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A szeptember 25-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés összefoglAlójA

Aképviselő-testület 11 fővel kezdte meg rendkívüli ülését, majd el-
fogadásra került a rendkívüli ülés 5 napirendi pontja. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását követően a képviselő-tes-
tület a Széchenyi István Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárással kiírt energetikai pályázat eredmé-
nyességéről döntött, és a pályázat nyertesének hirdette ki a Cothec
Energetikai Üzemeltető Kft-t.

A következőkben elfogadásra került az Encián és Tüzes Kft. bejelen-
tése a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjog elidegenítésével kap-
csolatban, illetve hogy a nevezett gyermekorvosi körzet praxisjogát
megszerezni kívánó dr. Lakner Dezső (dr. Lakner és Társa Bt. - 6320
Solt, Vécsey tér 1.) orvossal az önkormányzat feladat-ellátási szerződést
köt a gyermekorvosi alapellátásra 2015. január 1-jétől, és az erről szóló
nyilatkozatot kiadja.

Hosszú évek gyakorlatát követve ismételten csatlakozott az önkor-
mányzat a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójához (részletes pályázati felhívás a 3. oldalon - szerk.).

Ezek után a képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről
szóló 14/2010. ( V.27.) rendeletét, melyben a szemétszállítási díjked-
vezmények határozott időre, a kérelem bizottsági elbírálását követő
hónap első napjától számított 1 év időtartamra kerülnek megállapításra.
A rendelet Szigethalom város honlapján, valamint a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban megtekinthető.

Utolsó napirendként döntés született arról, hogy a 2014. szeptember
12-én kialakult vis maior esemény (nagy esőzések) okozta helyzet meg-
oldásához az önkormányzat 10 %-os önrésszel támogatja vis maior pá-
lyázat benyújtását. A pályázat beadása megtörtént.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szigethalmi Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október 12-én megtartott helyi önkor-
mányzati választásokon az alábbi eredmények születtek:

Polgármester: Fáki László – Összefogás Szigethalomért Egyesület 

Képviselők
Egyéni választókerületekben
1. sz. választókerület: Dr. Schuller Gábor Józsefné – Összefogás Szigetha-

lomért Egyesület 
2. sz. választókerület: Fabula Jánosné – Összefogás Szigethalomért 

Egyesület 
3. sz. választókerület:  Hölgye Attila – Összefogás Szigethalomért 

Egyesület 
4. sz. választókerület: Blum Zoltán – Összefogás Szigethalomért 

Egyesület 
5. sz. választókerület: Sztrapkó Norbert – Összefogás Szigethalomért

Egyesület 
6. sz. választókerület: Suhai-Réfi Tímea – Összefogás Szigethalomért

Egyesület 
7. sz. választókerület: Molnár Sándor – Fidesz-KDNP
8. sz. választókerület: Nagy Viktor – Összefogás Szigethalomért Egyesület 
Kompenzációs listáról: Bán Norbert – Jobbik
Kompenzációs listáról: Ferenczi Edit – Fidesz-KDNP
Kompenzációs listáról: Porkoláb Zoltán – Fidesz-KDNP

A képviselő-testület tagjainak létszáma: 11 fő + polgármester

Forrás: www.valasztas.hu
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SENIOR MENTOR
PROGRAM
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti
felnőtteket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – 
az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más, 

idősebb felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Aries tájékoztató Díjmentes
zöldhulladék elszállítás

Az Aries Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása szerint az évi díjmentes zöldhulladék begyűjtés
2014. november 3-ától 7-éig, a hétköznapi háztartási
hulladék-begyűjtési ütemterv szerinti napokon történik.

Az Aries Kft. elérhetősége:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Telefon: 06/24 442-927, 
367-016, 367-166
Honlap: www.aries.hu

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

PályázAti fElhívás
szigethalom város Önkormányzata pályázatot ír ki egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe 

jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 

melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatla-
kozott önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott for-
mában), a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivata-
lánál kell benyújtani. A pályázat rögzíté-
sének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 

2014. november 7. (péntek) 11.30

A pályázatok beadási helye: 
Szigethalom Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat

(2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) 
ügyfélfogadási időben!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egy-

mást követő tanulmányi félév: a 2014/2015.
tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016.
tanév első (őszi) féléve.

• „B” típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanul-
mányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017.
tanév és a 2017/2018. tanév). Az ösztöndíj fo-
lyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első
féléve.

A pályázók köre:
Az “A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pá-
lyázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett-
séget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 

“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, il-
letve felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézményben teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2015-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2015/2016. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben vesz részt 

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hi-
vatásos és szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban 

Szigethalom Város Önkormányzata
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K edvenc együttesem, az Is-
merős Arcok egyik szá-
mában ez a szöveg sze-

repel: „Ugye mi egy vérből valók va-
gyunk.” Ennek szellemében került
sor az EMESE Parkban az immár ha-
gyományos, ugyanakkor a hagyo-
mányoktól sokban elrugaszkodó
vidám, pajkos tusára.

Öt szomszédvár fiataljai feszültek
egymásnak. Itt voltak Dunavarsány,
Kiskunlacháza, Szigetszentmiklós és

Szigetújfalu legjobbjai. Ötödiknek
csatlakozott hozzájuk városunk csa-
pata, a Szent István Általános Iskola
bajnokai. 

A kemény, 3 órás küzdelem
végén Szent István lovagjai, a mi-
eink győzedelmeskedtek. A dobo-
góra még a szigetújfalusi és a kis-
kunlacházi kompánia „verekedte”
fel magát. 

Volt a versenyen minden féle
szellemi és fizikai „torna”. Ítélkezés

Szent István regulája szerint, elszánt
evezés egy „bödönhajón”, íjász-
kodás, régi vicces és izomduzzasztó
gyakorlatok.

Ez a délelőtt a játékos tudásszer-
zésről szólt. A móka, játék, kacagás
nagy hármasa uralta az EMESE
Parkot. Bizonyossá vált, hogy nem-
csak egy vérből valók, de egy „ci-
pőben” járók is vagyunk. Közös a
nyelvünk, a hazánk és az örömünk.

Reméljük, hogy jövőre az Őskul-
túra Alapítvány és a Szent István

Általános Iskola újra megrendez-
heti ezt a remek hangulatú ver-
senyt. Magyar Attilával (az alapít-
vány vezetőjével) együtt mi – kol-
légámmal, Kajati-Tóth Ágival –
szeretnénk. De nagyon! 

Jó lenne, ha szép Pannóniánk
minden nebulója egy hajóban
evezne itt, a mi városunkban.

Nád Béla
a Szent István Általános Iskola 

historikusa

Egy hajóban evezünk

Fejtörő a jurtában



A Móra Ferenc irodalmi
pályázat díjkiosztója

ASzigethalmi Széchenyi István Általános Iskola diákja-
ival október 14-én a Hegedüs Géza Városi Könyv-

tárban, az Országos Könyvtári Napok keretén belül a ko-
rábban kiírt Móra Ferenc irodalmi pályázat eredményhir-
detésén vettünk részt. Móra Ferenc születésének 135.
évfordulójára emlékezünk idén, amely alkalomra Inczéné
Molnár Ágnes könyvtáros remek feladatlapot állított össze.
Iskolánk 40 tanulója vett részt a pályázaton nagy lelkese-
déssel. A díjátadó alkalmával sok-sok érdekességet tud-
hattunk meg Móra Ferencről, például, hogy kezdő muze-
ológusként csigákat osztályozott Szegeden. A dolgozatot
készítő gyerekeink számtalan elismerést kaptak. Emlék-
lappal és édességgel jutalmaztak a figyelmes könyvtáros
nénik minden résztvevőt, majd az egészen kiválóan teje-
sítők oklevelet és csokoládét kaptak. Trajbiár Dóra 5. d
osztályos tanulónk II. helyezést, Mátyási Milla és Stabel
Tamara 8. b osztályos tanulók megosztott III. helyezést
kaptak, büszkék vagyunk rájuk! 

Mabani-Kelemen Lilla 
tanárnő

Széchenyi Futóverseny
2014.

Szeptember 29-én délután került megrendezésre a DÖK programsorozat első állo-
másaként az iskolánkban már hagyománnyá vált Széchenyi Futóverseny. A mintegy

130 tanuló 60 és 400 m síkfutásban és 4x100 m váltófutásban mérhette össze gyorsa-
ságát.

A rendkívül jó hangulatú verseny Jancsovics Szilvia, Pandurné Barbi Dóra és Bóka
Péter testnevelők vezetésével, rengeteg szurkoló biztatásával, jó hangulatban zajlott.

Testnevelők
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2014. október 14-e fontos nap volt. A „Nagy háború” kitörésének 100.
évfordulójára emlékeztünk az Országos Könyvtári Napok rendezvény-

sorozat előállomásaként a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban. Takács Ró-
bert tanár úr, a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola történelem-
tanára, első világháborús igazolt hadszíntérkutató tartott fergeteges elő-
adást a háborút haditudósítóként illetve katonaként megjárt Molnár
Ferenc és Tersánszky Józsi Jenő írók munkásságáról és a háborúról. A
száraz adatokat hallva megborzongtunk, sokadjára éreztük át, hogy
ilyennek soha, de soha többé nem szabad megtörténnie, majd az írók élet-
éről szóló anekdoták oldották a hangulatot. Az előadásból kiderült, hogy
Molnár Ferenc szinte előre megírta az első világháború fő hadi technikáját,
a lövészárkokat a Pál utcai fiúk című regényében, és hogy Tersánszky Józsi
Jenő ezekben a bizonyos lövészárkokban jobban szeretett pihenni, mint

a sebesültekkel teli szálláson. A projektoros kivetítésen rengeteg korabeli
képet láthattunk a két íróról és műveik különböző kiadásairól (pl. a kínai
nyelvű Pál utcai fiúkat), magas rangú katonákról, helyszínekről. 

A könyvtár dísztermében egy gombostűt sem lehetett volna leejteni.
Közel száz érdeklődő, köztük a legtöbb mai diákunk hallgatta tátott szájjal
az előadást. Köszönjük a Városi Könyvtárnak, hogy helyet adott ennek a
fantasztikus eseménynek.

Köszönjük Takács Róbert tanár úrnak a fantasztikus délutánt, az érdek-
feszítő, interaktív, helyenként humoros előadást, az irodalmi művek rész-
leteit. Munkájához további sok sikert kívánunk!

A Széchenyi Iskola nevében: 
Mabani-Kelemen Lilla 

tanárnő

ASzigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány kuratóriuma tisztelettel

megköszöni az adó 1%-ának felajánlását.
A 2013-ban befolyt összeg 317.067 Ft
volt, amelyet iskolánk tanulóira fordítot-
tunk.

A Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola 1. évfolyamos tanulói, a
szülők és a pedagógusok nevében tiszte-
lettel megköszönjük a Gólyanap sikeres
megszervezését. 

Nagy élmény volt mindenki számára ez
a rendezvény.

Iskolánkban méltó módon megemlékez-
tünk a Zene világnapjáról. Köszönjük
Czita Gáborné pedagógus munkáját.

Október 6-án iskolánkban az aradi vér-
tanúkra emlékeztünk Tzintzisné Tárnoki
Anita pedagógus szervezésében, akinek
ezúton is köszönjük a munkáját.

Intézményünk pedagógusai 2 napos őszi
nevelési értekezleten voltak Székesfehér-
váron, Zamárdiban, Pákozdon és Ti-
hanyban. A „Jó gyakorlatok” keretében
szakmai programokon vettek részt.

Igazgatóság

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola hírei

Országos Könyvtári Napok és az első világháború emléke…

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola azonnali belépéssel

matematika szakos tanári 
és gyógypedagógus tanári 

állást hirdet. 

Jelentkezni önéletrajzzal és diplomával
lehet a 2315 Szigethalom, Thököly u.
37. sz. alatti címen.
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Az EMESE Parkban jártunk
Ennek a kirándulásnak előzménye

van.
Tavaly szorgalmasan tevékenyked-

tünk a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola Diákönkormányza-
tának különböző versenyein, aminek
eredményeképpen sikerült megsze-
reznünk az első helyezést. Jutalmunk egy őszi kirándulás volt az EMESE
Parkba. Nagyon vártuk a kirándulás napját. Vidáman sétálva tettük meg az
odavezető utat. Az ég is kiderült, nagyon örültünk. Megérkezésünk után
bemutatót láthattunk a középkori lovas íjászatról. Ezután egy helyiségben
kiállított tárgyakat nézhettük meg. Ezek a tárgyak is a hadviseléshez kap-
csolódtak: öltözetek, vértek, kardok és szablyák. Nagyon érdekes volt az
akkori időben használt kovakő bemutatása, mely jelentős szereppel bírt a
tűzgyújtás szempontjából. Ezt követően az egész osztály hajóra ült, kipró-
báltuk a bal illetve jobb oldalas evezést, előre majd hátra. Sokat nevettünk!
Valódi íjjal kipróbálhattuk az íjászkodást. Mindenki kétszer próbálkozha-
tott, ami nem volt könnyű, de annál izgalmasabb. Bevezettek minket a
gyertyaöntés rejtelmeibe, amit mi magunk is kipróbálhattunk.

Sajnos ezzel véget ért ez a fantasztikus látogatás, ami felejthetetlen él-
ményt nyújtott mindannyiunknak.

Köszönjük a vendéglátóknak, az iskolának és magunknak a szép jutalmat.
Bancsók Bianka

6.a osztályos tanuló

KRESZ versenyen jártunk

Mint minden évben, idén ősszel is megrendezésre került a Négyszín-
virág Óvoda által szervezett KRESZ verseny. A Szigethalmi Széchenyi

István Általános Iskola 1.a és 1.b osztályos tanulói is részt vettek ezen a
10 izgalmas állomáson zajló vetélkedőn. A gyermekek lelkesen készültek
tanítóik segítségével a megmérettetésre. A versenyen izgalmasabbnál iz-
galmasabb feladatokkal találkozhattak a tanulók, amit nagyon élveztek.
Olyan jól érezték magukat, hogy a vetélkedő végeztével sem nagyon
akartak eljönni a helyszínről. 

Köszönjük a Négyszínvirág Óvodának, hogy lehetőséget biztosított is-
kolásaink számára a programon való részvételre.

Ónódyné Papp Adrienn
tanító

SAKKFESZTIVÁL 2014.
Október 4-én a Művészetek Palotájában rendezték meg immár második

alkalommal a Nemzetközi Sakkpalota Pedagógus Konferenciát.
„Szórakoztató, életszerű és gyakorlatias, a játékosságot megragadó, a

digitális kor igényeit figyelembe vevő” - így jellemezte tehetségfejlesztő
sakkprogramját Polgár Judit nemzetközi sakknagymester. Köszöntését
követően Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudo-
mányos főmunkatársa előadását hallgathattuk meg a sakk igen fontos
fejlesztő hatásáról. Láttunk bemutató órákat is első és harmadik osztá-
lyosokkal, ahol gyakorlati módon mutatták be a különböző területek fej-
lesztését a sakk segítségével. A népszerű Sakkdalt is elénekelte az egyik
bázisiskola kórusa. Külföldről érkezett előadók beszéltek a sakk társa-
dalmi hatásairól, valamint bemutatták a svéd oktatási modellt a sakk is-
kolai beépítésére.

Közben zajlott az egész napos, főleg gyermekeknek szóló rendezvény,
ahol nagy volt az érdeklődés. Volt szimultán sakktól kezdve festésen át
daléneklés és még sok minden.

Komoly segítséget és ösztönzést kaphattunk mi, tanítók, hogy a sakkot,
mint fejlesztő eszközt hogyan használjuk a munkánk során. Nagyon
örülök, hogy részt vehettem a konferencián a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskolából. 

Köszönet minden idők
legjobb női sakkozójának és
lelkes csapatának a Sakkpa-
lota képességfejlesztő okta-
tási program kidolgozásáért.
Jó lenne, ha minél több is-
kolában alkalmaznák!

Kartali Erika
tanító

Erzsébet tábor Zánkán
2013-ban pályázatot nyújtottunk be az Üdülési Alapítványhoz. 2014 ta-

vaszán nagy örömünkre megkaptuk az értesítést, hogy szeptemberben
mehetünk az osztállyal Zánkára. A tábor 11-étől 13-áig tartott.

20 gyermek és 2 peda-
gógus kísérő utazott a Szi-
gethalmi Széchenyi István
Általános Iskolából. A tanu-
lóknak nagyon tetszett a
több órás vonatozás, jóked-
vűen, fegyelmezetten uta-
ztak. Megérkezésünk után
elfoglaltuk a szálláshe-
lyünket, ahol mindenki kí-
vánsága teljesült, hogy kivel szeretne egy szobába kerülni. Sajnos az idő-
járás nem kedvezett nekünk, az első napon végig esett az eső, de minden
gyereknek volt esőkabátja, amit szinte le sem tudtunk tenni a táborozás
ideje alatt.

A második napon egy kicsit jobbra fordult az idő, és végre elállt az eső,
így elindulhattunk felfedezni a tábor területét. Nagyon szép környezetben
sétáltunk, ahol megismerkedtek a gyerekek az erdővel, szedték a termé-
seket, leveleket gyűjtöttek. A nap folyamán mintegy 10 km távolságot
tettünk meg gyalog. Mindenki jól bírta a sétát.

Megnéztük a hajóállomást is és sétáltunk a Balaton partján. A nap fény-
pontja az Afrika park volt Balatonedericsen. A gyerekeknek nagy élmény
volt a vadon állatait élőben látni - némelyiket közülük meg is simogat-
hatták. Este pedig a nagysátorban népzenei műsort láthattunk tánccal és
népmesével összekötve. Az étkezés változatos és bőséges volt.

A harmadik napon élményekkel telve indultunk haza.
Köszönjük az iskolavezetésnek is, hogy lehetőséget kaptunk erre a tá-

borozásra.
3.b osztály

és Bosnyák Gáborné, Nyutali Marianna
kísérők
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SZIGETHALMI GYERMEKFOCI – MINDENKINEK

Három-négy éve kezdtük el Horváth
Miklós kollégámmal a munkát városunk
óvodáiban és intézményeiben azzal a

céllal, hogy Szigethalmot is bekapcsoljuk a gyer-
meklabdarúgás vérkeringésébe. Röviden össze-
gezve az elmúlt éveket, egy jól fejlődő, sikeres
időszakon vagyunk túl. 

Az idei szezonra sikerült mindkét általános is-
kolát és három óvodát beneveznünk az MLSZ In-
tézményi Bozsik Programjába. Az itt focizó gyer-
mekekkel szeretnénk megszerettetni a labdarú-
gást, szeretnénk kialakítani bennük a sport iránti
igényt. A rendszeres foglalkozásokon sok
gyermek rúgja a labdát, igyekszünk nekik minél
több dolgot megtanítani, de törekszünk arra is,
hogy minél több játéklehetőséget biztosítsunk
számukra az edzéseken. Továbbra is fontosnak
tartjuk, hogy az intézményi programban min-
denki, aki szeretne focizni, részt vehessen tehet-
ségtől függetlenül. Senkit sem küldünk el, azon
dolgozunk, hogy mindenki, aki részt vesz a fog-
lalkozásokon, örömét lelje a fociban, sikerélmé-
nyekkel gazdagodjon, és tanuljon, ügyesedjen. 

Szeptembertől már négy kollégámmal vé-
gezzük ezt a tevékenységet, hiszen az elmúlt évek
alatt annyi gyermek gyűlt össze az iskolákban és
óvodákban, hogy szükséges lett minél több edző
bevonása. Mint ahogy szükségessé vált az egye-
sületi tevékenységünk átalakítása is. De itt még
annyit megjegyeznék, hogy mindenféle népsze-
rűsítő, magunkat hirdető erőfeszítésünk ellenére
még mindig nem terjedt el teljes körben, hogy
SZIGETHALMON MŰKÖDIK LABDARÚGÁS! 

A DARAZSAK SE Szigethalmon a gyermekfo-
cival, az utánpótlás labdarúgás kialakításával fog-
lalkozik. Jelenleg az igazolt gyermek labdarú-
góink száma 40 fő. Célunk, hogy minél több
gyermek egyesületi szinten kezdje tanulni a
sportág alapjait, sajátítsa el azokat a mozdula-
tokat, cseleket, technikai elemeket, amelyek
játék közbeni alkalmazását büszkén figyelik szü-
leik, tapssal jutalmazza a közönség, és tanuljanak
fegyelmet, önuralmat. Tartozzanak egy olyan kö-
zösséghez, amely megszeretteti velük a sportot,
a mozgást, a játékot, ahol tudják tolerálni, elfo-
gadni egymás tulajdonságait, gyengeségeit és
erényeit, amin keresztül egy olyan csapathoz tar-

toznak, ahol a társak segítik és támogatják egy-
mást. És persze nem utolsó sorban a gyermek-
focin keresztül vigyék hírét városunknak, vigyék
hírét annak a magas fokú képzésnek, amelynek
köszönhetően egyre többen csatlakoznak egye-
sületünkhöz.

Jelenleg 5-13 év közötti gyermekekből áll
egyesületünk, edzéseink nagy részét a Dunavar-
sányi Olimpiai Központ (Taksony-hídnál) füves
edzőpályáján tartjuk. Minden korosztályban ön-
álló csapatokkal rendelkezünk, amelyeknek
rendszeres részvételi lehetőséget biztosítunk
fesztiválokon, bajnokságokban, foci tornákon.

2008-2009 között született (U7-es) gyermek-
ekből álló csapatunk rendszeresen részt vesz a
Bozsik Tornákon, indul a Kispesti Futsal Bajnok-
ságban. Ezen kívül a környéken rendezett tor-
nákon szoktunk még velük részt venni. Fon-
tosnak tartom, hogy ettől az évtől már csak olyan
rendezvényre visszük őket, ahol nem jegyzik az
eredményt, és minden résztvevő hasonló díja-
zásban részesül.

2006-2007, U9-es csapatunk most van alaku-
lóban. Ebben a korosztályban van talán a legtöbb
munka, hiszen minél több technikai elemet sze-
retnénk megtaníttatni a gyermekekkel, azonban
fontos, hogy sok játék is legyen az edzésekben,
hogy igazán élvezzék azt, amit kezdenek elsajá-
títani. Az iskolákban rengeteg ügyes gyermek van
ebben a korosztályban, várjuk őket is egyesüle-
tünkbe.

2004-2005, U11-es korosztályunk a legnépe-
sebb csapat. Fejlődésük az elmúlt év során óriási
volt, eredményesen tudnak játszani, technikásak,
egyre kevesebb helyezkedési problémával küz-
denek. Gyorsaságuk kiemelkedő mind egyénileg,
mind játékban. Rajtuk látszik már az a munka,
amit több, mint egy éve kezdtünk el, és a cselek,
trükkök, azaz egyéni képességeik alkalmazására
bíztatja őket. Ők is részt vesznek a Bozsik Tor-
nákon, ami nagyképűség nélkül állítható, hogy
már nem a legnagyobb kihívás számukra, el-
lenben a Kispesti Futsal Bajnoksággal, ahol na-
gyon kemény meccsek várnak rájuk.

2002-2003, U13-as csapatunkat augusztustól
indítottuk el. Négy csapatból érkeztek ide gyer-
mekek, nagyrészük szigethalmi, amire igen
büszkék vagyunk, mint ahogy arra is, hogy mun-
kánk alapján sokan méltónak találtak minket
arra, hogy egy nagyobb felnőtt csapat hátterében
zajló utánpótlásból hozzánk igazoljanak, nálunk
focizzanak, a mi utánpótlás oktatásunkat válasz-
szák.

Üdvözlettel: 
Duffek Joe

várunk minden focizni szerető
gyermeket csapatunkba,

jelentkezzetek az alábbi elérhetőségeken:

szigethalmifocisuli@gmail.com
+36/70 414-5401

továbbra is hajrá szigethalom,
hajrá Darazsak sE!

www.darazsakse.gportal.hu
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közérdekű telefonszámok
polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104
egészségház, védőnői szolgálat: 06/24 403-654
orvosok
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 06/70 935-0501
Dr. Balogh Béla fogorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor házi gyermekorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő házi gyermekorvos: 06/70 375-9630
Nagyné Dr. Vékony Irma háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
Dr. Heigliné Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 06/30 799-3682
gyártelepi rendelőintézet: 06/24 406-010
postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00
gyepmester - Herczig józsef: 06/20 964-3025

elmŰŰ
Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Gyár-
telep 1205/29/B (Lordok Háza)
Nyitva tartás: Hétfő: 8-16, Szerda: 10-18, Péntek: 8-14
Telefon: 06/40 38-38-38

közvilÁgítÁsi HibÁk bejelentése
Telefon + fax: 06/27 363-887
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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

dpmv zrt. szigethalmi üzemegység 
ügyfélszolgálat:
Cim: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: szigethalom@dpmv.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 12-16, Kedd: Zárva, Szerda: 8-12, 12.30-20
Csütörtök: Zárva, Péntek: 8-12
Pénztár az ügyfélfogadás vége előtt fél órával zár.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
Telefon: 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

rendőr járőr
06/30 409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

szigethalmi polgárőr egyesület 
Elnök: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

intézmények
bölcsődei ellátás: 06/24 402-071
négyszínvirág óvoda: 06/24 407-609
szigethalmi szent istván Általános iskola:
06/24 407-608
szigethalmi széchenyi istván Általános iskola: 
06/24 400-621
Hegedüs 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 ellátás:
06/70 430-3621
szigethalom egyesített népjóléti intézmény: 06/24
404-573
segítő mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs, telefon: 06/20 515-0582

Tördelés: West-Graph Kft.   •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

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

Lapzárta: minden hónap 15-e. Várható megjelenés: hónap vége.
Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára – Kossuth L. u. 10.

Hirdetések leadása: hirado@gmail.hu (a hirdetési összeg befizetése után!)


