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oncsak a malac bánta...csak a malac bánta...
Családi disznóvágásCsaládi disznóvágás

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségünkre.

Program:
10:00 Tavaszi Tárlat
Helyszín: Városi Szabadidőközpont
Szigethalom, Sport u. 4.
Rügyfakadás Kiállítás – AMME
Virágkiállítás és börze – Zöld háló Egyesület
11:00 Ünnepi műsor
Helyszín Dísz tér
Koszorúzás szándékát kérjük, jelezze az info@vszk.hu címen.

A koszorúkat 10:30-ig fogadjuk.



Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. január 26-án
tartott ülésén úg y döntött, hogy a telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatás szabályai nak és díjának meghatáro-
zásáról szóló 6/2006. (III.31.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 23/2011.
(XII.20) sz. rendeletét – mely az előző lap-
számunkban került közlésre – hatályon
kívül helyezi. 
A rendelet szövege a www.szigethalom.hu
honlapon olvasható.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
2012/2013-as tanévre vonatkozóan az iskolai
körzethatárt nem módosítja.

Ennek megfelelően az iskolai körzethatár:
Hunyadi utca - Mező utca - Szabadkai utca,

Szabadság utcáig – Szabadság utca, Szabadkai
utca és Fiumei utca közötti szakasza - Fiumei
utca, Szabadság utca és Dunasor közötti szakasza
– Dunasor, Fiumei utca és településhatár közötti
szakasza.

A körzetekhez tartozó utcajegyzék a www.
szigethalom.hu honlapon, a Polgármesteri Hi-

vatal ügyfélszolgálatán, illetve a szigethalmi ne-
velési, oktatási intézményeknél megtekinthető. 

Elfogadta a testület a 2012. évi Munkatervét
és programtervét, melynek részleteiről a városi
honlapon tájékozódhatnak bővebben az érdek-
lődők.

Döntött továbbá a képviselő-testület arról is,
hogy az ebrendészeti hozzájárulást (ebadót)
nem kívánja bevezetni a településen.

A testület úgy döntött, hogy a város parkolási
rendjéről szóló önkormányzati rendeletét meg-
alkotja.

T E S T Ü L E T I  H A T Á R O Z A T O K
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A képviselő-testület soron
következő ülése 2012. feb-
ruár 23-án, csütörtökön
lesz 18 órai kezdettel a Pol-
gármesteri Hivatal nagyter-
mében.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt

soron következõ közmeghallgatására, melynek idõpontja:

2012. február 20., hétfõ 18 óra.
Helyszíne: Városi Szabadidõközpont (2315 Szigethalom, Sport utca 4.).

A rendelet szövege: 
a parkolás rendjéről 

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)
21. §, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) bekezdésben,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a
parkolás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed mindazokra az építtetőkre, akik Sziget-
halom közigazgatási területén:

(1) Parkolóhely-létesítési kötelezettséget eredményező új épü-
letet (kivéve lakás) létesítenek.

(2) Parkolóhely-létesítési kötelezettséget eredményező 
a) nem lakás céljára szolgáló építményt bővítnek, átalakí -

tanak, megosztanak, vagy
b) nem lakás céljára szolgáló építmény funkcióváltoztatása

esetén.

Gépjármű elhelyezési kötelezettség mértéke

2. § (1) A lakóövezetekben 60 m2 árusítóteret meg nem haladó kiskeres-
kedelmi egység esetén az árusítótér minden megkezdett 10 m2-e után az
OTÉK által meghatározott parkolóhely-létesítési kötelezettség mértéke
maximum 50 %-kal csökkenthető.

(2) Az alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde,
óvoda, alsó- és középfokú iskola) minden foglalkoztatója
és/vagy tanterme után az OTÉK által meghatározott parkoló-
hely-létesítési kötelezettség mértéke maximum 50 %-kal csök-

kenthető, és az így meghatározott mennyiségű parkoló biz-
tosítható az érintett telek szomszédságában közterületen, il-
letve közhasználat céljára átadott szomszédos telken is.

(3) Egyéb lakossági szolgáltatás esetén nettó 150 m2 összes alap-
területet meg nem haladó épület esetén az OTÉK által meg-
határozott parkolóhely-létesítési kötelezettség mértéke
maximum 50 %-kal csökkenthető.

(4) Sportépítmény, strand esetében az OTÉK által meghatározott
parkolóhely-létesítési kötelezettség mértéke maximum 50 %-
kal mérsékelhető.

(5) Igazgatási, egyházi, ellátó, szolgáltató és nem fekvőbeteg-
ellátó gyógykezelő építmény OTÉK által meghatározott par-
kolóhely-létesítési kötelezettség mértéke maximum 50 %-kal
csökkenthető.

(6) A többi területen és esetben az OTÉK szerint számított érté-
keket kell figyelembe venni.

Gépjármű elhelyezésére vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A parkolást a (2) bekezdés szerinti esetek kivételével telken belül
kell megoldani.

(2) A 2. § (1), (2), (3) bekezdése alapján számított parkolóhely-
létesítési kötelezettség maximum 50 %-a, a 2. § (4) bekezdés
alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettség
maximum 25 %-a kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés mó-
dosítás esetén szomszédos telken is megoldható, ha a ki- és
behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető,
vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei, vagy
egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem te-
szik lehetővé.

(3) Önkormányzati közterület igénybevétele parkolási célra csak
jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján, közútkezelői- és
tulajdonosi hozzájárulás esetén lehetséges.



1. Iparűzési adó (gazdasági társaságok va-
lamint egyéni vállalkozók által fizetendő)

a) állandó jelleggel végzett tevékenység szerint
a nettó árbevétel 2%-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett tevékenység
után napi 3000 Ft/nap.

Az adóköteles bevételszerző tevékenységet a
keletkezéstől számított 15 napon belül az önkor-
mányzati adóhatóságnak az e célra szolgáló
nyomtatványon írásban be kell nyújtani.

Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel
folytató adózó adóköteles tevékenységének meg-
kezdésekor köteles azt az önkormányzati adóha-
tóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
teljesíteni.

A törvény értelmében a magánszemély adózó
200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig ter-
jedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelen-
tési (bejelentkezési, változásbejelentési), adat-
szolgáltatási, bankszámlanyitási kö te le zett sé gét,
továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti. 

A z alábbiakban említett ingatlanadók vo-
natkozásában kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ez idáig nem adózó ingatlanjaik te-
kintetében – mivel minden ingatlan adózik
valamilyen adónemben Szigethalmon – te-
gyenek eleget bevallási kötelezettségüknek
anélkül, hog y az adóhatóság hivatalból meg-
keresné Önöket.

2. Telekadó
Szigethalom belterületi beépítetlen területeire

vonatkozik.
Mértéke: 40 Ft/m2/év.
(Megengedett törvényi adómérték maximum:

301,5 Ft/m2/év.)
A helyi adókról szóló törvény értelmében

2012. január 1-jétől telekadó köteles lett a külte-
rületi, nem termőföldként nyilvántartott föld-
részlet, továbbá az épületnek nem minősülő épít-
ménnyel (pl. úttal, parkolóval) lefedett föld-
részlet is. Adóhatóságunk helyi szinten ebben
az adóévben nem kívánja ezen ingatlanokat
adóztatni. A z említett törvény értelmében

megszűnik az építési tilalom alatt álló telek
50%-ának adómentessége is, de Szigethalmon
ezen telkek adómentessége is 100%-os marad
2012-ben.

3. Építményadó 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-

rületén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész. Ez az adónem azon tulajdo-
nosokat érinti, akik az adóztatott ingatlanban be-
jelentett állandó lakcímmel nem rendel-
keznek, vagy vállalkozási célú épület vagy
épületrész van a tulajdonukban, így

a) Szigethalom bel- és külterületén lévő vállal-
kozás céljára szolgáló építmény esetén a mérték:
400 Ft/m2 /év,

b) a lakás és nem lakás céljára szolgáló épít-
mény kül- és belterület esetén – kivéve azok ki-
egészítő helyiségeit – a mérték: 600 Ft/m2 /év.

(A megengedett törvényi adómérték maximum
1.658 Ft/m2/év lehetne.)

4. Magánszemély kommunális adója
Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-

rületén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész, lakásbérleti jog az önkor-
mányzat illetékességi területén bejelentett ál-
landó lakcímmel rendelkező lakos részére.

Az adó mértéke 9.000 Ft/év.
(A megengedett törvényi adómérték maximum

25.628 Ft/ingatlan/év lehetne.)
Helyi rendeletünk értelmében továbbra is

mentes ezen adó megfizetése alól:
a) az a 70 év feletti egyedülálló személy, aki az

építmény ingatlanbejegyzése szerint annak tulaj-
donosa vagy haszonélvezője, az ingatlant egyedül
lakja és havi nettó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének (2012-ben 28.500 Ft) 200%-át, azaz az
57.000 Ft-ot;

b) az a 70 év feletti házaspár, amelyik az épít-
mény ingatlanbejegyzése szerint annak tulajdo-
nosa vagy haszonélvezője (vagy egyikük tulaj-
donos vagy haszonélvező), az ingatlant ketten
lakják, és háztartásukban az egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
azaz a 42.750 Ft-ot.

A magánszemélyek kommunális adója tekinte-
tében adómérséklés állapítható meg annál, aki:

a) kiskorú gyermekét egyedül tartja el és az el-
bírálás időpontjában háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét
(2012-ben 28.500 Ft) vagy

b) az együttlakó házastárs, élettárs háztartá-
sában három vagy több kiskorú gyermek eltartá-
sáról gondoskodik, és az elbírálás időpontjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem – az együtt-
lakó házastárs, élettárs vagy a Ptk. 685. § b) pont-
jában meghatározott együtt élő hozzátartozók jö-
vedelmét is figyelembe véve – nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

Az adómérséklés a tárgyévi adóra vonatkozik,
a kedvezmény mértéke az éves adó 50%-a.

5. Gépjárműadó 
Ezen adó vonatkozásában a súlyos mozgáskor-

látozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-men-
tesség feltételei az alábbiak szerint változtak meg:

A régi Korm. rendelet alapján 2011. július 1-
jéig – mind az ideiglenes, mind a végleges egész-
ségügyi állapotról – kiadott jogerős határozat
vagy orvosi szakvélemény 2012. június 30-áig
(mint jogvesztő határidő) való benyújtása jog-
alapot biztosít a gépjárműadó-mentesség érvé-
nyesítéséhez. Mindez azt is jelenti, hogy az adó
megállapítási jog elévülési idején belül a régi
Korm. rendelet alapján korábban kiállított or-
vosi szakvélemény nyomán az érintett szintén
2012. június 30-áig érvényesítheti mentességi
igényét az önkormányzati adóhatóságnál.

Erre tekintettel a 2011. július 1-jét követően
(beállt) beálló egészségromlás vagy a korábbi
ideiglenes állapot megszűnése következtében az
ügyfél

• mozgásszervi fogyatékosnak minősülő sú-
lyosan fogyatékos személy a Fot. szerinti fogyaté-
kossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról
szóló határozattal,

• a 18. életévét be nem töltött, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosító személy ese-
tében meghatározott igazolással,

• a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
vagy jogelődje, az ORSzSzl által az egészségkáro-
sodás minősítése során kiadott szakhatósági ál-
lásfoglalással kérheti a gépjárműadó alóli men-
tesítését az adóhatóságnál. 

A beérkező adóbevételek lehetővé teszik a
település zökkenőmentes működését, az ön-
kormányzati közintézmények fenntartását,
emellett a közvilágítás, köztisztaság és még
számos közszolgáltatás megvalósítását. 

Ennek érdekében a helyi adóhatóság szeretné
a lakosság együttműködését kérni.

Adócsoport 
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Milyen adók léteznek Szigethalmon?
Szigethalom Város Képviselő-testülete minden év végén felülvizsgálja adórendeleteit.
2011-ben a testület nem vezetett be új adónemet, és a megállapított adómérté-
keket sem emelte.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a maximálisan kiszabható adó-
mérték építményadóban 1.658 Ft/m2, telekadóban 301 Ft/m2, magánszemély kommunális
adójában pedig 25.628 Ft/ingatlan összeg lehetne.
Az ebtartó lakosságot tájékoztatjuk, hogy Szigethalom képviselő-testületének egy-
behangzó döntése értelmében – annak ellenére, hogy a törvényi változások ezt lehetővé
tennék – 2012-ben nem kerül bevezetésre az ebadó.
A helyi adókról szóló törvény 2012. január 1-jétől több ponton is módosult, ám a képvi-
selő-testület – bár a törvény lehetőséget ad erre – nem kívánja súlyosbítani a la-
kosság adóterheit.

Városunkban az alábbi adónemek és adómértékek érvényesek:
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Fejlemények, adatok a Tököli Repülőtér ügyében
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2011. december 21-én ismét kiadta a Tököl nem nyilvános

fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré minősítő határozatát.

Az LHA2 műrepülő légtér a dokumentáció
mellékletei alapján továbbra is itt marad.

Budapest Főváros Kormányhivatala Ráckevei
Kistérségi Népegészségügyi Intézet 1824-4/2011
ügyiratszámon, a Közép-Duna-völgyi Környezet-

védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség pedig a KTVF: 16981-6/2011 számon hoz-
zájárult az átminősítéshez.

A fellebbezés lehetőségét biztosította a Ha-
tóság. A határozat ellen Érd, Százhalombatta és

Szigethalom város Önkormányzata, valamint az
Élhető Környezetünkért Egyesület is fellebbezett.

Az átminősítés határideje a 105/2011. ( VI.
30.) Korm. rendelet alapján legkésőbb 2012. jú-
nius 30-a.

Közlemény
A Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete ezúton tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az Üdülősor és a Szabadkai út sarkán a Pest
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának engedélye
alapján fakitermelést végez.
A z erdőrészlet véghasználatát az akác faállomány kora, egészségi
állapota tette szükségessé. A terület felújítását 2012. év tavaszán
akác fafajjal, gyökérsarjról tervezzük.

Rittling István
erdészetvezető

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szoboszlai Gyula 75 éves
korában elhunyt. Utolsó útjára február 1-jén kísértük.

Gyászunkban osztozó valamennyi kedves közeli és távolabbi
rokonunknak és a búcsúztatóján megjelenteknek ezúton fe-
jezzük ki hálás köszönetünket.

Felesége, Szoboszlai Gyuláné és családja.

A Hatóság az alábbi jellemzőkkel tüntette fel a repteret:

megnevezés: Tököl Repülőtér
címe: Tököl, 0317/1 és 0322/4 Hrsz.
besorolása: IV. osztály
vonatkoztatási pontja: 47 fok 20’ 43,75” N 18 fok

58’ 51” E
ICAO tervezési kategóriája: 1 C
a futópálya jelzése: 14-32
mérete: 799 x 60 m
felülete: beton PCN 75/R/D/W/T
engedélyezett műveletszám: 11021 művelet/6 hónap

VFR/NVFR
a repülőtér tulajdonosa: Tököl Airport Zrt.

Mértékadó repülési műveletszámok felosztása
repülőgép kategóriánként:

Repülőgép kategória Műveletszám / 6 hónap

PROP 1 10.554

PROP 2 215

S 5.1 52

Merevszárnyúak összesen 10.821

H 1 100

H 2 100

Helikopter összesen 200

Összesen 11.021

2011 decemberében és
2012 januárjában született gyermekek

Almási-Wittig Kornél
Balatoni Miklós Bence
Bárdosi Kadosa
Burom Bence
Éberlein Mihály
Erős Zsófia
Farkas Amira
Fekete Nóra
Forgács Bence
Gyüre Bertalan
Hajdu Károly
Házi Violetta
Hercig József Szebasztián
Karika Kristóf

Kató Ádám
Kató Balázs
Katona Zsolt Ádám
Kiss Petra Kinga
Lengyel Gergely
Málnási Hanna
Micsinai István Attila
Pap Dávid
Pesti Zoltán
Rudner Kende István
Seprényi Benett Patrik
Szabó Zétény
Tóth Zoltán

Árvai József
Nagy Jánosné
sz.: Holovei Erzsébet

Gillich László
Judik Sándor
Hlavács László

Szabó Frigyesné

sz.: Mihálkovics Ilona

Kiss Mónika

Várkonyi Károly János

Szoboszlai Gyula

2012 januárjában anyakönyvezett halálesetek
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AZ EREDMÉNYEKÉRT DOLGOZNI KELL

-- Mivel is foglalkozik ez a bizottság?
- Folyamatosan szembesülünk sajnos azzal, hogy
milyen nagy szükség van erre a bizottságra.
Három képviselőből és két külsős tagból áll, s
bár mindannyian férfiak vagyunk, a szociális ér-
zékenység valamennyiünkről maximálisan el-
mondható. A benyújtott segélykérelmeket, mint
például a szemétszállítási díjkedvezményt, tüze-
lőtámogatást, átmeneti segélyeket vagy a lakás-
fenntartási támogatást a bizottság bírálja el. Ta-
valy pénzbeli átmeneti segéllyel közel 1.300 főt
támogatott az önkormányzat.
- Hogy érkeznek be az igények az önkor-
mányzathoz?
- A szociális osztályon kell a kérelmet benyújtani,
és jövedelmi igazolással kell a jogosultságot alá-
támasztani. Az önkormányzat munkatársai a szo-
ciális rendelet alapján dolgozzák fel a kérel-
meket, melyeket ezután a bizottság hagy jóvá.
Sajnos vannak olyanok is, akiknek a kérelmét el
kell utasítanunk, mert a jövedelmi viszonyuk a
szociális rendeletben meghatározott mértéknél
(melyet törvény szabályoz) magasabb.
- Melyek azok a kérelmek, amelyek már
nem a bizottság hatáskörébe tartoznak?
- Bizottságunk nem minden szociális kérelmet
bírál el. Vannak olyan támogatások, amelyek a
polgármester vagy a jegyző hatáskörébe vannak
utalva. Előbbi például a temetési és krízis se-

gélyről, a beiskolázási és lakásfenntartási támo-
gatásról, míg utóbbi az óvodáztatási és iskolázta-
tási támogatásról, vagy éppen a méltányossági
közgyógyellátásról dönt.
- Akik viszont rászorultsági alapon jogo-
sultak a támogatásra, azok mind része-
sülnek segítségben?
- Még eddig tudomásom szerint egyetlen évben
sem fordult elő olyan eset, hogy aki jogosult
volt a támogatásra, azért nem kaphatott, mert
nincs rá keret. Tehát aki jogosult, az szociális
helyzetétől függően támogatásban részesül. Na-
gyon sok az igény, ezért, hogy mindenkinek se-
gíteni tudjunk, sajnos az összegek nem túl ma-
gasak.
-  Mi a tapasztalat, a bajba jutott családok
mikor jelentkeznek az önkormányzatnál;
amikor még épp csak fizetni tudják a köz-
üzemi számlákat, vagy amikor már vég-
képp eladósodtak és „válságmenedzselést”
várnak?
- Ez változó, mert vannak olyan családok, ame-
lyek rendszeresen támogatásért folyamodnak, de
bizony sokan vannak olyanok is, akik még nem
jelentkeztek, bár jogosultak lennének, és csak a
legvégsőbb esetben kérnek segítséget az önkor-
mányzattól.
- Milyen munkák vannak még a bizottság
asztalán mostanában? 

- A szociális bizottsághoz tartoznak a szociális in-
tézmények, így a bölcsőde, az Egyesített Szociális
Intézmény és a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat. Amennyiben ezeknél az intézmé-
nyeknél törvényi változások vagy az intézmé-
nyekkel kapcsolatos esetek jelentkeznek, azok
mind a bizottság elé kerülnek.
- Ez az ellátórendszer mennyiben elégíti ki
a lakosság igényeit?
- A bölcsődét mindenképpen bővíteni kellene,
hiszen szinte csak minden második gyermek fel-
vételét tudják elfogadni. Éppen ezért az önkor-
mányzat most pályázik a bölcsődei férőhelyek
bővítésének lehetőségére, így ha nyer a beadvá-
nyunk, 2013-tól két csoporttal, azaz 24 fővel
több gyermeket tud majd az intézmény befo-
gadni. Ezen felül pedig egy gyermekmegőrzőt is
szeretnénk kialakítani.
- Az idősek otthonában és a gyermekjóléti
szolgálatnál minden rendben van?
- Mindkét intézmény a kistérségi társulás kere-
tein belül működik, vagyis több településen
végzik munkájukat. Az előbbinél a legnagyobb
probléma az épület rossz állaga; erősen felújí-
tásra szorulna. Utóbbinál Fabula Jánosné veze-
tésével új igazgató áll a jól működő intézmény
élén. Ők nemrég költöztek egy szépen felújított
épületbe.
- A közmunka program hogyan áll Sziget-
halmon?
- Városunk szép kinézetéért a közmunkások dol-
goznak. Tenni való van bőven, ezért idén az ön-
kormányzat 18 főt tervez négy, illetve hat órában
hasznosan foglalkoztatni. 
- Hogyan lehet valaki közmunkás?
- A ráckevei munkaügyi központ kiközvetítése
alapján.
- Egyéni képviselőként hogyan látja a kép-
viselő-testület munkáját, az előttük álló fel-
adatokat?
- Amikor képviselőként nagy tervekkel meg-
kezdtem a munkámat, még nem láttam, hogy a
város mennyire el van adósodva. Jó hír azonban,
hogy tavaly volt az első olyan esztendő, amikor
a beruházásokat már nem hitelből finanszírozta
az önkormányzat. Ez azt bizonyítja, hogy a kép-
viselő-testület megfontolt és takarékos gazdálko-
dást folytat. A 2. számú körzet képviselőjeként is
vannak megoldásra váró feladatok. Az egyik leg-
nagyobb gond a Jókai tér felújítása, ami egy hosz-
szabb folyamat. Első lépésben a közvilágításon
már sikerült javítani. Ugyanakkor a lakosság ké-
résére közbenjártam abban is, hogy a Csillag ut-
cában a menetrendszerinti busz az esti órákban
is közlekedjen. Tehát teendőnk van bőven, és az
eredményekért az embernek csak tenni kell a
dolgát.

Azord időjárás és a válság bizonyára sok ember pénztárcáját
megkurtítja. Így manapság nem csoda, ha sorban állnak az

önkormányzat szociális osztályán. Ennek apropóján az Egészség-
ügyi és Népjóléti Bizottság elnökével, Tóth Józseffel, a testület
FIDESZ-KDNP-s képviselőjével beszélgettem a munkájukról.
(Riporter: Szilvay Balázs.) 
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Ahét első kiemelkedő eseménye
Szecsődi György látogatása volt,
aki gitárral „felfegyverkezve” ér-

kezett az intézménybe, hogy az ismert
gyerekdalokból és nagy slágerekből
összeállított műsorával megörvendez-
tessen bennünket. 

Kedden is illusztris társaság látogatott el
hozzánk. A Dunaharasztiban működő
Bárka Otthon lakói érkeztek vendégségbe.

Az otthonban élő értelmi fogyatékos, il-
letve halmozottan sérült fiataloktól megta-
nultunk gyertyát önteni. Ez a nap rend-
kívül hasznos volt mind a gondozottak,
mint a gondozók számára, hiszen a kö-
zösen eltöltött idő alatt számos téren cse-
rélhettük ki tapasztalatainkat. Tervezzük,
hogy a jövőben a két intézmény lakói több-
ször találkozzanak; a velük kialakított kap-
csolatot szeretnénk fenntartani és ápolni.

A hét harmadik napja is számos meg-
lepetést tartogatott számunkra. A He-
gedűs Géza Városi Könyvtár dolgozói
vártak minket nagy-nagy szeretettel.
Megismerhettük a Könyvtár karácsonyi
könyvkínálatát, valamint mesét hallgat-
tunk, könyveket nézegettünk, ajándé-
kokkal és kellemes élménnyel gazdagod-
tunk. A könyvtár dolgozóinak végtelen
kedvességét és toleranciáját már több al-
kalommal is érezhettük és élvezhettük.
Számunkra mindig kiemelkedő esemény
a könyvtárlátogatás, és ez most sem volt
másképp.

2011. december 1-jén „Ajándéknap
Veled, Neked” címmel rendezte meg ha-
gyományos jótékonysági karácsonyi fesz-
tiválját a Fényszóró Kulturális Alapítvány
a Fővárosi Nagycirkuszban. Idén a je-
gyeket a városi bál bevételéből vásá-
roltuk. A Jinani Akrobata Csoport látvá-
nyos előadását a Neoton Família mini-
koncertje, Vastag Csaba és Lakatos Ivett
fellépése, valamint fogyatékkal élő fia-
talok produkciói előzték meg. Felhőtlen
szórakozás jellemezte ezt a napot. 

A hét zárónapján a megjelent vendé-
geinknek mi igyekeztünk örömet sze-
rezni azzal, hogy előadtuk a Télapó ha-
ragja című mese színpadi adaptációját.
Fáki László polgármester úr is megtisz-
telt bennünket a jelenlétével. 

A hét programjai címszavakban: kon-
cert, vendéglátás, könyvtár, cirkusz, elő-
adás. Hogy mi van ezek mögött a szavak
mögött? Könnyű lenne részletesen el-
mondani, de sajnos nincs elég helyünk
itt felsorolni minden segítő szándékú
embert, a rengeteg felajánlást és a sok
szervezést, ami ahhoz kellett, hogy ezek
a programok megvalósuljanak. Szeret-
nénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik évről-évre segítenek minket abban,
hogy gondozottjaink mindennapjait és
ünnepeit változatos programokkal te-
hessük színesebbé.

Szabó Ildikó
terápiás munkatárs

„Fogyatékosok Hete”
a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából
Mint oly sok csoportnak, nekünk is van saját világnapunk.
December 3-a 1992 óta hivatalosan is a Fogyatékosok Világ-
napja. Az Ausztráliából indult kezdeményezéshez csatla-
kozva intézményünk is igyekszik minden évben méltóképpen
megemlékezni erről a napról. Az idők folyamán a kezdeti
egy ünnepnap valóságos ünnepségsorozattá bővült.
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TANULÁSI ZAVAR,
avagy mire figyeljünk szülôként

Amikor egy gyermek megszületik, a szülő
első kérdései között szerepel, hogy minden
végtagja megvan-e, egészséges-e? Ahogy

telik az idő, fontos kérdésként merül fel, hogy te-
hetséges-e a gyermek? Vajon jó tanuló lesz, sokra
viszi majd?

A gyermeki fejlődés alaplépései minden em-
beri lénynél ugyanúgy zajlanak. Mérföldkövei
fontos állomások, melyeknek megléte, esetleges
hiánya jelző értékkel bír.

Minden csecsemő azonos mozgásfejlődési lép-
csőfokokon keresztül jut el a járás megtanulásáig.
Ezek a lépcsőfokok hatással vannak a gyermek
idegrendszerének fejlődésére, elősegítik érését.

A beszéd megtanulása hasonlóképp emberi,
fejlődéstani lépésekből áll. A beszédfejlődés
megkésettsége (2-2,5 éves kor után), elmara-
dása szintén fontos figyelmeztető jel.

Korai életkorban is szembesülhet azzal a
szülő, hogy gyermeke fejlődése eltér, vagy las-
sabb tempóban zajlik. Ebben az esetben fontos
a gyanújelek észlelése, a megfelelő szakem-
berek felkeresése. Csecsemőkorban fontos se-
gítő a védőnő, aki a családlátogatások során
nyomon követi a gyermek fejlődését.

De segítő kezet nyújthatnak a gyermekorvosok,
a szakorvosok, és megfelelő tájékoztatásért a
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereit is érdemes
felkeresni.

Óvodás korban az óvodapedagógusok és a fej-
lesztő szakemberek adnak segítséget, akik nyo -
mon követik a gyermek fejlődését, és szükség
esetén további fejlesztést javasolnak.

Napjainkban sajnos növekszik azon gyermekek
száma, akik az iskolai élet során nehézségekkel
szembesülnek, tanulási problémáik akadnak. A
nehézségek különböző súlyosságúak lehetnek,
ezekből gyűjtöttem ki néhányat:

Tanulási elmaradás, tanulási gyengeség
Jellemző tünet a kultúrtechnikák nehezített

megtanulása, egyes tantárgyakban az iskolai ta-
nulás gyengesége. Eredményesség hiányában
kísérő tünetként viselkedési problémák jelent-
kezhetnek. A gyermekek intelligencia szintje az
átlaghoz képest kissé alacsonyabb.

Az iskolás kor előtt kevésbé mutatkoznak a tü-
netek, bár gyanújelek megfigyelhetőek.

Az okok között szerepelhet a szociálisan
hátrányos, ingerszegény környezet, krónikus
betegség, a családi életben megjelenő válság-
helyzetek.

Előfordulási aránya a tanköteles korú népesség
tekintetében nagyjából 10%.

Tanulási zavar
Átlagos intelligencia szint mellett, a tanulás egyes

részterületein (matematika, írás, olvasás) mutat-
kozó, kifejezetten szembetűnő eredménytelenség.
A tünetek az óvodáskor időszakában egyértelműen
körvonalazódnak.

Az előidéző okok között általában korai eredetre
visszavezethető károsodások (pl. oxigénhiány) di-
agnosztizálhatók.

Gyakorisága a tanköteles népesség 2-3 %-a.
A megelőzés, és segítségadás gerince a korai fel-

ismerés, beavatkozás.

Tanulási akadályozottság
A tanulás minden területén generalizáltan, át-

fogóan és tartósan jelentkező tünetek jellemzik.
Különösen a megismerő funkciók és a beszéd las-
súbb fejlődése az, ami figyelemfelkeltő. Emellett
a szociális alkalmazkodás, viselkedés nehézségei
és figyelemösszpontosítási gondok utalnak a
problémára.

Az okok között a központi idegrendszer sérülése
dominál (enyhén értelmi fogyatékos gyermekek).
Bizonyos esetekben a hátrányos szociális környezet
hatására a spontán érés, fejlődés lelassul, ennek kö-
vetkeztében növekedhet az életkori
csoporthoz viszonyított teljesítmé-
nyelmaradás.

A tanköteles népesség 3-6%-a
érintett.

A megelőzés, segítségadás rend-
szeres és intenzív gyógypedagógiai
fejlesztés során valósulhat meg. 

Figyelmeztető jelek
- A gyermek mozgásfejlődése

során kimaradnak fontos állomások
(kúszás, mászás) vagy nem meg-
felelő sorrendben követik egymást.

- A gyermek beszédfejlődése
megkésett.

- Elhúzódó, makacs pöszeség
jellemzi a produktív beszédet.

- A későbbi életkorban a
gyermek mozgásügyességével
probléma van (bizonytalan egyen-
súly, mozgáskoordinációs prob-
lémák).

- A gyermeknél 5 éves kor körül
sem alakul ki a kezesség (domi-
nánsan használt kéz).

- A gyermek nem rajzol szí-
vesen, az ábrázolás szintje elmarad
az életkori szinten elvárható telje-

sítménytől (3-3,5 éves korban megjelenik az em-
berábrázolás, fej-lábember forma).

- Öt éves kor környékén sem beszél a gyermek
hosszabb, kerek mondatokban.

- Nehezen bővülnek ismeretei, önmagára, kör-
nyezetére vonatkozó tudása hiányos.

- A kisgyermek nehezen érti meg a hozzá inté-
zett utasításokat, kéréseket, az értelmezéshez
szüksége van bemutatásra, vizuális segítségadásra.

- A gyermek nem hallgat szívesen mesét, fi-
gyelmét nehezen köti le a játéktevékenység.

Fontos, hogy bármely területen tapasztalt elma-
radás esetén forduljunk szakemberhez, mert a
minél korábbi segítségadás hatékonyan biztosítja
a később tanulási problémák megelőzését. Minden
gyermek, minden ember egyszeri és megismétel-
hetetlen. Minden gyermek csoda a szülei számára.
Nem lehet elégszer elmondani, hogy gyermeke-
inket csakis önmagukhoz mérten szabad értékel-
nünk, ne hasonlítgassuk másokhoz. Ne sürgessük
fejlődésüket, de a nehézségek láttán se dugjuk ho-
mokba a fejünket!

Páczainé Mészáros Csilla
fejlesztő és gyógypedagógus

Négyszínvirág Óvoda

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.

Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”

(Margaret Martle)
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Atörvény további fontos ren-
delkezéseit az iskolarendszer
sajátosságaihoz igazodva,

több év alatt vezetik be. 2013. ja-
nuár 1-jétől kerülnek állami fenn-
tartásba a köznevelési intézmények,
a pedagógus életpályamodell 2013.
szeptember 1-jétől él, míg 3 éves
kortól 2014. szeptember 1-jétől lesz
kötelező az óvoda.

Az új köznevelési törvény egy ke-
rettörvény, amelynek  értelmezé-
séhez szükséges és hamarosan meg
is kezdődik a törvény végrehajtási
szabályainak megalkotása.

A törvényalkotók célja a társa-
dalom kettészakadásának megállí-
tása a műveltségi és tudásszint eme-
lésével és a nevelés által. 

Ennek garanciája lesz a Nemzeti
Alaptanterv (NAT) elkészítése, amelyre

egy olyan monitoring rendszer fog
épülni, amely ellenőrzi, hogy a ta-
nulók el tudják-e sajátítani az elvárt tu-
dást az oktatási intézményekben. 

A valódi esélyegyenlőséget szol-
gálja a Nemzeti Alaptanterv, amely
meghatározza azt a korszerű tudás-,
nemzeti és egyetemes műveltségi
minimumot, amely minden magyar
gyermek számára alanyi jogon jár.

A megújuló NAT alapján ké-
szülnek a kötelezően választható ke-
rettantervek, amelyek szerint az is-
kolák elkészítik a helyi tantervüket.

Az egyik legfontosabb változás,
hogy a kormány a köznevelést, az
oktatást közszolgálatnak és nem
szolgáltatásnak tekinti. Az egyénnel
szemben a közösség érdeke kerül
előtérbe, a nevelés lesz a közép-
pontban.

A törvény célja, hogy értékké
váljon az oktatás, a rendszerezett
tudás, amit az iskolában szerez-
hetnek meg a fiatalok. Fontos, hogy
a minőség, a magasabb erkölcsiség
jegyében újuljon meg a közoktatás,
hogy visszaemelje az iskolába a ne-
velést, egységesítse a műveltséget,
és megteremtse a pedagógus élet-
pályamodell, a tanulók nevelését és
oktatását végzők társadalmi felelős-
ségével arányos anyagi és erkölcsi
megbecsülésének feltételeit.

A leg fontosabb újdonságok:
- az intézményrendszer (általános

iskolák) fenntartója az állam lesz
(2013. január 1-jétől)

- a gyermek abban az évben válik
tankötelessé, amelynek augusztus
31. napjáig a 6. életévét betölti
(szakértői bizottság javasolhatja to-
vábbi 1 nevelési évig az óvodába já-
rást, 2013. január 1.)

- a tankötelezettség a tanuló 16.
életévének betöltéséig tart (2013.
január 1.)

- a tanköteles, de az általános is-
kolát elvégezni nem tudó, vagy to-
vábbtanulni nem akaró tanulók

számára a köznevelési Híd-prog-
ramok biztosítanak lehetőséget a
tanulás folytatására (2013. szep-
tember 1.)

- 2013. szeptember 1-jétől fel-
menő rendszerben a kötelező ta-
nórai foglalkozások része lesz az ál-
lami általános iskolában az er-
kölcstan vagy ahelyett válaszható
hit- és erkölcstanóra

- az általános iskolában 16 óráig
tart a nevelés-oktatás, igény esetén
az iskolának 17 óráig gondoskodnia
kell a tanulók felügyeletéről 2013.
szeptember 1-jétől

- a pedagógiai szakszolgálat intéz-
ményei is állami intézmények
lesznek (2013. január 1.)

A Gróf Széchenyi István Általános
Iskola honlapján (http://www.
szechenyi-iskola.hu) olvasható az új
Köznevelési törvény teljes terjedel-
mében, valamint ugyanott található
egy összefoglaló – segítve ezzel az
érdeklődőket – a hatálybalépés fon-
tosabb dátumairól.

Egyed Jolán
igazgató,

közoktatási szakértő

Az új törvény a szigethalmi iskolák életébe is változást hoz

Újra pályán a Gróf Széchenyi István Általános Iskola focicsapata

Újra pályára lépett U9-es csapatunk! Ezúttal a Törökbálinti Focisuli Egyesület hívott meg
minket Újévi Tornájára.
A nyolccsapatos tornán a srácoknak volt alkalmuk gyakorolni az elmúlt hetekben tanultakat.
Az utazó keret volt: Házi Tamás, Halek Norbert, Kiss Máté, Bleichert Bálint, Handó Patrik
András, Teimer Zsombor, Jász Gergő, Duffek Ákos.
HAJRÁ CSEPEL-SZIGET FOCISULI!
Célunk az MLSZ tagság és utánpótlás nevelés.
Facebook oldalunkon a velünk kapcsolatos legfrissebb eseményekről, hírekről folyamatosan tájé-
koztatást adunk.

Horváth Miklós és Duffek József

Ráckevei szavalóversenyen is részt vettünk

2012. január 20-án a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 4 ötö-
dikes tanulója: Czeglédy Zsanett, Fehér Fanni, Györfi Bernadett
és Retek Panka Ráckevén járt a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett igen színvonalas szavalóversenyen. A zsűri elnöke De-
utsch Anita színésznő volt. A lányok órákon át derekasan küz-
döttek a nemes versengésben. Helyezés nélkül, de nem csalódva
értek haza ezen a délutánon. Minden résztvevőnek gratulálok! Kö-
szönöm Vidáné Wéber Adrienn igazgató-helyettes asszonynak és
Retekné Kupa Szilvia szülőnek, hogy a gyerekeket a versenyre el-
kísérték!

Kelemen Lilla tanárnő

Dobogós eredmények a Himnusz- és Szózatmondó versenyen

2012. január 24-én a Szent István Általános Iskolában jártunk a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola 4 tanulójával a hagyományos kistérségi
Himnusz- és Szózatmondó versenyen. A lányok a félévi készülés mellett
szorgalmasan tanulták a verseket, aminek meg is lett az eredménye. 5-6.-os
korcsoportban a Himnuszt legszebben Dénes Zsófia 5.a osztályos tanulónk
szavalta, az első helyet szerezve meg ezzel. A Szózatot mondó 7-8-9. évfo-
lyamosok között két büszkeségünk is szerepelt. Balogh Adrienn 8.c osztályos
tanulónk 2. helyezett lett, volt diákunk, Fekete Bernadett a Baktay Ervin
Gimnáziumból a legjobb díjat nyerte el. A dobogósok mellett gratulálok a
részvételért is Ender Lídiának és Gyöngyösi Katalinnak.

Kelemen Lilla tanárnő

A Parlament elfogadta a Nemzeti Köznevelésről szóló
törvényt, amely 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az ország jövője szempontjából az egyik legjelentősebb
jogszabályt fogadta el az Országgyűlés, hiszen Magyar-
ország megújításához, felemelkedéséhez elengedhe-
tetlen a versenyképes tudást biztosító iskolarendszer.
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Suliváró foglalkozások a Szent István Általános Iskolában
2012. március 19. (hétfő) Kézműves foglalkozás 16-17 óra között
2012. március 26. (hétfő) Játszóház 16-17 óra között
012. március 29. (csütörtök) Nyílt napok a leendő első

osztályosoknak a délelőtti órákban
A foglalkozások a József Attila úti épületben lesznek.

A„beszállás” jól sikerült, pedig félve vártuk
a megvalósítását. Jön majd egy néni a kér-
déseivel? Fogyatékkal élők? Speciális

Olimpia? Csupa olyan dolog, amelyet a gyerekek
– elmondásuk szerint – félve vártak.

A foglalkozás több részből állt. Először a di-
ákok osztályfőnöki órán megismerkedhettek a
mindennapi életből vett példák, történetek se-
gítségével olyan alapfogalmakkal, mint előítélet,
fogyatékkal élők, értelmi sérültek, Speciális
Olimpia stb.

Ezt követően került sor a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség programvezetőjének, Voith
Petrának és egy egyetemi hallgatónak, Nórának
a vezetésével egy duplaórás foglalkozásra. Ennek
első felében a fogyatékkal élők mindennapjairól
beszélgettek. Kiderült, hogy a diákok sokkal
többet tudnak a fogyatékkal élőkről, mint azt el-
sőre gondolhatnánk. Szinte mindegyikük talál-

kozott már velük, sőt, többen személyesen is is-
mernek sérült embereket. A diákok végig sokat
jelentkeztek, nagyon aktívak és érdeklődőek
voltak.

Ezt követően egy feladat megoldására ke-
rült sor, ahol a diákok leírhatták, hogy mit
ajándékoznának a szellemileg sérült embe-
reknek. A beszélgetések alatt az idő nagyon
gyorsan telt, észre sem vettük, hogy kicsön-
gettek. A második órában pedig egy videofilm
segítségével megismerhettük egy speciális
olimpikon életútját az intézeti évektől, a
család elutasításától és a munkahely megtalá-
lásától kezdve a sportsikerekig. Végül pedig
egy olyan dalt néztünk meg közösen, amely a
Speciális Olimpiai Mozgalom támogatása és
népszerűsítése céljából íródott napjainkban
sikeres zeneszerzők által. Ez a sláger nagy tet-
szést aratott a gyerekek körében.

Az utolsó alkalommal pedig az osztály a rajz-
készségét mutathatta be, egy Speciális Olimpia
logójával és különböző feliratokkal ellátott vá-
szon kidekorálásával, ráírván a saját üzeneteiket,
karácsonyi és újévi jókívánságaikat. Apró lépések
voltak ezek mind az iskola, mind az osztály éle-
tében. Mégis, talán ezzel is hozzájárulhattunk
egy szebb világ, a tolerancia és másokkal szem-
beni megértés képességének kialakításához. A
program hasznosságát mutatja az is, hogy a diá-
kokkal együtt reméljük, lesz folytatása, és jövőre
ugyaninnen folytathatjuk majd.

Mucska Gábor István
osztályfőnök (6.a osztály)

A fogyatékkal élők helyzetéről tanultak
2011 végén megadatott a szigethalmi Szent István Általános Iskola 6.a
osztályos tanulóinak is, hogy részt vegyenek a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség „Szállj be te is” programjában.



Szigethalmi Híradó – 2012. február10

Ádám István, Bánóczy Istvánné, Bárcziné Kovács Mária, Becker Beatrix,
Belovai Józsefné, Dr. Bokor Péter és Dr. Bokor Péterné, Bolega Lászlóné,
Budai Lajos, Budai Kovács Marcell, Bujdosó Lajosné, Csurcsiáné Török
Ilona (Tököl), Egyed Jolán (Szigetszentmiklós), Eöry család, Feketéné Né-
meth Annamária, Giber Tibor, Haraszti Györgyné, Hodosán Jánosné,
Hummel-Mudri Melinda, Kerekesné Nagy Julianna, Kánya Csaba, Kürti
Zoltán, Kürti Zoltánné, Laczó Péter, Lakrovits Beáta, Marics Simon, Mezei
Zsuzsanna, Mizseiné Horváth Júlia, Molnár István és fia, Péter, Nemes
Dezső, Ónodi Béláné, Ónodiné, Pető Mária, Papp Károlyné, Péhl Sebes-
tyénné, Porjesz Emma (Szigetszentmiklós), Regényi Tiborné, Rábel Hen-
riett, Rendekné Tóth Éva, Schmidtné Vizi Zsuzsanna (Taksony), Somodi
Gyuláné, Szimeonov Petrov Györgyné, Stern Lajos, Torhosi Lászlóné, Tor-
zsás Szilvia, Tóth Tiborné, Varga Jánosné, Varga Józsefné, Varga Katalin, Veér
Jenő. 

Köszönjük mindnyájuknak!

Palócz Sándor és fia, László (Diagonál Plusz Kft.) elkészítették a tetőtérbe
vezető lépcső burkolását, amelyhez kiegészítő anyagokat is biztosítottak.
Önzetlen, igényes munkájukat – olvasóink nevében is – megköszönjük!

Dobos Sándorné és Rigó Istvánné nyugdíjas kollégáink segítettek nekünk
vendégül látni a város lakosságát a betlehemi vásáron. Köszönjük!

Köszönjük továbbá Deres Józsefnek, Szikszai Istvánnak és Novák
Andornak a bútorok cipelésében, burkolólapok átrakodásában nyújtott se-
gítségüket.

A 2012-es évben tagsági díjaink, szolgáltatási áraink nem emelkedtek.
Várjuk az olvasni vágyókat, szeretőket! Irodai szolgáltatásaink árai sem vál-
toztak!

Az éves tagsági díj adakozó jellegű, legkisebb összege 
• szigethalmi lakosoknak: 1.200 Ft
• más településről érkezőknek: 1.400 Ft
A legkisebb alapdíjon felüli támogatást köszönettel elfogadunk

(a könyvtár bővítésére)!

Az alapdíj fejében egy alkalommal 5 db könyvet lehet kölcsönözni.
(Az adakozó olvasók támogatásuk arányában több kötetet is kivihetnek)
Diákoknak 16 éves korig és 70 éven felülieknek a tagság ingyenes!
16 éven felüli, nappali tagozatos diákoknak minimálisan 50% a tag-

sági díj.
Késedelmi díj a határidőn túl visszahozott könyvek után naponta 10 Ft.

Külön kölcsönzési díjas szolgáltatásaink:
• A SIKERKÖNYVTÁR – 2 hétre a kiválasztott könyv értékének 5%-a
• Burda kölcsönzés – 1 hétre darabonként 70 Ft
• Régebbi folyóiratok – naponta és darabonként 10 Ft
• Kézikönyvtári könyv esetenkénti kölcsönzési díja (csak hétvégére!)

200 Ft
• Könyvtárközi kölcsönzés (ODR) szolgáltatási díja 800 Ft
• Fax küldése belföldre 300 Ft/lap; külföldre 400 Ft/lap; fax fogadása

100 Ft/lap
• Szkennelés: 100 Ft/lap; laminálás: A/4 200 Ft/lap
• Nyomtatás pendrive-ról, CD-ről fekete-fehér 30 Ft/lap; színes

100 Ft/lap
•Fénymásolás: A/4 20 Ft/egyold., 30 Ft/kétold., A/3 30 Ft/egyold.,

40 Ft/kétold.

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNY VTÁR  2315 Szigethalom, József A. u. 59.
Tel.: 06/24 514-810, fax: 06/24 514-811, www.hgvk.hu

Tisztelt Olvasóink, Szigethalmi Lakosok!
A napokban a posta kézbesítôi bizonyára az Önök postaládájába is bedobták adórek-
lámunkat, melyben azt kértük: adójuk 1%-át ajánlják fel intézményünk számára.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támogassák a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár tevékenységét! Adószámunk: 16795028-1-13 
A felajánlott összeget az építkezés folytatására fordítjuk! Köszönjük támogatásukat!

Tisztelt Asszonyom!
Tisztelt Uram! 
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy
alapítványunkat az adó 1% átutalásával tá-
mogatni, és erről a lehetőségről másokat
is tájékoztatni szíveskedjenek.

Alapítványunk (mint kedvezményezett)
neve, címe:
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány,
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.

Adószámunk: 18660544-1-13

Segítő támogatásukat tanulóink nevében
tisztelettel megköszönöm.

Egyed Jolán
kuratóriumi elnöke

Március 15-ei ünnepi nyitva tartásunk:
Március 15-16. ZÁRVA
Március 17. NYITVA 9-14 óráig
Március 24. NYITVA 9-16 óráig
(pénteki nyitva tartás)

A Városi Könyvtár
támogatói

Szolgáltatási díjak
a Hegedüs Géza 

Városi Könyvtárban
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Adó 1%
A Szigethalmi Óvodásokért Alapít-

vány ezúton kéri az Önök segítségét,
hogy 780 kisóvodás juthasson ud-
vari fejlesztô játékokhoz. 
Az elmúlt években a felajánlott

1%-ból valamennyi tagóvodánk ud-
vara gazdagodott ilyen játékokkal a
gyermekek nagy-nagy örömére. Bi-
zonyára sokat hallják, hogy milyen
meghatározó a gyerekek életében
az elsô, az „alapozó” színtér, az
óvoda szerepe. 
FOGJUNK ÖSSZE! Segítsenek ne-

künk, hogy okosan, sok-sok élményt
átélve teljenek az óvodás évek!

Adószám: 18687738-1-13

Az ovisok nevében:
Zoltay Árpádné

A Szigethalmi Óvodásokért
Alapítvány kuratóriumi elnöke

Teremhasználati díjak
A Városi Szabadidőközpont módosított há-

zirendjében 2012. január 1-jétől érvényben
lévő teremhasználati díjak kizárólag a Szabad-
időközpontot rendszeresen (heti, kétheti, havi
gyakorisággal) látogató és/vagy a Szabadidő-
központ nyilvántartásába regisztrált civil szer-
vezetekre és egyéb egyesületekre, pártokra ér-
vényesek. 

A kereskedelmi, oktatási, magán stb. célú
terembérlések árát a Városi Szabadidőközpont
szolgáltatási árjegyzéke tartalmazza, amely
megtekinthető az intézmény honlapján
(www.vszk.eu), valamint kifüggesztve a Sza-
badidőközpontban.



CSALÁDI DISZNÓVÁGÁS
Mivel tavaly megszakadt az évente megrendezett Családi Disznó-

vágások sora, egyesületünk úgy gondolta, hogy magára vállalja
a rendezvény megszervezését. Decemberben kezdtünk hozzá a

szervezéshez. Nagy izgalommal készültünk és egyre jobban izgultunk,
ahogy közeledett az esemény. Vajon, hogy sikerül? Tettük fel magunknak
és egymásnak a kérdést. Igény van rá, hiszen lépten-nyomon kérdezgettek
az emberek, hogy az idén lesz-e „Családi Disznóvágás”.

Nagy örömünkre reggel nagyon sokan megjelentek: felnőttek, gyerekek,
és egész nap folyamatosan jöttek-mentek az emberek. Volt hurka, kolbász,
pecsenye, töltött káposzta és húsleves kóstolás. Hangulat fokozónak forralt
bor és a gyerekeknek forró tea állt rendelkezésre.

Úgy tűnt, mindenki jól érezte magát, mi a hideg és a fáradságos munka
ellenére nagyon boldogok voltunk, hiszen ismét adhattunk valamit a gye-
rekeknek, felnőtteknek, a város lakóinak.

A nap sikeres lebonyolításához nyújtott segítségéért és támogatásáért
köszönetet mondunk a Városi Szabadidőközpont Büféjének, Bakos Gézá-
nénak, a Diagonál Plusz Kft.-nek, a Gere Pékségnek, a Hades Securitynek,
a Kunzer Zöldséges üzletnek, a Nyugdíjas Baráti Körnek, Oláh Istvánnak
és kollégáinak, Radics Gábornak és kollégáinak, Regényi Tibornénak, a Vá-
rosi Szabadidőközpont dolgozóinak, valamint Nagy Viktornak a rendezvé-
nyen való konferálásáért. Külön köszönet a nevek felsorolása nélkül mind-
azoknak, akik munkájukkal segítettek.

Reményi Sándorné
elnök

Összefogás Szigethalomért Egyesület
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Február a farsangi szokások ideje, a tél elűzé-
sének hagyománya, melyből a legismertebb

a Mohácsi busójárás. Szigethalmon az isko-
lákban és az óvodákban a gyerekek a farsangi
mulatságon jelmezekbe bújva ünnepelnek.
Ilyenkor különböző fánkokkal kedveskednek
nekik a szülők, nagyszülők. Tavaly a farsangi sza-
lagos fánk receptjét írtam le, idén a csörögefánk
elkészítését osztom meg.

Csörögefánk
25 dkg finomliszt
3 db tojás sárgája
6 dkg vaj 
4-6 dkg cukor
1 evőkanál rum
3 evőkanál tej

A lisztet a vajjal összemorzsoljuk, hozzáadjuk
a tojássárgáját, tejet, valamint a rumot és a
cukrot. Ezután hólyagosra gyúrjuk a tésztát.

Ha kész, lisztezett deszkára borítjuk, és le-
takarva állni hagyjuk. A deszkán vékonyra
nyújtjuk, majd derelyevágóval rombuszokat vá-
gunk belőle. A rombuszok közepét bevágjuk, és
a végeit áthúzzuk rajta, csomózzuk. Forró
olajban mindkét oldalát arany barnára sütjük.
Porcukorba megforgatjuk, lekvárral tálaljuk.

*  *  *

Január utolsó szombatján családi disznóvágást
tartottak a Szabadidőközpont területén, ahol

hagyományos disznóvágást láthattak a kicsik és
nagyok. Megkóstolhattuk a frissen készült pe-
csenyét, orjalevest, hurkát, kolbászt és három-
féleképpen elkészült töltött káposztát: hagyo-
mányos töltött káposztát, szabolcsi töltött ká-
posztát és erdélyi töltött káposztát. Az utóbbi
nagyon ízlett, ezért elkértem a receptjét és most
megosztom másokkal is.

Erdélyi töltött káposzta 
Az édes káposztát forró, sós vízben elő-

főzzük. A leveleket – ahogy kezdenek leválni –
leszedjük, ezekbe tesszük a tölteléket, majd a
közepét apró csíkokra vágjuk.

A darált húst ízlés szerint sózzuk, borsózzuk,
pirospaprikázzuk, fokhagymát, tojást, apróra vá-
gott kaprot és rizst teszünk bele. Majd összeke-
verjük és megtöltjük a káposztaleveleket.

Szalonna kockákat olvasztunk, az apróra vá-
gott hagymát megpirítjuk. Erre tesszük az
apróra vágott káposzta csíkokat és egész
csombor füvet teszünk rá. Majd egy sor tölte-
léket, megint egy réteg apró káposztát, egy
réteg tölteléket és a tetejére apró káposztát te-
szünk. Egy doboz tejfölt összekeverünk 2
doboz paradicsom pürével és a káposztára
öntjük, így főzzük készre. Ha van egész kap-
runk, akkor a csombor mellé tehetjük azt is, és
úgy főzzük meg.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea

Februári
hagyományok és receptek

„Ha fénylik gyertyaszentelő,
az ízeket vedd elő!”
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KÖZGYÛLÉSRE JÖTTÜNK ÖSSZE

Egyesületünk január 27-ei közgyûlésén öröm volt látni, hogy a tagság csordultig megtöltötte a Szent István
Általános Iskola ebédlôjét. Öröm volt beszámolni az elmúlt év sikereirôl, köszönteni országos bajnokainkat
és azon sportolóinkat, akik kiérdemelték egész éves teljesítményükkel a Szigethalom Turistája címet

(a vele járó szép kupával egyetemben), illetve a Mozdulj Halom futóknak járó míves fém „salátás tálait”. Akár-
csak az elmúlt években idén is megtisztelte közgyûlésünket Fáki László, Szigethalom polgármestere – mégis
csak jól esik egy sportolónak, ha városunk vezetôjének a kezébôl kapja a díjat. Idén a Fézler Balázs Emlékdíjat,
a vele együtt járó professzionális kerékpárral egyetemben Kovács Imre érdemelte ki. 
Végül sor került a tisztújításra. A Szigethalmi TE elnöke a következô 2 évre Szabó József, alelnöke Kontha

Gabriella, titkára Sziklavári Sándorné, a turisztikai szakosztály vezetôje Bata Ilona, a futószakosztály-vezetô
Lang Mónika lett. Gazdasági vezetônk Szöllôsi Krisztina. Az Ellenôrzô Bizottság elnöke Toperczer Andrásné,
tagjai Fischer Györgyné és Tóth Józsefné lettek.
Nekik sok sikert, tagjainknak az elmúlt esztendôhöz hasonló eredményeket és élményeket kívánok!

Nád Béla 
tiszteletbeli elnök 
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Példát mutat a karate

Virtuális világunkban egyre keve-
sebb szerep jut a testmozgásnak és
a valódi emberi kapcsolatoknak. A
fiatalok szocializációjának jelentős
része az interneten zajlik, míg a
sportolásuk kimerül a hajnali busz
utáni kocogásban. A Seizan KSE
központi edzésein közel hatvan
gyermek edz rendszeresen, az óvo-
dákba kihelyezett foglalkozásokon
pedig mintegy száz ovis részesül a
testmozgás fejlesztő hatásaiból. Úgy
vélem, ez már önmagában is siker,
de bízom benne, hogy a jövőben ez
a létszám tovább fog nőni.

Manapság már nem elég karate
technikákra tanítani egy karatést.
Minden mozgásfajta megtanítása,
ami a testnevelésórákon kimaradt,
vagy amit a virtuális harcosok nem
sajátítanak el a forgószéken ugrán-
dozva, ránk vár. És itt nem kell túl
extrém dolgokra gondolni. Kérje
csak meg gyermekét, hogy ugrókö-

telezzen egy kicsit, esetleg mu-
tasson egy tigrisbukfencet, vagy egy
fejállást! Elkeserítő az eredmény.
További nehézséget okoz, amikor az
iskolai tanulmányok sikertelensége
miatt az edzéstől való eltiltással fe-
gyelmez a szülő. Fontos a jó ta-
nulás! Mi is erre ösztönözzük tagja-
inkat, a haladó csoport osztályzatait
kéthetente ellenőrizzük. Az ösz-
tönzés és a büntetés is szükséges,
viszont a versenyző és az edző issza
meg a levét, amikor a szülő a kara-
tétól való eltiltással fegyelmezi a
gyermekét. Főleg, ha ez egy felké-
szülési időszak közepén vagy végén
történik. Igaz, akár pozitívumként
is értékelhetjük, hogy ezzel a mód-
szerrel legalább hatást tudnak gyako-
rolni a „mai fiatalokra”. Nem állítom,
hogy az edzéseken a rossz tanul-
mányi jegyekért kapott büntető fel-
adatok megváltják a nevelési rend-
szert, de amikor a tizenegynéhány

éves tanítványok átjárnak egymáshoz
azért, hogy a jobb tanuló segítse a
rosszabb tanuló felkészülését, akkor
azt hiszem, ez is a siker része.

Érmekkel természetesen büszkél-
kedhetünk mi is. 2011-ben tanítvá-
nyaink 74 arany, 70 ezüst és 93
bronzérmet szereztek. Az idei első
versenyről 17 arannyal, 11 ezüsttel
és 10 bronzéremmel tértünk haza.
De talán még többet érnek azok az
elismerések, amiket a szövetségi ve-
zetőktől és a „vetélytárs” egyesüle-
tektől kapunk. Sikernek tekinthető,
hogy a nemzeti ifi válogatott edző-
jének ösztönzésére ebben a hó-
napban megkezdtük a felkészülést
két tanítványunkkal a szeptem-
berben megrendezésre kerülő
EGKF Európa Bajnokságra.

Mindezek mellett siker minden
héten háromszor az, ami a felnőtt
edzések keretein belül történik.
Amikor a fiúk és a lányok tisztelettel

és partnerként kezelik egymást.
Amikor tinédzserek, fiatal felnőttek,
valamint a negyvenes éveiket ta-
posó többgyermekes családapák
egyenrangú félként bánnak egy-
mással. Amikor vállvetve izzadnak
és dolgoznak a közösségért, akkor
úgy vélem, elmondhatjuk, hogy ez
nemcsak a karate, de az összes
sport, a város, sőt, az egész ország
számára követendő példa lehetne.

Elérhetőségeink:
06/20 362-7801,
www.seizan.hu, seizan@pr.hu

Kisszékelyi Zsolt

Szilveszter után az ember gyakran felteszi ma-
gának a kérdést, hogy sikeres volt-e az elmúlt
esztendő. A válasz, noha sokszor kézenfek-

vőnek tűnik, mégsem olyan egyszerű. Vajon egy
sportegyesület életében mi számít igazán sikernek?
A legtöbb edző erre a kérdésre a vitrinre mutat, és a
megszerzett érmek alapján vonja le a következteté-
seit. Mi, a Seizan KSE tagjai, edzői sokkal átfogóbban
próbáljuk megközelíteni a témát.
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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

Hirdetési tarifák a Szigethalmi Híradóban
Érvényes: 2012. január 1-jétől
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Profi angoltanár Taksonyban!
Budapesttôl csak 8 km!

Üzleti és általános angol, nyelvvizsga, szin -
ten   tartás, beszédfejlesztés, akármi is a cél,
nálam megtalálod a megfelelô módszert.
45 perc 2000 Ft.

Tel.: 06/70 313-8771 (Károlyi Katalin)

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


