésén úgy
döntött, hogy – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja
alapján – a Szent István Általános Iskola igazgatói
feladatainak ellátásával határozott időre (5 évre)
2012. július 11. napjától 2016. augusztus 15.
napjáig Piróth Ibolyát bízza meg.

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár igazgató
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás
érvényes, de eredménytelen volt. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját 47
főben határozza meg. 

Határozott a testület arról, hogy a képviselők
és külsős bizottsági tagok járandóságát 20 %-kal
csökkenti. 

Megalkotta a képviselő-testület az Ön kor -
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.
(II.29.) számú rendeletét. 

Elfogadta a testület a Városi Szabadidőköz-
pont és a Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai
beszámolóját. 

Jóváhagyta a képviselő-testület a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése
alapján a Szivárvány Bölcsőde 2012. évi zárásai -
nak időpontjait az alábbiak szerint: 

• 2012. április 20. (péntek):
Bölcsődék napja

• 2012. július 16-ától 2012. július 20-áig:
ügyeleti nyitva tartás

• 2012. július 23-ától 2012. augusztus 3-áig:
nyári zárás

• 2012. augusztus 6-ától 2012. augusztus
10-éig: ügyeleti nyitva tartás

• 2012. december 24-étől 2012. december
28-áig: téli zárás

• Dec. 24. – Heti pihenőnap (áthelyezett
munkanap)

• Dec. 25., 26. – Karácsony (munkaszüneti
nap)

• Dec. 27., 28. – Zárva tartás
Szigethalom Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2012.
április 1. napjával a Négyszínvirág Óvoda
létszámát 1 fő logopédus és 1 fő gyógy pe -
dagógus, a Szent István Általános Iskola
létszámát 1 fő gyógypedagógus-logopédus, a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
létszámát 1 fő gyógypedagógus álláshellyel
csökkenti, mivel a feladatot ettől az időponttól
a Csepel-sziget és Környéke Egységes Peda -
gó giai Szakszolgálat látja el. 

Elfogadta a testület a Szigethalom Város fej -
lesztő és Üzemeltető Kft. 2012. január havi
beszá molóját és eredmény levezetését.

Pályázatot írt ki a testület a Duna-szigeti
ingatlan bérbe adására az alábbiak
szerint:
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Szigethalom Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Szigethalom,
Dunasziget u. 103. szám alatti
(hrsz.: 4466/1 és 4466/2) faházas
üdülő bérbeadására.
A pályázat nyertese 2012. május 1-
jétől 5 évre jogot szerez a bérletre.
A pályázat részletes feltételeit
tartalmazó kiírás és tájékoztató
átvehető: Szigethalmi Polgármes-

teri Hivatal (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.), Műszaki Iroda,
6. sz. szoba.
A létesítmény megtekinthető:
előzetes egyeztetés szerint – Balázs
Zoltán Ádám, telefonszám: 06/24
403-659 / 214-es mellék.
A pályázat benyújtása: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.),

Műszaki Iroda, 6. sz. szoba, a pá-
lyázati feltételekben foglaltak sze-
rint.
A pályázat beérkezésének határ-
ideje: 2012. március 22. 16.00.
A pályázatbontás időpontja és
helyszíne: 2012. március 22.
16.00, a Településgazdálkodási és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság
rendkívüli ülésén, a Szigethalmi

Polgármesteri Hivatal (2315 Sziget-
halom, Kossuth L. u. 10.) Házas-
ságkötő termében.
A pályázatról a pályázók 2012. már-
cius 30-áig írásban értesítést
kapnak.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a
pályázatot annak bármelyik szaka-
szában eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A rendelet szövege:
a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról, valamint
a családtámogatás helyi rend -
szeréről szóló 14/2010. ( V.27.)
önkormányzati rendelet (to váb -
bi ak ban: R) mó do sí tá sá ról.

1. § A R. 27. § (1) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A közlekedési kedvez-
mények megállapítására, eljárási
szabályaira a súlyosan mozgáskor-
látozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011.

( VI.29.) kormányrendeletben fog-
laltak az irányadók.”

2. § A R. 38. §-a helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„38. A normatív támogatás jo-
gosultságának megállapítása a
jegyző hatáskörébe tartozik.”

3. § A R. 43. § (7) bekezdés he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A tüzelési támogatásra vo-
natkozó kérelem minden év július
1-je és 31-e között nyújtható be.”

4. § A R. 48. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogosultság iránti ké-
relmet a 15. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani,
amelyhez mellékelni kell a 13/A
melléklet szerinti vagyonnyilatko-
zatot.”

5. § A R. 43. § (6) be kez dé -
sében a „13. melléklet szerinti”
szövegrész helyébe a „13/B
melléklet szerinti” szövegrész
lép.

6. § (1) A R. 1. mellékletének
helyébe e rendelet 1. melléklete,
a 3. melléklete helyébe e rendelet

2. melléklete, az 5. melléklete
helyébe e rendelet 3. melléklete, a
10. melléklete helyébe e rendelet
4. melléklete, a 13. melléklete
helyébe e rendelet 5. melléklete, a
13/A melléklete helyébe e rendelet
6. melléklete, a 15. melléklete
helyébe e rendelet 7. melléklete
lép.

7. § A R. 13. melléklete
kiegészül a 13/B melléklettel, mely
e rendelet 8. melléklete.

8. § Ez a rendelet 2012. március
1-jén lép hatályba.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta a szociális igazgatásról és a

szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás
helyi rendszeréről szóló 14/2010.( V.27.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletét. 

A következő testületi ülés 2012. március 29-én, csütörtökön 18.00-kor lesz a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜDÜLÔ BÉRBEADÁSÁRA



• A törvényi változások miként érintették a
költségvetést, illetve hogyan kell egyáltalán elkép-
zelni ennek megtervezését?

Bár a 2012. évi költségvetésről van szó, én mégis
korábbról kezdeném. A tavalyi költségvetést hiány
tervezésével nyújtották be a jelenlegi testület elé,
ami az átdolgozást, illetve az egész éves munkát kö-
vetően minden tekintetben pozitív végered-
ményhez vezetett. Ezt a testület felelős gazdálkodá-
sának köszönhetjük. Innen indultunk neki az idei
költségvetés megtervezésének, amit nehezítettek a
január elsejével életbe lépő törvényi változások.
Ezek többek között azt hozták, hogy a város intéz-
ményeinek külön költségvetést kellett készíteni, hi-
szen most már önálló gazdálkodással és külön költ-
ségvetéssel rendelkeznek. Vannak olyan intézmé-
nyeink is, amelyek társulási formában működnek.
A költségvetés tervezésénél ezért arra is kellett fi-
gyelni, hogy a társulási forma következtében tevé-
kenységüket nemcsak Szigethalom területén látják
el, hanem a környező településeken is, amelyek
külön költséghelyeknek számítanak. Maga a költ-
ségvetés tervezése az intézményeknél és az önkor-
mányzatnál kezdődik, amit a Pénzügyi és Vagyon-
gazdálkodási Bizottság szemrevételezett először. Ez-
után a bizottság megkezdte az egyeztetést az
intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal ve-
zetőivel. Az egyeztetések során elsődlegesen a
város polgárait és a város fejlődési lehetőségeit tar-
tottuk szem előtt idén is, amit a megbeszélések
során minden fél részére egyértelművé tettek a bi-
zottság tagjai. A fentiek eredményeképpen született
meg a 2012. évi költségvetés.

• Mit kell tudni a költségvetésről, különösen a
kiadásokról?

A bevételi oldalon főleg az állam által biztosított
normatívával tud számolni a város. A kiadási oldal
jóval sokrétűbb része a költségvetésnek, mint a be-
vételi. Vannak személyi és dologi jellegű kiadások,
de ide taroznak a pályázatok önrészt jelentő köte-
lezettségei is, illetve a korábban felvett hitelnek
szintén vannak költségei, amelyekkel számolni kell.
Az előző képviselő-testület által megszavazott 900
millió forintos kötvénykibocsátás (hitelfelvétel) ese-
tében 2011-től a jelenlegi képviselő-testületnek már
a tőketörlesztéssel is meg kell birkóznia, ami súlyos
százmilliókat von el a város polgáraitól, és teszi ezt
még több mint 10 évig! Ehhez azt is hozzá kell
tenni, hogy a város költségvetése nem túl nagy, ha
a környező településeket vesszük alapul. A költség-
vetés mintegy 50%-a a Polgármesteri Hivatal, illetve
az intézményekben dolgozók személyi juttatására
kerül felhasználására. A fennmaradó rész 80%-a
a város működési költségeire és a korábban em-
lített „hitelfelvételre” kerül kifizetésre. Ami ez-
után megmarad, abból kell megoldani a fejlesz-
téseket, így ezt az összeget természetes, hogy
csak a városra kívánjuk fordítani. Ennek követ-
keztében természetes igény volt a Polgármesteri
Hivatallal és a város intézményeivel szemben a
dologi költségek visszafogása, valamint a bevételi
források hatékonyabb felhasználása.

• Említette a fejlesztéseket. Tavaly önerőből va-
lósították meg a járdát a Szabadkai utcában. Idén
terveznek-e fejlesztéseket, és ha igen, akkor melyek
azok? 

Valóban így történt. 2011-ben megszavazta a kép-
viselő-testület a Szabadkai utca járdaépítését, ame-
lyet még tavaly elkezdtünk, és idén kerül sor ennek
a projektnek a műszaki átvételére, lezárására. Ter-
mészetesen továbbra is keressük a pályázati lehe-
tőségeket, hiszen a költségvetésünk alakulása is
megkívánja, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Je-
lenleg is több pályázaton indultunk, többek között
a bölcsőde épületének bővítésére, az iskolák,
óvodák és a többi intézmény energia-racionalizá-
ciójára, valamint a vízminőség javítására kiírt pá-
lyázatokon is. Pozitív elbírálás esetén azonnal
megindulhatnának a munkálatok, mivel a szük-
séges önrészt mindegyik esetben biztosította a
képviselő-testület. 

• Évek óta zajlik a könyvtár bővítése. Ter-
veztek-e ezzel az idei költségvetésben?

Természetesen igen! Rövid időn belül szeretnénk
befejezni és átadni az új könyvtár épületét. Jelenleg
a munkálatok ütemének felmérése, sorrendi meg-
határozása történik. 

• Mivel Ön az Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság elnöke, beszéljünk kicsit a civil és sport
szervezetek támogatásáról is, hiszen minden
évben pályázatot írnak ki a számukra. Idén is si-
került a költségvetésből erre külön összeget elkü-
löníteni?

Ezt a hagyományt idén is megőrizte döntésével
a képviselő-testület, így természetesen a 2012. évi
költségvetésben is elkülönítettünk a céltartalékok
között egy keretet ezeknek a szervezeteknek a tá-
mogatására. A megszokott módon márciusban
történik a pályázatoknak a kiírása, valamint bea-
dása.

• A városban mindig nagy jelentőséggel bírt,
hogy ha mondjuk elkészült egy új játszótér. Idén
számíthatnak-e ilyen típusú fejlesztésre a kisgyer-
mekes családok?

Kiemelt szerepet töltött be a költségvetés terve-
zésénél a lakosságnak, illetve a családoknak a tá-
mogatása a fejlesztések során. A játszóterek felújí-
tására és karbantartására az idei költségvetésben is
különítettünk el összeget, így mindenképpen ter-
vezünk ilyen irányú fejlesztéseket is, amibe a ját-
szóterek számának bővítése is beletartozik. Emellett
keressük a lehetőségeket a további járdarendszerek
kialakítására. Ide tartozik a Mű út is, ahol a baleset-
mentes közlekedésért a járda mellett kerékpársáv
megoldása is a tervek között szerepel. Ezek jelenleg
egyeztetési szakaszban járnak.

• A képviselő-testület ötletpályázatot írt ki ta-
valy a sportpálya tervezésére. A döntés megszüle-
tett, megvolt a nyertes, és itt tovább folytatódott
már az engedélyezési tervnek az elkészítése. Ezzel
kapcsolatban tud-e valamilyen információval
szolgálni a lakosság számára?

Valóban megtörténtek az első lépések. Többfajta
megoldási lehetőség van. Itt figyelembe kell ven-
nünk a törvényi szabályozásokat is, és ez alapján
kell meghoznunk a szükséges döntéseket. A Tele-
pülésgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bi-
zottság többször járt már a helyszínen azért, hogy
a lehető legjobb megoldást tudjuk nyújtani a la-
kosság számára. Szeretnénk egy olyan sportpályát,
amely minden lakossági igényt kielégít, és mind a
csapatjátékok, mind az egyéni sportok űzésének te-
rületén megoldást nyújt. Jelen pillanatban egyezte-
tések folynak a megvalósítást illetően, illetve elő-
térbe kerülnek a pályázati lehetőségek is.

• A tervek megvannak, én pedig sok sikert kí-
vánok a megvalósításukhoz!

A testület nevében is köszönöm. A jelenlegi
képviselő-testületnek továbbra is az a célja, hogy
fejlessze a várost, ezzel is szolgálva az itt élők ké-
nyelmét. A munkálatok során kérem a megérté-
süket, hiszen a fejlesztésekkel az Önök érdekeit
kívánjuk szolgálni.
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Elfogadták városunk költségvetését
Az önkormányzatok életében igen fontos lépés az éves költségvetés

megtervezése. Szigethalmon hosszas tanakodás után készült el a
2012. évi büdzsé, amit a képviselő-testület februári ülésén fogadott el.
A részletekről Porkoláb Zoltán képviselővel, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökével beszélgettem, aki egyben a Pénzügyi és Va-
gyongazdálkodási Bizottság tagja. (Riporter: Szilvay Balázs)
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2012 februárjában született gyermekek
Andró Viktor
Busa-Farkas Mátyás
Fazekas Dominik Ákos
Gál Csenge
Hámori-Molnár Piroska
Jakab Dorka
Kocsis Gergő

Kuhmann Zalán
Linczmajer Sára
Mátyási Marcell
Nagy Noel
Reketes Renáta
Toronyi Noémi Csilla
Vörös Áron

Gyenes Sándorné
sz.: Varga Teréz

Kviz József
Sárga András

Lévai Ottó Aladárné
sz.: Tüzes Ilona

Tok Józsefné
sz.: Kürti Emerencia

Farkas István Gáspár

2012 februárjában anyakönyvezett halálesetek

Újjászületik a Duna-part, ha Te is segítesz
Az április 14-15-ei hétvégére társadalmi összefogást hirdet az RSD Esz-

kimó Sportegyesület. 
A szigethalmi önkormányzattal és több civil szervezettel karöltve meg-

újítjuk a Duna-partot. A takarításon és tereprendezésen felül a sétány új
szakaszát fogjuk kialakítani a Fiumei út és a V. utca között, hogy az itt
lakók és az idelátogatók kulturált körülményekkel találkozhassanak.

Mindenkit elvárunk, aki átérzi és megérti az ügy fontosságát, akit zavar
a jelen állapot, szeretne tisztább környezetet magának, gyermekeinek
és vendégeinek. 

Hozz magaddal kerti szerszámot, kesztyűt, aminek hasznát veheted. 
Gyülekező április 14-én, szombaton reggel 9 órakor a Fiumei út

duna-parti végén. Rossz idő esetén az időpont április 21-22-re módosul.
RSD Eszkimó Sportegyesület

Szépítsünk, ültessünk együtt!

A Szigethalmi Zöld Háló Egyesület
Domokos Balázs kertépítő kez-
deményezésére február 27-én
megbeszélésre hívta az Önkor-
mányzat vezetőit, az óvodák,
iskolák képviselőit és más, a
városszépítésben és a környezet-
tudatosságban érdekelt civil szerve-
zeteket.

A megbeszélésen számos ötlet, felvetés, javaslat hangzott el a résztve-
vőktől, s egy olyan „zöld projekt” elindítására került sor, amelynek
célja, hogy városunk lakosságát tájékoztassuk; ismeretterjesztő elő-
adásokkal, növényültetési, fajtaválasztási és kertészeti tanácsokkal se-
gítsük, valamint közös munkával, összefogással tegyük szebbé, virágo-
sabbá, zöldebbé, ezáltal élhetőbbé Szigethalmot. 

Ennek a programnak az egyik első lépéseként a Zöld Háló Egyesület
az otthon megmaradt, felesleges virággumók, magok és virágpalánták
begyűjtését kezdte meg. A magokat, gumókat, palántákat a Rügy-
fakadás kiállítás ideje alatt, március 15-20. között naponta 900-
1700-ig, valamint március 27-én 1700-1900 között várjuk a Városi
Szabadidőközpontban. A begyűjtött növények később kiültetésre ke-
rülnek a város közterületeire. 

A Zöld Háló Egyesület egyben hívja mindazon jóérzésű embereket egy
közös gondolkodást elindító, kertépítő szakemberek által vezetett
beszélgetésre és diavetítéssel egybekötött előadásra március 27-
én 1700-kor a VSZK Bordó termébe, akiknek fontos az egészségük és
az, hogy hol és hogyan élünk; akik szeretik a szépet, és tenni is akarnak
érte.

Gondolkodjunk közösen, ültessünk együtt a szebb, virágosabb, zöl-
debb Szigethalomért!

Kontra Marika Szvita

Varga-Dudás Edina _ Vadász Tibor

2012 februárjában megkötött házasság 

• 2012. április 13. (péntek) 14.00 – 17.00
Rákóczi u. vége, Köztemető előtti te-
rület

• 2012. április 14. (szombat) 9.00 – 13.00
Városi Szabadidőközpont (Sport u. 4.)

• 2012. április 21. (szombat) 14.00 – 16.00
Marlyn telep - Csillag u. buszforduló

• 2012. április 27. (péntek) 14.00 – 17.00
Fiumei utca - Homok utca kereszteződé-
sénél

• 2012. április 28. (szombat) 9.00 – 13.00
Városi Szabadidőközpont (Sport u. 4.)

A kutyaoltás díja: 4.200 Ft.
A féreghajtó költsége 300 Ft/db.
10 kg testsúlyonként 1 féreghajtó
ajánlott. 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy ha nem rendelkeznek
kötelező kamarai sorszá-
mozott oltási könyvel,
annak költsége + 500 Ft.

A z eboltást Dr. Szakács Endre
állatorvos végzi.

Az ebek oltására a Szigethalom, Mű út 1. szám

alatti állatorvosi rendelőben is van lehetőség
rendelési időben, valamint az állatorvos a
06/30 949-7123-es számon házhoz is hívható.
Az állatok chippel történő ellátására fenti tele-
fonszámon, illetve a rendelőben történő elő-

zetes megbeszélés alapján van lehe-
tőség. 

Felhívjuk az állattartók
figyelmét, akik e kö-

telezettségüknek nem
tesznek eleget, a

218/1999. (XII. 28.)
Korm. sz. rendelet 113 §.

alapján 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatók.

Polgármesteri Hivatal                                                          

KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
SZIGETHALMON, mely az alábbi helyeken és időpontokban kérhető:
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„ÖRÖKSÉGÜNK”: A KÖNYVTÁR NÉVADÓJA,
HEGEDÜS GÉZA EMLÉKÉRE 100. SZÜLETÉSNAPJÁN

– VÁROSI SZAVALÓVERSENY –

Február 27-én benépesült a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár rendezvényterme és új
szárnya. A Városi Szavalóverseny döntője

fontos esemény intézményünk és a város éle-
tében egyaránt. A szervezésből minden kolléga
kivette a részét, tudásának, tapasztalatainak leg-
javát nyújtva, hogy minden jól sikerüljön. 

A döntőben az iskolai, óvodai elődöntőkből
továbbjutott versmondókat hallgatta meg a szak-
avatott zsűri, akinek idén is nagyon nehéz dolga
volt: kiválasztani a sok szép szavalatból a legjob-
bakat. A helyezettek értékes könyvjutalmat ve-
hettek át, de természetesen a döntőből senki
nem távozhatott üres kézzel, hiszen mindenki
szép teljesítményt nyújtott. Színvonalas előadá-
sokat hallgathattunk meg a felnőtt indulóktól is,
de ki kell emelnünk a két középiskolás nevező,
Mikó Eszter és Kristály Christopher teljesítmé-
nyét, akik elkápráztattak mindenkit. Reméljük,
jövőre több felnőtt és középiskolás indul majd,
és mutatja meg tudását a kisebbeknek, ezzel is
buzdítva, inspirálva őket.

Örülünk neki, hogy ilyen sokan kisérték el a
versenyzőket; szülők, óvónők, tanítók, tanárok
biztatták tapssal a résztvevőket, izgulták végig a
gyerekekkel együtt a versenyt. Köszönjük Regényi

Arankának, az Édesanyák klubjának és Egyed Jo-
lánnak a finom süteményeket, amivel gazdagít-
hattuk a szünetekben a vendéglátás kínálatát. 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

A Városi Szavalóverseny
díjazottjai

Ovisok:
I. hely Nyutali Csaba
II. hely Varga Dorottya
III. hely Koleszár Fanni

1-2. osztály
I. hely Sztrapkó Barna
II. hely Sándor Krisztina
III. hely Bálint Jázmin

3-4. osztály
I. hely Tézsla Vanda
II. hely Holodov Anna
III. hely Budai-Kovács Marcell

5-6. osztály
I. hely Dénes Zsófia
II. hely Retek Panka
III. hely Pusztai Alexa és

Fehér Fanni

7-8. osztály
I. hely Stud Renáta
II. hely Balogh Adrienn
III. hely Sándor Zsófia
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A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány
2011. évi beszámolója

Az Alapítvány 2000. április 20-án alakult meg, székhelye: 2315 Sziget-
halom, Szabadkai u. 101-103. A Pest Megyei Bíróság az Alapítványt kie-
melten közhasznú szervezetté nyilvánította. A társaság főbb céljai: a szi-
gethalmi óvodák nevelő és oktató munkájához szükséges eszközök, tech-
nikai berendezések beszerzése, bővítése, a tagóvodák játék és
sporteszközeinek bővítése, az óvodai programok költségeihez való hoz-
zájárulás, programok szervezése és támogatása.

Az Alapítványnak fő- és mellékfoglalkozású dolgozója nincs, annak
munkájában résztvevő személyek tevékenységükért honoráriumot, tisz-
teletdíjat nem kapnak.

Közhasznú tevékenysége során 2011-ben 781.300 Ft bevételt ért el,
mely 1%-os felajánlásokból (453.145 Ft), pénzbeli támogatásból
(320.000 Ft), és kamatbevételből (8.155 Ft) tevődött össze. Továbbá a
DM Kft. 78 db naptejet adományozott, melyek a Négyszínvirág Óvoda
csoportjai között kerültek szétosztásra. Pénzbeli támogatóink: az RE-
START ADVENCED TECHNOLOGY Kft. (200.000 Ft-ot adományozott) és
a Heni Szépségápoló Kereskedelmi Kft. (120.000 Ft-tal támogatta mű-
ködésünket). A felajánlott összegeket az általuk támogatott célra fordí-
tottuk. Köszönet az önzetlen felajánlásukért!

Az Alapítvány a bevételéből és az előző években elhatárolt (megtaka-
rított) pénzeiből 1.398.000 Ft-ot fejlesztő játékokra, valamint kültéri já-
tékokra és azok telepítésére fordított, továbbá 9.217 Ft bankszámla ve-
zetési költsége keletkezett. 

Az Alapítványnak a tevékenysége során semmilyen adókötelezettsége
nem keletkezett, ezáltal az adóhatóságok felé tartozása nincs.

Ezúton köszönjük meg a felajánlásokat, a jövőben is számítunk támo-
gatásukra, hogy a társaság sikeresen tudja folytatni tevékenységét a to-
vábbiakban is.

Zoltay Árpádné
a kuratórium elnökeÚj lakója van a Vackor csoportnak

Az utóbbi években felerősödött az igény az óvodában a környezeti ne-
velés frissítésére, a környezetvédelem és a természet szeretetére neve-
lésre. Ehhez szerencsére nagyszerű lehetőségeink vannak. A termé-
szethez való pozitív érzelmi viszony kialakításához érzékszervi-mozgásos,
cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzéssel ismerkednek a gyerekek a leg-
fontosabb környezeti tényezőkkel: levegővel, vízzel, talajjal, a növény-
és állatvilággal. Ezek különlegességét a környezeti nevelés által felerősí-
tett érzelmi nevelés adja: a maga sajátos eszközeivel és módszereivel a
gyermek érzelmi életének gazdagításához járul hozzá. Az élménybefo-
gadás, a rácsodálkozás öröme, a mások iránti tisztelet és megbecsülés,
másokról való gondoskodás a célunk. 

Ennek segítésére csoportunkba érkezett egy ékszerteknős.
Nagy izgalommal jöttek meg a gyerekek ezen a napon az óvodába.

Előre megbeszéltük, hogy élősarkunkat bővíteni fogjuk. Már a délelőtt
folyamán nagy munkálatok folytak a csoportunkban, kialakítottuk és be-
rendeztük Villám (így neveztük el a teknőst) lakhelyét. Ellátogattunk a
Hegedüs Géza Könyvtárba és a helyi akvarisztikai boltba is, hogy meg-
tudhassunk mindent az állattartás szabályairól.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Pintér családnak a nagylelkű fel-
ajánlást.

Tóth Tímea
óvodapedagógus

Vackor csoport
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ISKOLAALKALMASSÁG

Az iskolaalkalmasság szempontjából fontos te-
rületek a következők:

Testi fejlettség, mozgás tekintetében fontos,
hogy az iskolába készülő gyermek teste ará-
nyosan fejlett, teherbíró legyen. 

A mozgás ebben az életkorban már egyre in-
kább összerendezett, koordinált. A testalkat az
első nagy alakváltozás következtében arányossá
vált, megnyúlt, a test arányai megváltoztak.

Az iskolába készülő gyermek képes tudatosan
irányítani mozgását, elemi nagymozgásainak ki-
vitelezése szabályos (kúszás, mászás). 

Egyensúlyi helyzetet adott ideig képes fenn-
tartani, a felé dobott labdát magabiztosan képes
elkapni, pattogtatni. 

Nem csak nagymozgásai, de finommozgásai is
koordináltak. Tudja egymástól függetlenül is moz-
gatni ujjait, ügyesen fűz gyöngyöt, szívesen rajzol.
Emberábrázolása megfelelően részletezett.

Pszichés fejlettség szempontjából az iskolába
készülő gyermekre jellemző, hogy érdeklődést,
nyitottságot mutat környezete felé. 

Érzékelése, észlelése egyre jobban fejlődik. Az
önkéntelen figyelem és emlékezés mellett meg-
jelenik a szándékos emlékezés és figyelem is.

A gyermek képes megmutatni, megnevezni
testének részeit. Fontos a magabiztos testséma,
testtudat, mert a saját testünket a térben, mint
vonatkoztatási pontot értelmezzük (felettem-
alattam, tőlem jobbra, tőlem balra stb.).

Gondolkodási műveleteiben is változás, érés
mutatkozik. Már képes elszakadni a cselekvéstől
és szemléletességtől (képi gondolkodás), elemi,
fogalmi gondolkodása is kezd kialakulni (képes
elvonatkoztatni). 

Egy megfelelően fejlett, iskolába készülő
gyermek beszédhangjai tiszták. Képes folyama-
tosan, érthetően kommunikálni. Beszédében
megjelennek a bővített mondatok. Képekről,
saját élményeiről mondatokban beszél, rövid tör-
téneteket alkot. 

Fontos, hogy az iskolába készülő gyermeknek
megfelelő ismeretei legyenek önmagáról és kör-
nyezetéről. Képes legyen pontosan elmondani
nevét, lakcímét, szülei, testvérei nevét és foglal-
kozását. Ismerje fel a napszakokat, az évszakokat,
a hét napjait. 

Tudjon tájékozódni a térben, téri irányokat
megfelelően differenciálni. Az irányokat a síkra
lefordítva is képes legyen felismerni, megkülön-
böztetni (olvasás, írás iránya balról jobbra,
fentről lefelé).

Az iskolába készülő gyermek elemi mennyi-
ségi ismeretekkel rendelkezik. Relációs szókincse
kialakult (több-kevesebb, kisebb-nagyobb stb.).

Szociális érettség tekintetében az óvodásnak
el kell jutnia arra a szintre, hogy képes legyen a
felnőttekkel és társaival aktívan és megfelelő
eredményességgel együttműködni. Ehhez szinte
elengedhetetlen a szabályokhoz való alkalmaz-
kodás (csoporthoz szokás és annak szabályrend-
szeréhez való alkalmazkodás).

Az iskolaérett gyermek kellő fegyelemmel, fel-
adattudattal és felelősségérzettel rendelkezik,
melyek szintén nagyon lényegesek a későbbi
eredményes iskolai élet szempontjából. 

Fontos, hogy a konfliktushelyzeteket megfe-
lelő stratégiával és megoldó készséggel fogadja
és kezelje. Adott esetben a kudarchelyzet eltűré-
sére is képes legyen.

Iskolaválasztás szempontjai:
Kisiskolás korban az egyik legfőbb viselkedési

modellt, mintát a tanító néni jelenti, ezért igen

fontos szempont az iskolaválasztás tekintetében
a tanító személye. Gyermekünket mi szülők is-
merjük a legjobban. Meg kell találnunk azt a pe-
dagógust, akinek személyisége, temperamentuma
leginkább illeszkedik kisgyermekünk igényeihez.
Fontos, hogy megfelelő, saját tapasztalatot sze-
rezzünk az oktatási intézményről, az ott dolgozó
pedagógusokról. Jó alkalmat biztosítanak erre a
nyílt napok, az iskolák által szervezett közös prog-
ramok.

Érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy gyer-
mekünk erősségei, érdeklődése, mely intéz-
ménytípust teszik ideálissá számára (pl. mozgás
vagy művészeti képzés).

Gyermekeinknek sok fejlesztő hatásra, foglal-
kozásra van szükségük ahhoz, hogy alkalmassá
váljanak az iskolai életre. Minden kis óvodásnak
sok játékra, sok mozgásra, rengeteg tapasztalat-
szerzésre van igénye az iskolát megelőző
években. 

Beszélgessünk a gyermekkel, ismertessük meg
az iskola világával. Motiváljuk, hogy az iskola-
kezdés örömteli, és ne szorongásokkal terhelt
időszak legyen az számára. Ezek a beszélgetések
lehetőséget biztosítanak arra is, hogy átgon-
doljuk szülői elvárásainkat, saját emlékeinket,
adott esetben saját, iskolához kapcsolódó félel-
meinket. Fontos, hogy a szülő is magabiztosan
várja az iskolakezdést, mert a gyermek számára
ez a hozzáállás ad megfelelő motivációt, érzelmi
biztonságot.

Páczainé Mészáros Csilla
fejlesztő- és gyógypedagógus

Négyszínvirág Óvoda

Mikor gyermekünk betölti az 5-6. életévét, egyre inkább
kezd minket foglalkoztatni a közelgő iskolakezdés,

valamint az ezzel összefüggő iskolaérettség, iskolaalkal-
masság kérdése. Vajon milyen egy iskolai életre kellően
felkészült, érett gyermek? És a mi kisgyermekünk hol tart
a fejlődésben?
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AGróf Széchenyi István Álta-
lános Iskolában a névadó

hetet
2012. március 28-ától április

4-éig tartjuk.
Március 28-án, szerdán 8

órától tartjuk a Széchenyi Emlék-
műsort, amelynek keretében átadjuk az „Akire Névadónk is büszke
lenne” díjakat.

Március 29-én, csütörtökön 14 órától Kistérségi matematika ver-
seny lesz az 1-2. évfolyam részére.

Március 30-án, pénteken délután nyuszi túra, nyuszi buli, sportren-
dezvények.

Április 2-án, hétfőn 17 órától Széchenyi Gálaműsor.
Április 3-án, kedden 14 órától Kistérségi alsó tagozatos „Koktél” és

felső tagozatos komplex tanulmányi és környezetvédelmi verseny a
„Körzet legügyesebb csapata” cím elnyeréséért. 14 órától nyílt foglal-
kozások a napközi otthonos csoportokban. 

Április 4-én, szerdán az 1-4. órában nyílt tanítási órák lesznek a
szülők részére.

(Utolsó tanítási nap a tavaszi szünet előtt.)
Programjainkra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Névadó hét
az általános iskolában

Iskolai programok
Április 12-én, csütörtökön 17 órától „Iskolába hívogató” a Gróf
Széchenyi István Általános Iskolában. Játékos programok és kézműves
foglalkozások lesznek.
Április 19-én, csütörtökön 17 órától szintén „Iskolába hívogató” lesz.
Sportfoglalkozásokat tartunk.

Mindkét napon szeretettel várjuk a leendő 1. osztályos gyermekeket
és szüleiket.

Igazgatóság

Beíratkozás
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2012. április 23-24-én
(hétfő, kedd)
8-18 óráig tartja a leendő 1. osztályos tanulók beiratkozását. 
A körzethatárok nem változtak. A térkép a körzethatárokkal, valamint a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumok felsorolása az óvodákba ki-
küldött plakátokon megtekinthetők.
Várjuk a szülőket sok szeretettel.

Igazgatóság

Tanítási szünetek
Április 5-6. (csütörtök, péntek) tavaszi szünet.
Április 9. (hétfő) húsvét.
Április 10. (kedd) tanítási szünet a Gróf Széchenyi István Általános Is-
kolában szakmai továbbképzés, tavaszi nevelési értekezlet miatt.

A munkatervünk alapján az 5 tanítás nélküli munkanap terhére vettük
ki ezt a napot.

Judo eredmények
Csapatunk részt vett Győrszentivánban, Budapesten és Baján is bajnok-
ságokon.

Régiós rangsorverseny:

Sajó Félix 1. hely
Takács Tamás 1. hely
Marosi Bence 2. hely
Fényes Gergő 1. hely
Házi Tamás 3. hely

Gratulálunk a versenyzőknek!
Csik Attila

edző 
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
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Afarsang az iskolánkban nagyon színvonalas volt,
mert szép jelmezekbe öltöztek a tanulók és a ta-

nárok. Hosszas és fáradtságos készülődés után mu-
tatták be öltözetüket az osztályok. A zsűrinek nehéz
dolga volt az értékelésben, végül a görög istenek (mi
osztályunk) és a Hupikék törpikék (7.b) nyerték a cso-
portos jelmez kategóriát. A tombolán sok értékes aján-
dékot lehetett nyerni. A büfében a 8.a és a 8.c osztály
árulta saját készítésű finom ételeit és italait. A farsangi
hangulathoz illően díszítettük fel az iskolát.

Délután 3-kor osztályunk a Helytörténeti Gyűjte-
mény farsangi programján adott műsort. Farsangi szo-
kásokat és télbúcsúztatást játszottunk el. A fiúk rönköt
húztak, a lányok megvesszőzték őket, közben verses
felelgetőket mondtunk és énekeltünk. Képeinket a far-
sangról megtekinthetik új honlapunkon, vagy ke-
ressék meg iskolánkat a facebook-on!

Móri Bernadett
Drozgyik Krisztofer

5.b osztályos tanulók

Sok szeretettel köszöntjük az iskolaválasztás
előtt álló jövendőbeli tanulókat és szüleiket.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömére és az al-
kotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni,
amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)

A szigethalmi Szent István Általános Iskola a
város egyik legrégebbi intézménye. Két telephe-
lyen működik, az akadálymentesített József Attila
úti épületben az 1-3. osztályosok és a sajátos ne-
velési igényű tanulók, míg a felújított Szabadkai
úti épületben a 4-8. osztályos diákok tanulnak.

Az iskolába 580 nebuló jár. Napi tanulmányi
munkájukat és nevelésüket 48 pedagógus segíti.

„Minden gyermek tehetséges valamiben” –
vallják az iskola pedagógusai. Ennek szelle-
mében készült el az iskola Pedagógiai Programja,
melyben olyan értékeket közvetít, mint a haza-
szeretet, a család tisztelete, erkölcsösség, a tudás
becsülete. A tanítás-tanulás folyamatának fontos
elemei a gyermekközpontúság, a képességfej-
lesztés, az esélyegyenlőség, és a sikerélmény biz-
tosítása.

A pedagógusok élményszerű tanulással, krea-
tivitást ösztönző feladatokkal erősítik az alapvető
képességeket és alapkészségeket.

Az iskolában az első és második osztályos ta-
nulókat a szakmai körökben elismert Meixner-
féle olvasás-tanulási módszerrel oktatjuk fel-
menő rendszerben, amely többéves kipróbálás

és tapasztalat eredményeként jött létre. Ez a
módszer a legtöbb tanulónál biztosítja a kudarc-
mentes tanulást. Lényege az apró lépésekben
történő haladás, az értő olvasás változatos for-
mában való fejlesztése, és az egész évet végigkí-
sérő képességfejlesztés.

A lemaradó gyerekeket fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus és logopédus segítségével
igyekszik az intézmény felzárkóztatni. A disz -
lexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás gye rekeket
már az első év elején kiszűri az iskola, és
biztosítja számukra a szakszerű fejlesztést.

Több éves hagyománya van az emelt szintű
ének-zene oktatásnak, amelynek kiemelt célja az
örömszerzés, a gazdag érzelmi hatások kibon-
tása, intenzív zenei hallásfejlesztés. Legközvetle-
nebb formája a közösségi muzsikálás, kórusé-
neklés.

2008-tól harmadik osztályosok számára a test-
nevelés óra keretében úszásoktatást biztosít az
intézmény. A negyedik évfolyamtól kezdődően
csoportbontásban angol és német nyelvet tanul-
hatnak a diákok. Ugyanebben az évben bekap-
csolódik a számítástechnika-oktatás is, melyet
képzett pedagógusok és jól felszerelt számító-
géppark jellemez. 

Tervek a jövőre: végzős növendékeinknek év
végére lehetőségük van alapfokú nyelvvizsgát
tenni, amelyre szaktanárok segítségével szorgal-
masan készülhetnek fel a délutáni foglalkozá-
sokon.

Alsó tagozatban jelenleg öt napközis csoport,
két iskolaotthon, felső tagozatban egy tanuló-

szobai csoport biztosít lehetőséget arra, hogy a
tanulók nyugodt körülmények között készül-
jenek fel a tanítási órákra, és elkészítsék a házi
feladataikat. 

A választható szakkörök – énekkar, kézműves,
informatika, modern tánc, néptánc, polgári vé-
delem, matematika, drámapedagógia –, a dél-
utáni sportfoglalkozások – úszás, futás, atlétikai
sportágak, Teki Túra, röplabda, kosárlabda, asz-
talitenisz, szivacskézilabda, kézilabda, kondi-
terem – kielégítik a tanulók igényeit. A tanu-
láshoz segítséget nyújt az iskola jól felszerelt
könyvtára, valamint az internet-hozzáférési lehe-
tőség. Házi és területi vetélkedők, felvételi elő-
készítő, országos levelező versenyek, tanulmányi
versenyek állnak a tehetséggondozás szolgála-
tában. Iskolánk pedagógusai rendszeresen szer-
veznek nyári táborokat, melyeken tanulóink
mindig szívesen vesznek részt. 

Minden leendő első osztályos kisdiákot és szü-
leit iskolánk nevelőtestülete szeretettel vár isko-
lába hívogató programjainkra.

A József Attila úti épületben:
• 2012. március 19-én 16 órai kezdettel

suliváró kézműves foglalkozás 
• 2012. március 26-án 16 órai kezdettel

táncház vendég művészekkel
• 2012. március 29-én 8-12 óráig bemutató

tanítási órák
www.szentistvan.szigethalom.hu
iskola@sztistvan-szhalom.sulinet.hu

Szent István Általános Iskola

Bemutatkozik a Szent István Általános Iskola
Cím: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.  •  Telefon: 06/24 407-608

A 2012/2013-as tanévben az igazgató neve: Piróth Ibolya
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TÉLűZÉS A HELyTÖRTÉnETI MúZEUMBAn

Február 25-én, szombaton Érden rendezték meg a Mag yar Wushu
Eg yesület és Érdi Shaolin Wushu SE szervezésében a Stílusok
Harca bajnokságot, melyen a Szigethalmon is tevékenykedő Öt

Elem Wushu Eg yesület tagjai is szép eredményekkel vettek részt.
Sanda light contact 8-9

évesek közötti kategóri-
ában a 30 kg alatti súlycso-
portban Tóth Krisztián
aranyérmet, Szabó Do-
minik ezüstérmet szerzett.
Ugyanezen kategória 30 kg
feletti súlycsoportjában
Svajka Lázár ezüstérmes lett.

A felnőttek között Sanda
full contact-ban Pusztai
Vendel és Gödri Koppány
ért el második helyezést. 

Az Öt Elem Wushu Egyesület edzői a Freetime Fitnessben tartják a felnőtt és után-
pótlás gyerekedzéseket, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a tradicionális muay thai
és kick-boksz alapokkal, ötvözve a shaolin kungfu és kyokushin karate repertoárjával
és edzésmódszereivel, brazil jitsu földharc technikákkal és természetesen erő, gyorsaság
és állóképesség fejlesztő gyakorlatokkal.

Gratulálunk a győzteseknek és felkészítőiknek egyaránt!
Bognár Györgyi

Közhírré tétetik!
Immáron negyedízben kerül sor

Szigethalmon a Botondoló Majálisra,
és abban a világra szóló „HÉT-
PRÓBÁS ŐSTUSA” versenyre!

Várjuk a hős lelkű csapatok jelent-
kezését. Minden csapat hét vitézből
álljon, és minden résztvevő életkora
haladja meg a 14 évet, valamint min -
den kompániában legalább 2 hölgy
legyen!
A verseny elődöntői 2012. május
elsején 10:00-14:30-ig zajlanak

az Emese Parkban.
A három legjobb csapat közötti

döntő 15:00-kor kezdődik a lakoma-
csarnok udvarán.

A REnDEZVÉnyT
KEDVEZŐTLEn IDŐjÁRÁS
ESETÉn IS MEgTARTjUK!

Nevezési lapok és a programról to-
vábbi információk a www.vszk.eu
honlapon találhatók.

Bár idén so-
kára ajándé-

kozta meg a tél a
gyerekeket igazi
szépségével, a hó-

eséssel, a tél adta örömökkel:
vidám hógolyózás, szánkózás,
hóemberépítés lehetőségével,
csoportunk a dermesztő hideg
miatt úgy érezte, itt az ideje,
hogy felkerekedjen, és mielőbb
a tavasz elébe siessen!

Szerencsére a Szabadidőköz-
pont dolgozói is úgy gondolták,
hogy társakat keresnek a tél el-
űzéséhez, amihez mi, ovisok örö-
mest felajánlottuk segítségünket.
Rajtunk kívül a város két iskolá-
jának tanulói közül is akadtak
bátor vállalkozók, akik a hideg
idő, szél és hóesés ellenére is el-
látogattak február 17-én a város

múzeumához, a „Farsangi kéz-
műves délutánra”. 

Kleineizel Ica néni vezetésével
vidám álarcokat díszítettek, kö-
tözéssel, csomózással kiszebábot
készítettek a gyerekek, az érdek-
lődő ovisok és iskolások megis-
merkedhettek a farsangi lúdláb
és csörögefánk sütésével, majd
megkóstolhatták az elkészült fi-
nomságokat. Az iskolás gyere-
kekkel együtt nekünk, ovi-
soknak is volt dolgunk a mú-
zeum kertjében, ahol a kicsik
izgatottan segítettek havat lapá-
tolni a tűzrakó hely környékéről,
hallva a „nagyoktól”, hogy ott
égetjük majd el a közösen elké-
szített kiszebábot. Mire a sok,
apró kéz elvégezte a rábízott fel-
adatot, megérkezett Feketéné
N. Annamária tanárnő vezeté-

sével a Szent István Általános Is-
kola 5. b osztálya, amelyik mókás
farsangi népszokásokat bemu-
tató, színvonalas előadással ked-
veskedett a vendégeknek. A régi
időket felidéző vidám műsorukat
követően kicsik és nagyok együtt
tettük tűzre „Rozit”, akinek füst-
jével együtt reméljük, a der-

mesztő hideg is elillant, leg-
alábbis jövő télig!

Minden felnőttnek, aki lehe-
tővé tette a csoportunk számára
ezt a tartalmas délutánt, ezúton
is köszönetünket fejezzük ki: 

Zöld Óvoda
Tökmag csoportja

AHelytörténeti Gyűjtemény farsangi programjához nyújtott
segítségét, támogatását megköszönöm

Sziklavári Sándorné Marikának,
a 7pettyes virág nagykereskedésnek,
Gere Istvánnak,
Szombathelyi Istvánnak,
Körmöczi Juliannának,
Kancsárné Erzsikének,
Suhai Tímeának
és a Szent István általános iskola
5.b osztályának. Kleineizel Ilona

múzeumpedagógus
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új háziorvos
városunkban

Dr. Pirigh Irina a tél utolsó napján, február 29-
én délelőtt vette át a 3. számú felnőtt házior-
vosi körzetet az Egészségházban. A doktornő
elmondta, hogy nagyon örül a kinevezésnek és
reméli, hogy a betegek is hasonló örömmel fo-
gadják majd őt és asszisztensét.

Civil Fórum
Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
tagjait, illetve a helyi civil élet iránt érdeklő-
dőket a következő civil fórumra.

Időpontja: 2012. március 30. (péntek) 17 óra

Helyszín:
Városi Szabadidőközpont – Zöld terem

Szigethalom, Sport u. 4.

Húsvéti kézműves
délután

2012. április 6.
péntek
14 – 18 óráig

Helyszín:
Helytörténeti Gyűjtemény
(Szigethalom, Fiumei u. 48.)

Program:
tojásfestés,
asztali és ajtó- 
díszek készítése,
versenyjátékok, 

kisállat bemutató.

Rajzverseny:
Készíts rajzot kedvenc háziálla-
todról, és a helyszínen a szak -
avatott zsűri díjazza az alko -
tásodat.

A programban közreműködik:
a V 75 Galamb- és Kisállatte-
nyésztők Egyesülete

Belépő: 400 Ft/fő

A programra jelentkezni lehet a
06/70-380-7681-es
telefonszámon.
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Idén februárban került megrendezésre Buda-
pesten a 17. Nemzetközi cukrászati, sütőipari
és gasztronómiai szakkiállítás az UKBA, melyet

a Foodapest elnevezésű szakkiállítással együtt ren-
deztek meg. A kiállítás megnyitóján Dr. Bognár
Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára elmondta, hogy a magyar kormányzat
mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy
a vásárlók igényeljék és elvárják a magas minőségű
termékeket és élelmiszereket az élelmiszerpiacon.

Siklósi Csaba, a HUNGEXPO kereskedelmi
igazgatója, Pataki János, a Magyar Cukrász Ipar-
testület elnöke és Kurdi András, a Magyar Pék-
szövetség elnöke felhívták a figyelmet az egész-
séges táplálkozásra, és a minőségi alapanyagok
használatának fontosságára. Mindezek bemuta-
tására és a tapasztalatok cseréjére megfelelő fó-
rumot teremtett a két szakvásár.

Az UKBA kiállítói között kapott helyet a Ma-
gyar Pékszövetség standja is, ahol folyamatosan
színvonalas programok várták az érdeklődőket.
A Pékszövetség a kiállítás keretein belül versenyt
hirdetett számos termékkategóriában, melyre a
Gere Pékség is benevezett a Debreczeni krumplis
komlós kenyérrel.

A versenyre az ország számos pontjáról ér-
keztek pékmesterek, akik szebbnél szebb és fino-
mabbnál finomabb termékekkel emelték a ver-
seny színvonalát. Összesen 18 kenyér indult a ke-
nyér kategóriában. A versenykiírás szerint a
győztes kenyér lesz az idei év Szent István napi
ünnep kenyere, így az ország számos pontján a
győztes kenyeret fogják sütni. A 18 kenyér közül
a Szigethalmon működő Gere Pékség által
gyártott Debreczeni krumplis komlós kenyér
nyerte a kenyér kategóriát. A választás azért
esett erre a kenyérre, mert egyrészt 2011-ben Ma-
rosvásárhelyen 2. helyet ért el a nemzetközi ke-
nyérversenyen, másrészt a kenyér térségünkben
továbbra is igen népszerű a vásárlók körében.

Gere István továbbá úgy vélte, hogy egy olyan
kenyérrel kell benevezni, amely nemcsak napja-
inkban, hanem már az 1960-as években is ked-
velt termék volt. A kenyér receptúrája a régi ha-
gyományt hordozza, és speciálisan Szigetszent-
miklós kenyerének szánta idősebbik Gere
István, a Gere Pékség alapítója. 2011-ben Gere
István – az alapító fia – talált rá a receptre és
bízta meg Debreczeni Józsefet, az üzem veze-
tőjét, hogy a régi receptúrát felhasználva és meg-
tartva, a mai kor követelményeihez igazítva süsse
meg az egykoron népszerű kenyeret a pékség
fennállásának 75. évfordulója alkalmából.

A Debreczeni krumplis komlós kenyér rusz-
tikus külsejű, cipó formájú, hosszú érésű kovás-
szal készül, 40% főtt burgonyát tartalmaz és a ko-
vászolás során a komló virágát forrázzák le, és
azt adják hozzá a 16 órán át érő kovászhoz. A ke-

nyeret igényes szalag öleli át, amely egyrészt a
vásárlók tájékoztatására, másrészt a termék kü-
lönlegességének kifejezésére szolgál. 

A komló a kenderfélék családjába tartozik, eu-
rázsiai-mediterrán származású futónövény,
amelynek nemesített fajtáját a sörfőzés alapanya-
gaként hazánkban is termesztik. Ősi kultúrnö-
vény, amelyet a rómaiak már időszámításunk
előtt 2000 évvel ismertek és használtak gyógyha-
tása miatt. Idegrendszeri hatásait régóta ismerik.
Alvászavarok, szorongásos lelkiállapotok esetén
altató, nyugtató, szorongásoldó hatásai miatt al-
kalmazzák. 

Keserűanyag tartalma miatt étvágyfokozó, jó
máj- és epeserkentő, funkcionális bélbetegségek
ellen is kiváló. A népi gyógyászatban belsőleg
idegi fájdalmak, idegesség, bélnyálkahártya-gyul-
ladás, fejfájás esetén használták, külsőleg ne-
hezen gyógyuló sebekre, fekélyekre borogatás-
ként alkalmazták. 

A pékség mintaboltjaiban a termék már egy
éve kapható. A kenyeret a piaci bevezetés előtt a
vásárlók is megkóstolhatták, véleményezhették
és a visszajelzések alapján többször is módosí-
tották, így nyerte el a cipó végleges, már jól is-
mert ízvilágát. 

A Magyar Pékszövetség által meghirdetett ver-
senyen elért eredmény nemcsak a Gere Pékség,
hanem városunk és a térség sikere is. Erre a si-
kerre a helyi lakosság méltán lehet büszke – ál-
lítja Kolozsváry Péter, a Gere Pékség kereske-
delmi és marketing vezetője.

Debreczeni krumplis komlós

Szigethalmon, Fiumei u. 88.

Nyitva tartás: 
Hétfõ - Péntek 5-19,
Szombat 5-13 óráig
Vasárnap zárva

mintabolt
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Sándor, József, Benedek –
zsákban hozzák a meleget.
Március 1. a meteorológiai ta-

vasz kezdete. A kertek kezdenek új-
jáéledni, a madarak énekelni.

Szigethalmon évek óta hagyo-
mány a tavaszi Fittlesz Nap, ami a
téli bezárkózás után az első olyan
rendezvény, amelyen a kicsiktől a
nagyokig mindenki megtalálja a
neki való frissítő mozgást a színes
programok között. Saláta bár várja
a mozgás közben megéhezőket,
ahol az egyik kedvenc a hagymás
burgonyasaláta, melyhez a sörös
csirkemell falatkákat ajánlom, me-
lyek gyorsan elkészíthetőek, és fi-
nomak vacsorára, vagy akár vendég-
váró is lehet. Mivel megsütjük, így
az alkohol elpárolog belőle, és a
gyerekek is ehetik nyugodtan.

Hagymás burgonyasaláta

A burgonyát héjában, sós vízben
megfőzzük, felkarikázzuk.

Közben készítünk tartármártást:
1 tojás sárgáját kicsi sóval, mustárral
és pár csepp citromlével kikeve-

rünk, és állandó keverés közben
lassan csepegtetve hozzáadjuk a kb.
2-3dl olajat, amíg teljesen összeáll.
Ha kész, akkor beletesszük a tejfölt,
majd sóval, borssal, mustárral és
cukorral ízesítjük – ízlés szerint
összekeverjük. Belekeverjük a főtt
burgonyát és a karikára vágott vö-
röshagymát, végül hűtőben állni
hagyjuk.

Sörös csirkemell falatkák 
A csirkemellet kisebb falatokra

vágjuk, sózzuk, borsozzuk.

Sűrű palacsintatésztát készítünk:
egész tojást liszttel simára keve-
rünk, sózzuk, sörrel felengedjük.
Ínyencek tehetnek bele reszelt
sajtot, fokhagymát, szerecsendiót is.

A falatkákat lisztbe forgatjuk,
majd a tésztába mártjuk, és forró
olajban készre sütjük.

A családom nagyon szereti rizzsel
és fokhagymás tejföllel.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea

MÁRCIUS - BÖJTMÁS HAVA
Hagyományok és receptek

„Böjt-máshó földbe hintett tavasz magokat,
Szőlőt hajtat, fákat oltat, szép gyümölcsöket.”

Március 31-én a Szigethalmi TE vezetett
túrát szervez Palócföld szívébe. A

kedves hangulatú, a magyar (palóc) népi hagyo-
mányokat és építészetet példamutatóan ápoló
Hollókő lesz a rajt helye. A célunk az innen 23,5
kilométerre lévő Herencsény, ahova nemrég
emelték egy kopasz, szélfutta dombtetőre a Pa-
lócok Vigyázó Nagykeresztjét.

Maga a Cserhát lankás-dombos táj, de ezen alig
kevesebb, mint 25 kilométeren 675 méteres
szintkülönbséget kell leküzdenünk. Aki ezt so-
kallja, az Nógrádsipeken befejezheti a vándorlást
(akkor a 11 kilométerre 350 méter a szintemel-
kedés.)

A túrára egyesületünk külön buszt indít.
Erről részleteket a honlapunkon, a www.

szigethalmite.hu-n vagy a nadbela@invitel.hu
e-mail címen lehet megtudni. Minden természetet
és jó levegőt kedvelő embert szeretettel várunk.

A Szigethalmi Te sportolóinak nevében:
Nád Béla

tiszteletbeli elnök

Először az emeleten lakó idős nénik és két
fiatalabb férfi ellátottunk adták elő a Z’ZI
LABOR együttes egyik jól ismert, közked-

velt számát, majd a napközibe járó szigethalmi
örökifjak mutattak be egy jópofa jelenetet.

Ezután lakóink és hozzánk ellátogatott kedves
hozzátartozóik megtekinthettek a földszintiek
előadásában egy rádiókabaré jelenetet, amely Hó
Ferikéről és a hét törpéről szólt.

A vidám előadássorozatot lezárta és örökre em-
lékezetessé tette az emeleten lakó táncos lábú asz-
szonyságok és kollégáink nagyszerű csárdása,
amely véget nem érő tapsolásba torkollott. Ezúton
köszönjük minden kedves segítőnknek, akik a ru-
hákat készítették, betanították és részt vettek az elő-
adásokon, és csodálatos fánkot sütöttek erre az al-
kalomra. Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát, és jövőre is ellátogatnak hozzánk. Egyesített Szociális Intézmény

Farsang az ESZI-ben
Az idén is fergeteges hangulatban telt a farsang a Szigethalom és Kör-
nyéke Egyesített Szociális Intézmény Idősek otthonában. Ezúttal rendhagyó
műsorokkal készültünk, és az egyéni jelmezes felvonulást felváltották a
csoportos fellépések, melyekre körülbelül egy hónapig készültünk.

Kirándulás Palócföld szívébe
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Anégy küzdőtéren zajló utánpótlás verse-
nyen 17 egyesület mintegy 450 verseny-
zője és 30 edzője jelent meg azért, hogy

tudásukat és képességeiket összemérjék. A mér-
kőzések gondtalan lebonyolításáért 12 jegyző-
könyvvezető és 30 bíró dolgozott, akik közül
jócskán akadtak magasan kvalifikált, országos
szinten elismert szakemberek is.

A rendezvény színvonalát emelte, hogy a hazai
karate több fontos személyisége is jelen volt.
Többek között stílusszövetségünk vezetője,

Shihan Harsányi László, illetve egy 7. danos
mester, Shihan Nánai Ferenc is. A bírók között
pedig több EB és WB helyezett versenyző is te-
vékenykedett.

A visszajelzések alapján remekül sikerült a ren-
dezvény, amiben fontos szerepet játszottak azok
a támogatók, akik ezekben a nehéz időkben is
hajlandóak áldozni a sportra. Ezúton is hálásan
köszönjük nekik!

Kisszékelyi Zsolt

X. Juhász Ferenc Emlékverseny,
Nyílt Kempo Világbajnokság

Sikeresen túljutottuk az idei első nagy versenyünkön. Kettős megmérettetés
volt ez az egyesületünk számára, hiszen nem csak versenyzőink, hanem szer-
vezőink is vizsgáztak ezen az eseményen. 

A rossz idő miatt sok csapat nem tudott eljönni, de így is 10 ország 413 harcosa ér-
kezett a rendezvényre. 27 stílusnak 60 klubjából 743 nevezést adtak le a jelentkezők
9 féle (5 technikai és 4 küzdelmi) versenyszámban. Lendületes versenyen vehettek
részt azok, akik beneveztek. 

Az első napon hagyományos kínai „Oroszlán-tánc” nyitotta meg a rendezvényt,
majd a technikai számok következtek. A második napon a félerejű küzdelmek, light
contact és chikara kurabe versenyszámok voltak soron aikido bemutatóval fűszerezve.
Vasárnap a teljes erejű bunyóké volt a küzdőtér. Komoly küzdelmeket láthattak az erre
a napra kilátogatók. Elfogadta meghívásunkat Magyarország első gladiátor csapata.
Korhű jelmezekben lélegzetelállító bemutatót tartottak. Ezen a napon a szigethalmi
fogyatékkal élők nappali intézetének foglalkoztatottjai is megmutatták, ők miképpen
értelmezik a tanult Kempo technikákat.
A világbajnokságon az országok közötti versenyben az alábbi végeredmény született:

1. Magyarország • 2. Ukrajna • 3. Szlovákia • 4. Románia • 5. Horvátország
A Dojo Lovász SKE 18 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 4 bronzérmet szerzett, ezzel a

csapatok közötti verseny első helyén végzett. 
Aranyérmeseink: Agárdi Claudia, Balogh Péter, Balogh Tamás, Barna József, Deák

Márton, Deák Zsófia, Gyáni Zsigmond, Mészáros Márk, Tatár Dávid. 
Ezüstérmeseink: Balogh Péter, Balogh Tamás, Deák Márton, Garamvölgyi Tünde,

Kopácsi Zoltán.
Bronzérmeseink: Balogh Tamás, Deák Márton, Garamvölgyi Tünde, Tatár Dávid. 
Egyesületünk két tagja: Deák Zsófia és Balogh Péter lett a VB legeredményesebb leány

és fiú versenyzője, amiért a Fujimae Hungary Kft. különdíját vehették át. A Gere pékség
által felajánlott „legeredményesebb szigethalmi versenyző” díjat is Deák Zsófia nyerte el. 

Lovász Gábor
elnök

Dojo Lovász SKE

Február 12-én, vasárnap a megszokottnál is nagyobb volt a zsúfoltság a
szigethalmi piac környéken, ugyanis a vásárolni igyekvők sokaságát ki-
egészítette az a közel 700 fő, amelyik a gróf Széchenyi István Általános
Iskolába próbált eljutni. ne ijedjen meg a kedves olvasó, nem a hétvégi
tanítás lett bevezetve, csupán ezen a napon rendezték a Seizan KSE éves
versenyét, a Halom Kupát.

Halom Kupa
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Polgármesteri Hivatal:
06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30

Orvosi ügyelet:
06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat:
06/24 403-654

gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010

Postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00

gyepmester - Herczig józsef: 06/20 964-3025

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

KÖZVILÁgÍTÁSI HIBÁK BEjELEnTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

TIgÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907,
Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu
Web: www.szikokft.h
nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az
időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság:
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

InTÉZMÉnyEK
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
gróf Széchenyi István Általános Iskola:
06/24 400-621
Hegedűs géza Városi Könyvtár:
06/24 514-810
Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap,
Kedd: 12-19, Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19,
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862,
06/70 604-2715
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Közérdekű telefonszámok

Megoldás sziget szerviz és alkatrészbolt
lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása garanciával.
Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

alkatrész cserénél 1 év garancia!
javítás esetén a kiszállás ingyenes!

Szszmiklós, Tököl u. 33. (Tököli–Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Figyelem! Új! dunaharaszti, dózsa györgy u. 75. Figyelem! Új!
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717, Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron, 19 éve! • www.megoldasszerviz.hu

ÓVODAI DAJKAKÉPZÉS
folyamatosan

SZIGETSZENTMIKLÓSON,
a CSONKA JÁNOS Szakközépiskolában 

budapesti oktatókkal.
OKJ-s, 3 hónapos képzés. 

65.000 Ft VIZSGAKÖLTSÉGGEL EGYÜTT!

Tel.: 06/30 333-0902  •  dajkakepzes@gmail.com
NYSZ: 00764-2010

Részletfizetéssel, ütemezés szerint!

Mocsár Árpád mûködési engedéllyel, számlaképes
ORGONISTA ZENÉSZ
esküvôket, rendezvényeket vállal.

Tel.: 06/20 946-8847

azz Qualitativo koncert
március 17. szombat, 20 óra

Vendégeink: a Csillag születik Inekiskola tehetségei
Jegyár: 1.000 Ft

Városi Szabadidõközpont Szigethalom
Kedves Vendégeink! Szeretettel várjuk Önöket!
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Várunk minden kedves érdeklődőt a Khárisz
Minőségi Használtruha boltba, ahol prémium
minőségű second-hand ruhát találhat magának
a tisztelt vásárló, rendkívül kedvező áron.

Készletünket különös figyelemmel válogatjuk,
hogy csak a legjobb minőségű darabok kerül-
hessenek a vásárlóközönség elé.

Ahol a vásárlás kaland!

Nyitva tartás: H-P 9-18h-ig, Szo.: 9-14h-ig

Szigethalom, Kossuth L. u. 21.
(Református Közösségi Ház)

tavaszi megújulás a

naPsUgár – sziget széPségszalonban!

szigethalom, szabadkai utca 175.
06/20 338-5496
www.rozikozmetika.hu
www.napsugarszigetszalon.hu
www.szeparc-szalon.hu

kozmetika:
Varázsoljuk üdévé a téli, fakó bőrünket;
• MIKRODERMABRÁZIÓVAL 
• TŰ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁVAL

Fodrászat:
Száraz, töredezett, élettelen a haja:
hajszerkezet újraépítés (Lisap termékekkel)
Március és április hónapban, minden hétfőn
30% kedvezmény a hajvágásból!

Újdonságaink: 
• Biorezonanciás állapotfelmérés

(Dr. Rónay Barbara)
• Auroafotózás és személyiség elemzés

(Kolcza Ilona)

TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a kedves vásárlók figyelmét,
hogy üzletünkben ERZSÉBET utalvánnyal
és bankkártyával is fizethetnek.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a
COOP FRANCHISE rendszerben 2 hetente
egyes termékek rendkívül alacsony áron vásárolhatók.
Nálunk a Jó ár mellett fontos az Ön számára nyújtott
MINÕSÉG és KULTURÁLTSÁG.

Címünk: Szigethalom, Szabadkai u. 175.
Tel.: 06/24 400-717


