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Ingyenes havilap

Karácsonyi rege

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek. 
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének. 
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma. 

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből

– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni. 
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni. 

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Ady Endre

Valamennyi szigethalmi lakosnak áldott,
békés karácsonyt és boldog újesztendőt kíván 

a polgármesteri hivatal és a képviselőtestület.
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Szigethalom Város Önkormányzat képviselőtestü-
lete úgy döntött, hogy 

a) a 2012. évi IV. előirányzat módosítását elfogadja
úgy, hogy a költségvetés főösszegét 12.554.000 Ft-tal
megemeli, így a költségvetés bevételi oldalát
2.382.944.000 Ft főösszegre, a kiadási oldalát pedig
2.382.944.000 Ft főösszegre emeli,

b) egyben az Önkormányzat 2012. évi költségveté-
séről szóló 5/2012.(II.29.) önkormányzati rendele-
tének módosításáról szóló rendelettervezet szövegét
elfogadja.

Nem fogadta el a testület Szigetalom Város Önkor-
mányzatának, a Polgármesteri Hivatalának, továbbá az
önállóan működő intézményeinek a 2012. háromne-
gyed éves pénzügyi beszámolóját.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy a polgár-
mester által beterjesztett 2013. évi Költségvetési Kon-
cepciót 1.757.436.000 Ft bevételi főösszeggel,
1.757.436.000 Ft kiadási főösszeggel nem fogadja el. 

A testület úgy határozott, hogy a belső ellenőrzést
végző ELE-CHAS Kft.-vel kötött szerződését felmondja,
és a továbbiakban a belső ellenőrzési feladatokat a Pol-
gármesteri Hivatal köztisztviselőjével kívánja megol-
dani, státusz növelése nélkül.

Nem fogadta el a testület a 2013. évi belső ellenőr-
zési ütemtervet. 

A képviselőtestület a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése alapján a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola, valamint a
Szent István Általános Iskola módosító Alapító Ok-
iratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát 2012.
december 1-jei hatállyal elfogadta.

Döntött a testület arról is, hogy 
- a köznevelési intézmények konyháit érintő üze-

meltetési feladatokat 2013. január 1. napjától Sziget-
halom Város Önkormányzata a Szivárvány Bölcsőde
és Védőnői Szolgálat – mint több telephellyel rendel-
kező költségvetési intézmény – keretein belül látja el.
Ezért a

- Szent István Általános Iskola konyha üzemeltetési
létszámát – 9,5 fő (konyhai kisegítő 5,5 fő, élelmezés-
vezető, raktáros, szakács 2 fő) -, bér- és járulék terheit,
valamint 

- a Gróf Széchenyi István Általános Iskola konyha
üzemeltetési létszámát – 12 fő (konyhai kisegítő 8 fő,
élelmezésvezető, raktáros, szakács, gondnok) –, bér-
és járulék terheit, 

- valamint mindkét oktatási intézmény konyháit
érintő dologi kiadásait a Szivárvány Bölcsőde 2013.
évi költségvetésében szerepelteti.

Elfogadta a képviselőtestület a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekez-
dése alapján a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szol-

gálat módosító Alapító Okiratát és egységes szerkezetű
Alapító Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal.

A 2013. január 1-jétől március 31-éig terjedő, hatá-
rozott időre az EU-CLEAN Kft.-vel 2012. december 31.
napján lejáró határozott idejű takarítási szerződést vál-
tozatlan feltételek mellett a Polgármesteri Hivatal, a
Szent István Általános Iskola, valamint a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola tekintetében meghosz-
szabbította a testület.

A képviselőtestület úgy határozott, hogy a Sziget-
halom Város Önkormányzat képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2012.
(III.30.) rendeletét a 25/2012. (XI. 26.) módosító ren-
delettervezet szerint elfogadja. 

A testület úgy döntött, hogy a Kistérségi belső el-
lenőrzés által a Hegedüs Géza Városi Könyvtár átfogó
pénzügyi szabályszerűségi vizsgálatának ellenőrzé-
séről készített intézkedési terv eddigi megvalósításáról
szóló tájékoztatót elfogadja, valamint az intézkedési
terv 5. pontjában lévő határidő 2012. december 31-
éig történő módosításához hozzájárul.

Döntött a képviselőtestület arról is, hogy a fenntar-
tásában lévő Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
2315 Szigethalom, József A. u. 37-39. szám alatti telep-
helyén a közegészségügyi hiányosságokat az alábbiak
szerint legkésőbb 2013. június 30-áig megszünteti. 

A képviselőtestület a 282/2012. (VIII.30.) határoza-
tában foglaltak alapján döntött arról, hogy a Sziget-
halom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Meg-
szüntető Okiratát elfogadja, egyben felhatalmazza Fáki
László polgármestert a Megszüntető Okirat aláírására. 

Elfogadta a testület a Szigethalom Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u.
49.), valamint a Szigethalom Egyesített Szociális Intéz-
mény módosító Alapító Okiratát és egységes szerke-
zetű Alapító Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal. 

Döntött a képviselőtestület arról is, hogy a Szivár-
vány Bölcsőde és Védőnői Szolgálatot, továbbá a je-
lenleg Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó
Társulás keretein belül működtetett Szigethalom és
Környéke Egyesített Szociális Intézményt, valamint a
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálatot 2013. április 1-jétől Egyesített Népjó-
léti Intézményen belül működteti úgy, hogy a Szivár-
vány Bölcsőde és Védőnői Szolgálathoz integrálja a
Szigethalom Egyesített Szociális Intézményt és a Szi-
gethalom Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot.

Elfogadta a testület – a 28/2010. (XII. 22.) számú
rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a
helyi adókról szóló rendelettervezetet. 

A helyi adókról szóló rendelet szövege:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet személyi, tárgyi hatálya, időtartama
1. § E rendelet személyi hatálya a helyi adókról

szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.)
foglalt adóalanyokra terjed ki. 

2. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkor-
mányzat illetékességi területén a következő adóne-
mekre:

a) építményadó
b) telekadó
c) magánszemély kommunális adója
d) idegenforgalmi adó
e) helyi iparűzési adó
3. § Az e rendeletben bevezetett adók határozatlan

időre szólnak.

2. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában
a) Adókötelezettség: fizetési kötelezettség, mely az

e rendeletben megjelölt adótárgyakra terjed ki.

T E S T Ü L E T I  H
– A képviselőtestület 2012     

jelzett hiányosság

A gyermekszoba és az öltöző-átadó
helyiség ablakai nem záródnak
megfelelően, elöregedtek, ezek
cseréje időszerű. 

Az átadó-öltöző közvetlenül egy
fedett, de nem zárt teraszra nyílik.
Az oldalfalak pozdorjából, a tető
hullámlemezből készült, beázik,
töredezett, elöregedett, az ablak
üvege törött. A terasz zárt előtérré,
szélfogóvá alakítása szükséges. 

Az udvaron egy fedett, megemelt
beton terasz található, amely a
beton alapzat miatt balesetve-
szélyes.

2013. június 30.

2013. június 30.

2013. június 30.

Szigethalom Városfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Szigethalom Városfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Szigethalom Városfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

megszüntetés határideje felelős
A képviselőtestület úgy határozott,

hogy 2013-ban a helyi adók mértékét
nem kívánja megemelni.
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b) Adókedvezmény: egyedi elbírálás alapján, mél-
tányosságból adható, az adókötelezettség egy részére
vonatkozó adófizetés alóli mentesség. 

c) Lakcím: minden év január 1-jén fennálló, a köz-
ponti személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti be-
jelentett állandó lakóhely.

d) Minden más fogalom meghatározásában a Htv.
értelmező rendelkezéseit kell figyelembe venni.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Építményadó
5. § Az adó alapja: az építmény m2-ben számított

hasznos alapterülete.
6. § Az adó mértéke:
a) Szigethalom bel- és külterületén lévő vállalkozás

céljára szolgáló építmény esetén: 400 Ft/m2 /év
b) a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény

esetén, kivéve azok kiegészítő helyiségeit: 600 Ft/m2

/év.

4. Építményadó alóli mentesség
7. § Mentes az építményadó alól a Htv. 13. § és

13/A. §-ában foglaltakon túlmenően: 
a) az az építmény (épület, épületrész), amely a

kommunális adó hatálya alá tartozik (tárgya a magán-
személy kommunális adójának) 

b) a magánszemély tulajdonában vagy osztatlan
közös tulajdonában lévő lakótelken található több,
lakás céljára szolgáló építmény,

ba) ha az egyik a tulajdona, és ez az ingatlan egyben
a lakcíme is, vagy

bb) ha az ingatlan a tulajdonos egyenes ági hozzá-
tartozójának a lakcíme.

5. Telekadó
8. § Az adó alapja: a telek m2-ben számított terü-

lete.
9. § Az adó mértéke: 40 Ft/m2/év.

6. Telekadó alóli mentesség 
10. § (1) Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában

foglaltakon, valamint az 52. § 16. pontjában kivétel-
ként felsoroltakon túlmenően az az építési engedéllyel
rendelkező adóalany, aki az adóköteles lakótelekre la-
kóházat épít vagy építtet, az építési engedély kiadását
követő év január 1. napjától 4 éves időtartamon belül.

(2) Aki a lakóépület használatbavételi engedélyét a
4. év december 31-éig nem kapta meg, az visszame-
nőleg köteles az adót megfizetni.

(3) Mentes a telekadó alól az a telek, amelyen álló
építmény vagy lakásbérleti jog kommunális adó ha-
tálya alá tartozik.

7. Magánszemélyek kommunális adója
11. § Az adó alapja: az építmény vagy lakásbérleti

jog.
12. § Az adó mértéke: 9.000 Ft/év.

8. Magánszemélyek kommunális adója alóli men-
tesség

13. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális
adója alól:

a) az az ingatlan, amely az építményadó hatálya alá
tartozik (tárgya az építményadónak)

b) az a 70 év feletti egyedülálló személy, aki 
ba) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak

tulajdonosa vagy haszonélvezője, és az ingatlant
egyedül lakja, továbbá havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át

c) az a 70 év feletti házaspár, akik közül egyik vagy
mindkettő

ca) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak
tulajdonosa, vagy 

cb) haszonélvezője, és az ingatlant ketten lakják, to-
vábbá háztartásukban az egy főre eső havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át

(2) A mentesség a bevallási kötelezettséget nem
érinti.

(3) A mentesség az adott adóévre vonatkozik. 

9. Magánszemélyek kommunális adójára vonat-
kozó kedvezmények

14. § (1) Adókedvezményben részesül, aki
a) kiskorú gyermekét egyedül tartja el, és az elbí-

rálás időpontjában háztartásában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegét, vagy

b) az együttlakó házastárs, élettárs háztartásában
három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondos-
kodik, és az elbírálás időpontjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem – az együttlakó házastárs, élet-
társ, vagy a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott együtt
élő hozzátartozók jövedelmét is figyelembe véve –
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegét. 

(2) Az adómérséklés a tárgyévi adóra vonatkozik. A
kedvezmény mértéke az éves adó 50%-a.

10. Idegenforgalmi adó
15. § Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák

száma.
16. § (1) Az adó mértéke személyenként és vendé-

géjszakánként: 200 Ft.
(2) Az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat

kérésére a vendégkönyvet bemutatja.

12. Helyi iparűzési adó
17. § Az adó mértéke állandó jelleggel végzett ipa-

rűzési tevékenység esetén 2007. január 1-jétől az adó-
alap 2%-a.

18. § Az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység estén naptári naponként 3.000
Ft/nap.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
13. Hatálybaléptető rendelkezés
19. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezés
20. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg ha-

tályát veszti a helyi adókról szóló 28/2010.(XII.22.)
számú rendelet.

A képviselőtestület a 2013. évre tervezett közfoglal-
koztatás megvalósításához 1.661.777 Ft összegben ön-
részt biztosít a 2013. évi költségvetésben.

A testület – Kerepesi Nándor képviselő indítványát
támogatva – úgy döntött, hogy a SZIKŐ Közhasznú
Nonprofit Kft. a Víziközmű törvény alapján a sziget-
halmi közmű vagyont 2012. december 31-éig térítés-
mentesen adja át a tulajdonos önkormányzat részére.

A képviselőtestület megbízta a SZIKŐ Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy 

- a „működtető vagyon” (gk., egyéb berendezések)
értékének megállapíthatósága érdekében folytasson
egyeztetést a Kft. ügyvezetőjével, 

- a Kft. és a tököli TESCO Áruház, illetve a Pest Vi-
déki Gépgyár között kötött szerződést, valamint annak
teljesülését vizsgálja meg, ellenőrizze a közműfejlesz-
tési hozzájárulás felhasználását.

Az eljárások végén mind a Felügyelő Bizottság,
mind a Kft. ügyvezetője számoljon be a képviselőtes-
tület következő ülésén.

A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat az
ÁTI Sziget Kft. „belső” kiépített csatorna hálózatát nem
veszi át. A Kft. a szigethalmi hálózatra történő ráköté-
sért közműfejlesztési hozzájárulást fizet, melynek
nagyságrendjéről a Tárgyaló Bizottság további tárgya-
lásokat folytat.

Az Önkormányzat – a tanulmány tervben javasolt
módon, a Sétáló utcán keresztül – kiépíti a közigazgatási
határtól a „külső” csatornahálózatot, és elvégzi annak
bekötését a rendszerbe, az ÁTI Sziget Kft. szennyvizét
pedig a telekhatárnál órával mérten veszi át. 

A képviselôtestület
következô ülése 

2012. december 18-án,
18.00-kor lesz a Polgármesteri

Hivatal nagytermében.

A Polgármesteri Hivatalban 
2012. december 27-én

és 28-án igazgatási szünet lesz,
ezért a Hivatal
zárva tart.

 AT Á R O Z AT O K
   2. november 22-ei ülése –



• Az önkormányzatok kötelező feladata az ivóvíz-
ellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés és ártalmatla-
nítás. Szigethalmon a Szikő Kft. végezte ezt a szolgál-
tatást a víz és csatorna tekintetében. (A Kft. 100%-ban
az önkormányzat tulajdonát képező gazdasági tár-
saság.) Mikor született meg a döntés, hogy a gyáli víz-
műhöz csatlakozzanak?

A képviselőtestület még a tavasz folyamán döntött
erről, valamint az üzletrész vásárlásáról. Ekkor már
megfelelő számú település csatlakozott ahhoz, hogy a
törvényben előírt minimális 150.000 felhasználói
egyenértékkel rendelkezzen a cég. 

• A lakosság mit érezhet ebből a változásból?
Csupán annyit, hogy a számlát a Dél-Pest Megyei Ví-

ziközmű Zrt. állította ki az elmúlt hónapokban.
• Mi történt a Szikő dolgozóival?
Őket még idén júliusban átvette a DPMV Zrt.

Leépítés, elbocsátás nem történt, a Szikő Kft. ve-
zetése még korábban, a csatlakozást megelőzően kül-
dött el két nyugdíjas munkatársat. Létszámcsökkentés
azért sem merült fel, mert a munkavégzés gyakorla-
tilag továbbra is helyben, Szigethalmon történik, a

működéshez pedig minden dolgozó munkájára
szükség van. 

• Akkor ezek szerint a Szikő Kft. még nem szűnt
meg…

Nem, hiszen a közmű vagyon, illetve a működtető
vagyon is a cég tulajdonában maradt. A novemberi
képviselőtestületi ülésen döntött a tulajdonos (önkor-
mányzat) arról, hogy a Felügyelő Bizottság és az ügyve-
zető, Balla Dániel úr kezdje meg az egyeztetéseket, és
tegye meg a vagyon átadásához szükséges intézkedé-
seket. A vagyon átadását szintén törvény szabályozza:
mikor és hogyan kell annak megtörténnie.

• Vannak, akik kifogásolják, hogy a választások
után lecserélték a Felügyelő Bizottság néhány tagját… 

A Felügyelő Bizottság a gazdasági törvény alapján a
Szikő Kft. megalakulása óta létezik - természetesen vál-
tozó összetételben -, hiszen ezekről a tagokról a tulaj-
donos dönt. A választási ciklusok után változnak a
tagok is. Magam viszont az előző Felügyelő Bizott-
ságnak is tagja voltam. 

• Egyesek azt is bírálják, hogy bár már megtörtént
a Dél-Pest Megyei Víziközműhöz való csatlakozás, a

Felügyelő Bizottság nem szűnt meg, és a tagok to-
vábbra is felveszik a tiszteletdíjukat. Mi erről Önnek
a véleménye?

Sok írás jelent meg mostanában névtelen emberek
tollából ezzel kapcsolatban. Tudni kell, hogy a Fel-
ügyelő Bizottság addig nem szűnhet meg, amíg a
vagyon átadása a tulajdonos önkormányzat felé
meg nem történik. 

Hiába kifogásolják ezt egyesek, gondoljon csak
bele, mi lenne, ha épp a legfontosabb periódusban, a
vagyon átadásakor maradna felügyelet nélkül a cég.
Mindez így törvényes, s legfőképpen felelősségteljes.
Nekünk az a dolgunk, hogy ügyeljünk a jogszabályok
betartására és betartatására. Ez közérdek, a város és a
lakosság érdeke.

• Mégis, hogyan alakult a felügyelő bizottsági
tagok díjazása az elmúlt években?

A tiszteletdíj mértéke az elmúlt 8-9 évben mind-
össze tízezer forinttal változott. Még 2009 januárjában
történt ez az emelés. 

• Mit tart a legnagyobb eredménynek az elmúlt
időszakból?

Büszke vagyok – a jelenlegi bizottsági tagokkal
együtt – arra, hogy 2011 óta nem emelkedett a víz-
és csatornadíj Szigethalmon! Az emelést a Felügyelő
Bizottság nem javasolta, és a képviselők többsége ezt
meg is fogadta. A cél ugyanis a lakosság érdekeit szol-
gálni a Kft. működési feltételeinek biztosítása mellett.

• Mikor szűnik meg a Felügyelő Bizottság mun-
kája?

A Szikő Kft. megszűnésével, ami remélem, zökke-
nőmentesen zajlik majd.

Az adóhatósági ellenőrzések egyik legismer-
tebb, a köztudatban leginkább élő formája a

nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése, vagyis a
próbavásárlás. A z azonban már sokkal kevésbé
közismert tény, hogy a revizorok a nyugta -
adással egyidejűleg a pénztárgép kontrollsza-
lagján rögzített adatokat is vizsgálják, amellyel
a nyugtaadási hajlandóság és gyakoriság is
nyomon követhető.

A kontrollszalag tulajdonképpen a pénztárgépi
nyugta szűkített adattartalmú másodpéldánya. A lé-
nyeges adatokat a pénztárgép minden nyugta ki-
nyomtatásakor a kontrollszalagon is rögzíti: így a
nyugta sorszáma, összege, és kibocsátásának idő-
pontja található rajta. 

A revizorok próbavásárlásaik során kivétel nélkül
ellenőrzik a kontrollszalagot is. Ez a jogkövető
módon eljáró adózónak garancia, hiszen ezzel iga-
zolni tudja a nyugta kiállításának tényét. A vizsgálatot
végző revizor a próbavásárlási tételt csak akkor találja
meg a kontrollszalagon, ha a nyugtát valóban szabá-
lyosan bocsátották ki, és összege bekerült a gép me-
móriájába. 

A kontrollszalag nemcsak a próbavásárlások,
de az utólagos ellenőrzések alkalmával is fontos

szerephez jut. A szalagokat időrendi sorrendben –
az elévülési időn belül – úgy kell megőrizni, hogy az
az ellenőrzéskor áttekinthető és azonosítható
módon rendelkezésre álljon. Ez a szabály vonatkozik
a napi forgalmi jelentésre is a pénztárgép és taxa-
méter esetében. (A megőrzés részletes szabályait a
24/1995 (XI.22.) PM rendelet és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény ( Art.) tartalmazza.)

Év végén – a bevétellel való egyeztetés érdekében
– a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását is
el kell végezni, és az erről készült bizonylatot meg
kell őrizni. Ez a kiíratás tételesen tartalmazza az adott
időszakban elvégzett napi zárások összegeit, vagyis
azt, hogy az egyes napokon mennyi bevételt rögzí-
tettek, valamint, hogy naponta hány bizonylatot
(nyugtát) készítettek. Mindezek segítségével utólag
rekonstruálni lehet, hogy mikor, milyen összegű
pénztárgépi bizonylatokat bocsátott ki a vállalkozás. 

Fontos, hogy a vállalkozás eleget tegyen a kont-
rollszalag megfelelő megőrzésének, hiszen ellenkező
esetben az Art. szigorú szankcióval, akár egymillió
forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtja a mu-
lasztó adózót.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális

Adó Főigazgatósága 

Lássuk meg
a jót is!

Szigethalmon vannak még be-
csületes emberek. Október

21-én, vasárnap a szigethalmi pi-
acnál kitépték a nyakamból az
aranyláncot. A lerepülő medálok a
gazba estek. Az egyik családi ház
lakói – ahol az eset történt – kert-
jükben megtalálták a számomra
fontos értékeket, és ahelyett,
hogy eltették volna, megkerestek
engem, a számukra ismeretlen
embert, és visszaadták az értéke-
imet.

Így is lehet élni, és így is kellene
élni! Nagyon köszönöm Nekik még
egyszer.

A károsult,
aki még bízik az emberekben

Szigethalmi Híradó – 2012. december4

Átalakulóban a helyi víziközmű szolgÁltatÁs
Mint ismert, tavaly decemberben fogadta el az Országgyűlés a vízi-

közmű szolgáltatással kapcsolatos törvényt. A jogszabály jelentősen
átalakította az önkormányzatok víziközművel kapcsolatos feladatait, az
üzemeltetési struktúrát és a szolgáltatási jogviszonyokat. De hogyan
érinti mindez a szigethalmi lakosokat? Ennek jártam utána Zelenák Tibor
segítségével, aki a Szikő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsá-
gának elnöke. (Riporter: Szilvay Balázs.)

Fontos megőrizni a pénztárgép kontrollszalagjait



Szigethalom város területéről október 1-je és
31-e között gépjárműlopást illetve feltörést
nem jelentettek felénk. Betöréses lopást hat

esetben helyszíneltünk.
Ilyen bűncselekmény történt a Szarvas, a Kassai,

az Iskola, a XV. és az Agyag utcákban, valamint a
Rubikon közben. Az elkövetők 4 esetben ajtóbefe-
szítéssel, 1-1 alkalommal teraszajtó befeszítésével,
lakatlevágással jutottak be a kiszemelt ingatlanba.
A lopással okozott kár 30.000 és közel 3 millió fo-
rint között mozog. 

A kapitányság bűnügyi osztályának nyomozója
térfigyelő szolgálat ellátása során november 15-én
10.34-kor a 24-es számú „Szigethalom P+R par-
koló” elnevezésű, Szigethalmon, a Petőfi utcánál ta-
lálható HÉV megállónál kiépített kerékpár tároló
környezetében felszerelt térfigyelő kamera képén
egy férfira lett figyelmes, aki a tárolónál járkált fel,
alá. Tovább figyelve a férfit, látta, hogy egy női ke-
rékpárhoz megy, egy piros színű eszközzel elkezdi
a sárga színű lakatot mozgatni, miközben többször
körbenézett. Ezt követően a férfi 11.14-kor kitolta
a kerékpárt, felült rá, és elindult. A nyomozó a cse-
lekménysorozat elején majd közben folyamatosan
tájékoztatta a kapitányság ügyeletét a tapasztal-
takról, akik intézkedtek a rendőri erők helyszínre
irányításában. A helyszíntől 20 méterre a férfit in-
tézkedés alá vonták, aki a kerékpár tulajdonjogára
vonatkozó kérdésekre nem tudott egyértelműen vá-
laszt adni. A végrehajtott ruházat és csomagátvizs-
gálás során hátizsákjából egy piros nyelű erővágó
került elő, a kerékpártárolónál egy gépkocsi alatt

pedig megtalálták a sárga színű kerékpár lakatot.
N. L. 38 éves szigetszentmiklósi lakost a helyszínen
elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki dolog
elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt. N. L. személye ismert ha-
tóságunk előtt, mivel már több esetben is volt bün-
tetve vagyon elleni bűncselekmények elkövetése
miatt. 

Az értékelt időszakban az előzőekhez képest sze-
mélyi sérüléses balesetet a város területéről nem
jelentettek az ügyeletre. Anyagi káros baleset is
három került a tudomásunkra. Ebből kettő figyel-
metlen tolatás közben, míg egy körültekintés nél-
küli sávváltoztatás következtében történt. Az egyik
balesetnél sem az okozónál, sem a vétlen sze-
mélynél nem volt baleseti kárbejelentő. Az előző
lapszámban irtunk erről a témáról részletesen. Ké-
rünk minden vezetőt, tájékozódjon baleset estén a
követendő teendőkről.

A karácsonyi és év végi ünnepek táján megnö-
vekszik a bűnöző személyek aktivitása. Mindenhol
találkozhatunk velük. Legyenek körültekintőek az
utazások, a vásárlások terén egyaránt. Ha lakásukat
hosszabb, rövidebb ideig magukra hagyják, gondos-
kodjanak róla, hogy megfelelően zárják és védjék
vagyontárgyaikat. Ügyeljenek saját és embertársaik
értékeire. Ne feledjék, ”alkalom szüli a tolvajt”. Ne
adjanak alkalmat!

A kapitányság nyomozást rendelt el ismeretlen
tettesek ellen lopás elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt. Az ismeretlen tettesek október 2-án
14 órakor magukat az ELMÜ munkatársainak kiadva

megjelentek a város egyik családi házas ingatlan-
jánál, ahol az idős sértett figyelmét elterelték, és
kézpénzt tulajdonítottak el, valamint arany fülbe-
valókat, pecsétgyűrűt, pénztárcát, lakcímkártyát. A
lopással okozott kár kb. 180.000 Ft. Az elkövető
nőkről a sértett személyleírást adott, majd grafikus
bevonásával rajz készült róluk. Az idősebb elkövető
kb. 50 éves lehet, kreol bőrű, vöröses szőke hajú,
melyben hosszú tupírféleség volt. Kicsit göndör,
közepes testalkatú. Smink nem volt rajta. Arcfor-
mája átlagos. Érdekes hangja és barna szeme van.
Komolynak tűnt. Félszőrös kabát és fehér nadrág
volt rajta. 

A másik elkövető ki volt sminkelve, pöttyös képű
volt. Kb. 30 éves lehet. Rövid fekete vagy sötét
barna haja van. Fiatal, vékony testalkatú. A grafikai
rajzok a kapitányságon megtekinthetők. Aki bármi-
lyen információval rendelkezik a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban, kérjük, értesítse a kapitányságot.

Szigetszentmiklóson ismeretlen férfi elkövetők
önkormányzati dolgozónak illetve rendőrnek adták
ki magukat. Legyenek körültekintőek, idegeneket
ne engedjenek a lakásukba. Ha szükséges, ellen-
őrizzék a szolgáltatóknál a munkatársaikat.

A rendőri hívatást vállaló érdeklődők jelentke-
zését várják a rendészeti szakközépiskolák. A 2013.
szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határ-
ideje 2013. február 15. Részletes felvételi tájékoz-
tatók és jelentkezési lapok a megyei rendőr-főkapi-
tányságoknál és a rendészeti szakközépiskoláknál
beszerezhetők.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

2012-ben a Szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda Narancssárga tagóvodája pályázatot

nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rend-
szeréhez a „Referencia intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése” című
TÁMOP 3. 1. 7-11/ 2 pályázati felhívásra. A
Négyszínvirág Óvoda a referencia-intéz-
ményi alapfeltételnek megfelelt, a projektet
az Európai Szociális Alap támogatásra érde-
mesnek ítélte. 

2011. augusztusában óvodánk előminősítésen
vett részt, melynek keretében a mindenre kiterjedő
szakmai felülvizsgálaton pozitív előminősítést kap-
tunk, majd a pályázat benyújtása után az Európai
Szociális Alap 100%-ban támogatta pályázatunkat.

A referencia intézmények más intézmények szá-
mára egyedi, példaértékű pedagógiai gyakorlattal

rendelkeznek. Innovatívak, képesek mindezt pub-
likálni, és átadni más intézményeknek.

Ezzel a pályázattal óvodánk is a közoktatás fej-
lesztésének minősített bázisává vált. Ezt a minősítést
szakmai munkánk legnagyobb elismerésének te-
kintjük, hiszen referencia intézménnyé csak úgy vál-
hattunk, hogy tudatos szakmai munkával építettük
jövőnket az elmúlt 5 évben. 

A most kezdődő projekt célja, hogy pedagógu-
saink felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére, így elősegítve más
intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét.

Óvodánk három jó gyakorlatot készített, melyek
olyan kipróbálásra alkalmas hatékony programok,
melyeket jelenleg is alkalmazunk. Bizonyítottan
hozzájárulnak intézményünk minőségi színvona-
lának emeléséhez, és más intézmények számára is
átvehető példaként szolgálhatnak. Mindhárom jó
gyakorlat illeszkedik a módosított Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjának lényegi változásaihoz.

A Dancs Mariann óvodapedagógus által készített
„Zöld erdőben, zöld mezőben” című jó gyakor-
latunk az óvodai környezeti nevelés megvalósítá-
sának lehetőségeit mutatja be. Feldolgozásra kínált

témákkal, játékos programokkal, szenzitív játékok
gyűjteményével, tapasztalatszerzési, vizsgálódási öt-
letekkel segíti a pedagógusokat.

A Kovács Lászlóné óvodapedagógus által készített
„Homokszemcsékből építhetjük a legnagyobb
csodákat” című jó gyakorlatunk alkalmazható
módszereket kínál, és rengeteg ötletet ad kidolgo-
zott projekteken keresztül az óvodás korú gyer-
mekek matematikai képességeinek fejlesztésére.

A Tasnádi Tünde óvodavezető által készített „A
differenciálás óvodai megvalósításának lehető-
ségei” című jó gyakorlatunk elősegíti a gyermekek
sikeres tanulásának tervezését, szervezését, és a le-
hetséges módszerek alkalmazását. Ez a jó gyakorlat
az óvodai nevelés minden területén alkalmazható
elveket fogalmaz meg, illetve ajánlásokat tesz a meg-
valósítás lehetőségeire.

A projekt 2013 márciusában zárul, így jövőre már
az országos hálózati rendszer tagjaként segíthetjük
a gyakorló és leendő óvodapedagógus kollégák
szakmai munkáját. 

a Négyszínvirág Óvoda
Narancssárga Bázisóvodájának

pedagógusai

Rendőrségi tájékoztató
Szigethalmi Híradó – 2012. december 5
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Az Aranyhal Alapítvány a Szigethalmi Beteg
Gyerekekért elnevezésű szervezet megala-
kulását a kis óvodásunk, Bubenko Luca

gyógyulásáért indult összefogás ihlette. Jó volt
látni, mennyi segítő szándékú ember vesz körül
bennünket. Luca azóta meggyógyult, de az esete
rávilágított arra, hogy számos család küzd még
Szigethalmon beteg, sérült gyermeke jobb sor-
sáért. Így született meg az Aranyhal Alapítvány
létrehozásának gondolata, amelynek célja, hogy
támaszt nyújtson a hasonló helyzetben lévő csa-
ládoknak. Az Alapítvány törekedett arra is, hogy
az anyagi támogatásért cserébe nyújtson is va-
lamit a segíteni szándékozóknak. Ez kezdődött
Luca jótékonysági rendezvényével, ahol óvo-
dások, óvó nénik léptek fel. Utána nagy sikerű
Kolompos koncert volt a Kék ovi udvarán,
melynek bevételéből hat olyan szigethalmi csa-
ládot segített az Alapítvány, ahol fogyatékkal,

daganattal, születési rendellenességgel küzdő
kisgyerek van. Hoffman Pál országgyűlési képvi-
selőnk volt annak a rendezvénynek a fővédnöke,
amelynek bevételét a Négyszinvirág Óvodának
ajánlottuk fel egy sószoba létrehozására. Ápri-
lisban az Őskultúra Alapítvány tagjai és a vitéz
Mikecz Kálmán Huszár és Honvéd Hagyomá-
nyőrző Egyesület közreműködésével középkori
játékok, ingyenes lovaglási lehetőség várta a csa-
ládokat, a rendezvény bevételéből pedig tartós-
élelmiszer-csomagokat vettünk a rászoruló csa-
ládoknak. Ősszel McDc Veres Robi és a Kugli
együttes adott egy-egy koncertet, melynek bevé-
telét Schnircz Eriknek, a Pető Intézet kis lakó-
jának adtuk át, és külön örültünk annak, hogy
mindkét rendezvényen vendégül láthattuk a Pető
Intézet kis kerekesszékes gyermekeit. Erik oxi-
génhiány és agyvérzés miatt központi idegrend-
szer sérülést szenvedett, a koncertek bevételéből

egy speciális futóbiciklit vásárolt számára a
család. Erik a 2012-es Brnoi Paraolimpián ebben
a sportágban 3. helyezést ért el.

Az Alapítvány immáron két éve működik. Ez
az idő természetesen kevés ahhoz, hogy világ-
megváltó dolgokat hozzunk létre, de mégis
büszkék vagyunk arra, hogy számos családnak
tudtunk már segítséget és támaszt nyújtani. A
nemes célon túl szívből örülünk annak is, hogy
igazán jó hangulatú, kellemes délutánokat töl-
töttünk együtt a szép számmal megjelenő csalá-
dokkal, segíteni szándékozó emberekkel.

Magánszemélyek és cégek a következő bank-
számlaszámon támogathatják az Alapítványt:
11600006-0000000-51711100.

Köszönjük mindenkinek a segítséget!
Csurcsiáné Török Ilona 

elnök
Aranyhal Alapítvány 06/70 938-9796

Kazinczy
szépkiejtési verseny

ASzent István Általános Iskolában no-
vember 21-én került sor a felső tago-
zatos és negyedik osztályos tanulók

számára meghirdetett Kazinczy szépkiejtési
versenyre. A Kontha Gabi néni által a Magyar
nyelv napja alkalmából megrendezett olvasó-
versenyen rekordszámú, 52 fős mezőny vett
részt, így a 6 tagú zsűrinek egyáltalán nem
volt könnyű dolga a szereplők elbírálásánál.

Gratulálunk a nyerteseknek és a helyezet-
teknek!

4. évfolyam:
1. helyezett: Budai-Kovács Marcell 4.c
2. helyezett: Ráti László 4.c
3. helyezett: Tapodi Viktória 4.a

5-6. évfolyam:
1. helyezett: Ahmad Diana 6.b

és Papp Lilla 6.c
2. helyezett: Tóth Izabella 6.c
3. helyezett: Deme Krisztina 5.a 

7-8. évfolyam:
1. helyezett: Kosztin Nikol Vanessza 8.c
2. helyezett: Cseh Brigitta 7.c
3. helyezett: Zóka-Győri Fanni 7.c

és Szabó Szabina 8.b

Mucska Gábor

„Mese” az Aranyhal Alapítványról
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Améltán népszerű büfében már ekkor kí-
gyózó sor alakult ki, amiről a szülők által
készített, finomabbnál finomabb sütemé-

nyek „tehettek”.
A mulatságot egy rövid, Halloweenről szóló

bemutató nyitotta meg, melynek végén a cukor-
zápor kellően lázba hozta a gyerekeket. A kisebb
nebulók ezután a kézügyességüket próbálhatták
ki, a nagyobbak pedig ügyességi játékokon gyűjt- 

hették a cukrokat.

A kézműves asztaloknál sorra készültek az
egyedi díszítésű lámpások, cicák, a denevéres
vagy szellemes füzérek, és a szebbnél szebben
színezett boszorkányok és dísztökök. Mind-
eközben számtalan cukorka fogyott a remek

célba dobásért, a gyors, ám
pontos lufi terelgetésért, az
időben összerakott szellem/
tök/denevérekért, és a „szak-
szerű”, kanalas ping-pong
labda szállításért.

A programokat megsza-
kító múmiaversenyen a WC-pa-
pírt nem
sajnálva
tekerték
be egy-
mást a
kiválasz-

tott párok. Az izgalmat
már csak a tombola fokoz-
hatta, aminek végén együtt
vonultunk ki lámpásainkkal
az iskola udvarára.

Ez a rendezvény nem jöhe-
tett volna létre… , ha nincs
Hampelné Tóth Krisztina
(szülő a 1.c és 4.a osztályból)
és Dojcsár Lászlóné Ica (szülő
a 2.c és 4.a osz-
tályból) ötlete. 

A Szent István Általános Iskola szülői munkaközössége november 9-én Halloween
partira várta az alsós tanulókat. Délután 3 óra tájékán a „kis iskola” ebédlőjébe
sorra érkeztek az ijeszt(get)ő szellemek, sétáló csontvázak, seprűs boszorká-
nyok, rémisztő szörnyek és a különféle, Halloween-i maskarába bújt diákok.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki az ötlet megvalósításában részt vett: az
iskolának a helyszínt, a teát és sütőtököket, a szülőknek a süteményeket, a tom-
bola felajánlásokat és a lebonyolításban való részvételt, a szigethalmi Széchenyi
utcai Kertészeti Árudának a dísztököket, a Sarokház Cukrászdának pedig a gyö-
nyörű tortát és az egyéb finomságokat.

Sárkány Sarolta
elnök
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Eredményes rajzpályázat

Az elmúlt tanév végén a Gróf Széchenyi István Általános Iskolából
sok tanulónk vett részt a Vöröskereszt szigetszentmiklósi irodája
által kiírt rajzpályázaton, amelynek témája az „Egészséges

életmód” volt.
Novemberében kaptunk hírt a pályázat eredményéről. Iskolánkból 6

fő 2.b osztályos tanuló és 4 fő felső tagozatos tanuló szerepelt a díja-
zottak között. Beta Hajnalka és Gyöngyösi Katalin 8.b osztályos tanulók
1. helyezést értek el.

A díjátadásra november 16-án került sor Szigetszentmiklóson. Jó érzés
volt látni a helyiség falán kiállított gyermekmunkákat. Ebben a barátságos
környezetben vehették át ajándékaikat tanítványaink a szervezőktől, akik
a díjátadás után megvendégelték és további alkotásokra biztatták őket.

Sziklainé Fazekas Erzsébet
a 2.b osztályfőnöke

Egészségnap a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola alsó tagozatán

November 16-án, pénteken tartottuk a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
alsó tagozatán az egészséges életmóddal kapcsolatos projektet.

Már az elôzô napokban a gyerekek képeket gyûjtöttek a témával kapcsolatban,
és elkészítették az osztályplakátokat, melyeket a földszinti aulában állítottunk ki.
Szép, érdekes és hasznos munkák születtek. Köszönjük szépen, gratulálunk hozzá!

A tantermekben zöldségféléket, gyümölcsöket, olajos magvakat kóstolgattak
a tanulók, majd elbeszélgettek ezek élettani hatásáról. Végezetül játékos feladat-
lapot töltöttek ki, amelyben összefoglaltuk a témával kapcsolatban gyûjtött isme-
reteket, információkat. Hangsúlyoztuk számukra, hogy az egészséges életmódról
nemcsak beszélni kell, hanem tudatosan, a mindennapokban kell megvalósítani
a rendszeres testmozgást és a helyes étkezést.

Reméljük, hogy ezzel a programmal is fontos lépést tettünk e cél elérése felé.
Sziklainé Fazekas Erzsébet

tanító, a program szervezôje

Iskolánk tanulóival és dolgozóival méltó
módon ünnepeltük meg, hogy 20 éve
vettük fel a legnagyobb magyar nevét. El-

hangzottak visszaemlékezések, versek, zenei
betétek, valamint idézték a Pest megyei
Hírlap 20 évvel ezelőtti számában rólunk
megjelent, méltató írásokat. A tárlókban ki-
állítás is készült. Minden osztály megkapta
a tanulók rajzaiból összeállított emléklapot.
A későbbiekben is arra törekszünk, hogy
ápoljuk névadónk emlékét.

Igazgatóság

Idén is megrendezésre került a Gróf Széchenyi István Általános Isko-
lában a harmadik-negyedik évfolyamon a „Ki mit tud?”. Harminc bátor
fellépő csillogtatta meg tudását verselésben, mesemondásban,

táncban és focizsonglőrködésben. A legjobbak továbbjutottak a járási
vers- és prózamondó versenyre.

Gulyás Rita

Ki mit tud?

Óvó nénik hagyományos látogatása

Ebben a tanévben is novemberben hívtuk volt növendékeikhez a
szigethalmi Négyszínvirág Óvoda pedagógusait. A Gróf Széchenyi
István Általános Iskola elsősei már napokkal a látogatás előtt nagy

izgalommal készülődtek a találkozásra. Az óvó nénik megérkezésekor
örömmel szaladtak és bújtak hozzájuk. A tanítási órákon hátra-hátra lesve
gyűjtötték be az elismerő bólintásokat, a biztató mosolyokat. Az össze-
kapaszkodó tekintetekben benne volt a sok együtt töltött idő minden
közös, szép élménye. Az óralátogatás után szakmai megbeszélésen ele-
meztük a látottakat, majd kötetlen beszélgetés keretében együtt gon-
dolkoztunk a közös tanítványaink óvodai múltjáról és iskolás jelenéről.

Kerekesné Nagy Julianna
igazgatóhelyette

Pályaválasztási fórum

AGróf Széchenyi István Általános Iskolában hagyomány a nyol-
cadik évfolyamos tanulók pályaválasztását segítő rendezvény
megszervezése, amely idén november 12-én, hétfőn 17 órakor

zajlott. A végzős diákokon és szüleiken kívül meghívtuk a hetedik osz-
tályos érdeklődő tanulókat is.

Az eseményt Egyed Jolán igazgató asszony nyitotta meg, majd Balogh
Péter szakpszichológus vetett fel néhány, a témához kapcsolódó aktuális
problémát, melynek megoldásához azonnali szaktanáccsal szolgált. Rá-
világított néhány kérdésre, melynek alapos vizsgálata elengedhetetlen
a felvételi stratégia kidolgozásához. 

Ezt követően a hagyományoktól eltérő formában folytatódott az este.
A meghívott középiskolák képviselői külön asztaloknál, bensőséges for-
mában ismertethették meg intézményük sajátosságaival az érdeklődő
gyerekeket és szülőket. 

Idén is törekedtünk arra, hogy tartalmas, minden igényt kielégítő ren-
dezvénnyel támogassuk tanulóinkat ebben a fontos, életüket meghatá-
rozó döntésben.

Czita Gáborné 
pályaválasztási felelős
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A foglalkozások célja:
• Problémamegoldó gondolkodás 
• Emlékezet: vizuális, auditív 
• Verbális képességek fejlesztése (beszédkészség, szókincsbővítés)
• Finommotorika fejlesztése, írásmozgás előkészítése (jó ceruzafogás, köny-

nyed esz köz hasz ná lat)
• Alak, forma, szín és nagyság, állandóság 
• Azonosság és különbözőség észrevétele, soralkotás 
• Nagymozgások
• Térérzékelés, térirányok 
• Szem-kéz koordináció

• Szem-láb koordináció
• Testséma fejlesztés
• Figyelem – koncentráció feladatok
Foglalkozás tervezett kezdése: 2013. január 14. 
Foglalkozás helyszíne és időpontja: Városi Szabadidőközpont (Sziget-
halom, Sport u. 4.), hétfőnként 16:15-18:00.
Foglalkozás időtartama: 2 x 45 perc.
• I. blokk: az 1. osztály tantárgyainak bevezető feladatai.
• 15 perc szünet tanári felügyelettel.
• II. blokk: mozgásfejlesztő foglalkozás. A tanulásban nagy szerepe van
a mozgásnak. Éppen úgy fontosak a nagymozgások, mint az abból követ-
kező kismozgások és finommozgások. 
Részvételi díj: 5.600 Ft/4 alkalmas bérlet. A díj tartalmazza a szükséges ta-
nulóeszközöket is.
Foglalkozásvezetők: Somogyi Emese tanító és Balog Diána testnevelő tanár.

Információ és jelentkezés: Balog Diána 06/30 276-8599.

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány köszönete

ASzigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány a 2010. évi adó
1%-át 377.214 Ft értékben tanulmányi kirándulások, táborok,
erdei iskolák támogatására fordította. Köszönjük a szigethalmi

Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak nevében a támogatást.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újévet kívánunk! 

Egyed Jolán 
igazgató

Gróf Dance & Song verseny

AGróf Széchenyi István Általános Iskolában november 23-án, pén-
teken délután került megrendezésre a felső tagozatos tanulók
ének- és táncversenye. A csapatok és az egyéni versenyzők már

hetek óta készültek erre a fergeteges programra. 
Tánc kategóriában 10 versenyszám, ének kategóriában 4 versenyszám

bemutatása történt. A közönség végig lélegzetvisszafojtva nézte az akro-
batikus elemeket, vagy elmélyülten hallgatta a felcsendülő dallamokat.

A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek:

Tánc kategóriában:
I. Dénes Zsófia 6.a és Kontra Dávid
II. Black Eyes csapat a 6.b osztályból
II. Kaszonyi Fanni 6.c, Nádas Anita 6.c, Nádas Edina 6.c
III. Győrfi Bernadett 6.b, Kovács Antónia 6.c
III. Mátyási Milla 6.b, Ökrös Hanna 6.b, Zsigó Blanka 6.b

Ének kategóriában:
I. Tamás Kinga 5.b
II. Baranya Ramóna 7.c, Milák Renáta 7.c, Pesti Dominika 7.c
III. 6.a osztály
III. 8.a osztály
A verseny végén minden résztvevő ajándékot kapott. A legeredménye-
sebb produkciók színesítik majd a 2013. évi Gála műsorunkat.
Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult e kellemes délután megvalósí-
tásához.

Diákönkormányzat 

Adventi készülődés
a Helytörténeti Gyűjteményben

Izgalommal vártuk, hogy az idén milyen programokkal készül a Hely-
történeti Gyűjtemény az adventi időszakra. Örömmel láttuk, hogy
ebben az évben sem marad el az adventi koszorú készítése, amelyre

a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 1.a osztályával mentünk. 

Kellemes és hangulatos környezettel vártak bennünket. Mindenki
saját maga választhatta ki a koszorújának gyertyáit, díszeit a bőséges kí-
nálatból. Az apró kezek ügyesen készítették el a műveket, amelyek na-
gyon szépek lettek. Munkájukat több felnőtt segítette nagy-nagy türe-
lemmel, kedvességgel. 

A vendéglátás sem maradt el, finom teát, kalácsot és zsíros kenyeret
kaptunk. A gyerekek jól érezték magukat, és boldogan vitték haza a ko-
szorúikat.

Köszönjük ezt a szép délelőttöt Kleineizel Mátyásné Icának és mun-
katársainak. Nagy érdeklődéssel várjuk a következő alkalmat.

Markó Tiborné és Domokos Ilona
az 1.a tanítói

iskola-előkészítő foglalkozások a városi szabadidőközpontban

Olyan gyermekek jelentkezését várjuk,
akik 2013 szeptemberében kezdik

meg általános iskolai tanulmányaikat.
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Az ünnepek alatt gyorsan jönnek a töltött
káposzta dekák és a bejgli kilók. Három
olyan programot ajánlunk, ahol a poca-

kapasztás mellett „garantáltan” jó társaságban,
kinn a természet „zimankós” ölén mozoghatnak
a szabadtéri sportok szerelmesei.

December 16-án, a kurta hétvégén helybe,
a „Szigetországba” invitáljuk a bakancsosokat az
egész országból. 50, 20 és 15 kilométeres tá-
vokat abszolválva emlékezhetnek meg Rideg
Sándorról, a „büdös” banya, a bakter és persze
Bendegúz „szülőapjáról”. Az „Indul a bak-
terház” szerzőjéről. A tököli parkerdő zöldje, a
Duna fenséges lassú folyása, a Kis-Duna eklek-
tikussága remek díszletek a mozgáshoz. Az 50
és 25 kilométeres távot választók „hazulról”, a
kultúrházunkból, míg a 15 kilométeren indulók
Szigetcsépről (a HÉV állomásról) indulhatnak.
Cél a Szent István Általános Iskola lesz.

December 26-án lesz a fenyőfutás, 4,4 és 10

kilométeren lehet bizonyítani és „zsírt” égetni.
Ami ritkaság manapság: nincs nevezési díj. Min-
denki hozza a karácsonyi „maradékot” és egy kis
„nyakolajat”. A nagy futás után aztán jöhet a
nagy falás! Így együtt kvaterkázva búcsúztatjuk
az óévet! Aki nem szeret futni, az is jöjjön
bátran, lehet erős gyaloglással is
teljesíteni a távot. Találkozzunk 10
órakor a rajtnál (mi 9 órától várjuk
az érdeklődőket) a Kultúrházban.

Január 5-én ismét együtt le-
szünk. Görgey Artúr és Fézler Balázs
emlékére szervezünk országos tú-
rákat a Dunakanyarba. Lesz 25, 15,
10 kilométeres gyaloglás és városis-
mereti séta (tavaly csaknem 500
résztvevőnk volt!).

Aki velünk tartana, annak külön
buszt szervezünk. Kérem, legké-
sőbb december 26-áig jelent-

kezzen, aki velünk szeretne tartani, különben
lemaradhat.

Rendezvényeinkről a www.szigethalmite.hu
honlapon, illetve a 06/70 379-2928-as telefon-
számon lehet részleteket megtudni.

Minden olvasónak boldog ünnepeket, egész-
ségben eltöltött, sikerekben gazdag 2013-as évet
kíván a Szigethalmi TE közössége!

Az egyesület tagsága nevében: 
Nád Béla

Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
tagjait, valamint a civil társadalom és civil élet
iránt érdeklődőket az alábbi programra.

Civil Fórum
Időpont: 2013. január 18. (péntek) 17 óra

Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Zöld terem
(Szigethalom, Sport u. 4.)

Információ: Lang Mónika 06/70 372-8403

Az Apáthkuti-völgyben, átkelés a patakon

Mozogjunk együtt az év fordulóján!
– A Szigethalmi TE programajánlata 2012-2013 fordulójára –

Fenyfutás

Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
Cím: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.

A Szigethalmi TE szervezésében
megrendezésre kerül
a hagyományos fenyôfutás
és gyaloglás.

Helye:
Városi Szabadidõközpont
(Szigethalom, Sport u. 4.)
Ideje:
2012. december 26. 10 óra
Nevezési díj: egy kis sütemény, üdítõ ital                             
Távok: 4,5 és 10 km

Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklõdni lehet: Lang Mónika (06/70 372-8403)
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Kor: 13 év alatt 31-35 év 60 felett
14-18 év 36-40 év
19-24 év 41-50 év      Nem: Nő
25-30 év 51-60 év Férfi

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT SZIGETHALOM KULTURÁLIS
ÉS SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEIRŐL!

Látogatja-e az alábbi szigethalmi intézményeket, illetve azok programjait? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
Hegedűs Géza Helytörténeti Városi
Városi könyvtár Gyűjtemény Szabadidőközpont

Még sosem volt,
de tervezi, hogy ellátogat
Nem volt, és nem is
tervezi, hogy ellátogat
Alkalmanként
(évente max. 4-szer)
látogatja
Rendszeresen
(kb. havonta 1-szer

Részt venne-e Szigethalmon az alábbi programokon? Tegyen X-et a megfelelő helyre!
IGEN, IGEN, de csak ha NEM, NEM, 
fizetne is érte ingyenes lenne Szigethalmon nem mert nem érdekli

Gyermek műsoros
előadások
(koncert, színház, báb)
Családi játszóház
Kézműves programok
Felnőtt színházi
előadások
Könnyűzenei koncertek
Komolyzenei koncertek
Író - olvasó találkozók,
felolvasó estek,
könyvbemutatók
Diszkó
Bálok, táncos rendezvények
Ismeretterjesztő előadások
Hobbi tanfolyamok

Havonta összesen mennyit költ könyvekre, újságokra
kulturális és/vagy szabadidős kikapcsolódásra?
1.000Ft alatt;  1.001Ft –5.000Ft;  5.001–10.000Ft;
10.000 Ft felett

Van-e valami, amit hiányol Szigethalom kulturális, szabadidős kínálatából?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönjük válaszait! A kérdőívet 2013. január 31-ig a Városi Szabadidőközpontban (Sport u. 4.),
valamint a Betlehemi Esték rendezvényen tudja leadni (2012. 12. 22-23., Dísz tér).
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KIÁLLÍTÁS a könyvtárban

D
ecemberben az emberek szíve megtelik a szeretet ün-
nepének hangulatával, a gyerekek pedig nagyon várják
a Mikulás és a Jézuska jöttét. Minden évben városunk

is ünnepi hangulatba öltözik. Mikulás napján az önkormányzat
előtt a Télapó és krampuszai megajándékozzák az arra járó ki-
csiket és nagyokat. Az iskolákban és az óvodákban is műso-
rokkal készülnek a gyerekek, amit előadnak az idősek ottho-
nában és a városi betlehemi napokon is. A múzeumban adventi
kézműves foglalkozások várnak mindenkit, ahol az anyukák,
apukák, nagymamák a gyerekekkel kipróbálhatják kézügyessé-
güket, és együtt készíthetnek ajándékokat, díszeket.

December 22-23-án a Dísz téren Betlehemi Esték várnak
ránk, ahol karácsonyi műsorral, forró teával, vásárral várnak
mindenkit. A gyerekek kedvence a betlehemi jászol, ahol élő
állatokat is láthatnak. Az alkalomhoz illően finom karácsonyi
ételekkel szeretnék kellemes ünnepeket és szeretetben gazdag
újévet kívánni.

Gesztenyével töltött pulykamell 
A gesztenyepüré a kedvenc desszertem, de gyerekoromban nem

tudtam elképzelni, hogy hússal együtt egyem. Egyik évben a barátnőm
mondta, hogy látta valahol ezt e receptet, és elkészíti. Arra gondoltam, én
is kipróbálom, csak egy kis változtatással. A recept natúr gesztenyét ír, de
én az édes gesztenye masszát vettem, lereszeltem, ízesítettem sóval, borssal, szerecsendióval, és
hozzáadtam az áztatott zsemlét és az egész tojást. Az egész pulykamell filét felszúrtam, kívül-belül
sóztam, borsoztam, megszórtam kakukkfűvel. A töltelékhez hozzáadtam egy kis aszalt szilvát és
aszalt sárgabarackot, majd megtöltöttem a pulykamellet, fokhagymával megtűzdeltem, és a tetejére
szalonna csíkokat tettem. Készre sütöttem. Ha maradt töltelék, akkor a csirkemellet megtöltöttem
vele, bepaníroztam és kisütöttem.

Mákos guba
Gyerekkorunkban anyukám a bejgli mellé a szentestei vacsorához

mindig készített desszertnek mákos gubát, amire egész este rájártunk.
Azóta is hozzátartozik a karácsonyi menünkhöz.

A szárított kiflit felkarikázom, a tejet felforralom, teszek bele cukrot, va-
níliás cukrot, és ráöntöm a kiflire. A mákot ledarálom, porcukorral össze-
keverem, majd a tejes kiflivel óvatosan összeforgatom, végül állni hagyom. Van, aki meg szokta
sütni sütőben is. (Néha teszek a tejbe vaníliás pudingport, így krémesebb lesz kicsit.)

Jó étvágyat kívánok!
Szeretettel várok mindenkit a Betlehemi Esték forgatagába (december 22-23. – Dísz tér), ahol
lesz finom tea, forralt bor, sült gesztenye, gulyásleves, palacsinta és sok meglepetés.

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
December - karácsony hava

„December hava igen szeret kövér disznókat
Az jövendő nyárra besózza szalonnájokat.”

festőművészek alkotásai kerültek
kiállításra. A megnyitó után a meg-
hívott gyermekeknek Andi néni
mesélt a festészetről, a kiállított ké-
pekről. 
A gyerekeknek lehetőségük volt ki-
próbálni az alkotás élményét: saját
elképzeléseiket is papírra vethették,
de akár egy tárgyat is lerajzol-
hattak. Andi néni közben mesélt a
különböző rajzolási és festési tech-
nikákról, az árnyékolás módjáról. 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Békés karácsonyi ünnepet kívánnak
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár munkatársai!

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.

Szilágyi Domokos: Karácsony
– részlet –

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a két ünnep között
változatlan nyitva tartással várunk mindenkit!

KÖSZÖNET  ÉS  JÓKÍVÁNSÁG

AZöld Háló Egyesület nevében
nagy tisztelettel köszönöm
meg minden környezettu-

datos városszépítő munkáját, mely-
lyel Szigethalom látványossága, a
smaragdfa ültetéssel pedig tiszta,
egészséges levegőjének elérése ér-

dekében tevékenykedtek.
A szépítő munka támogatásában külön köszönet az ön-

kormányzatnak és mindazon támogatóknak, akik ez évben
is önzetlenül együtt dolgoztak velünk.

Egyesületünk munkáját a jó Isten áldásával végeztük, és
kívánom, hogy ez az áldás mindenki számára az összefo-
gást, a szeretetet és a békét hozza el az év
legszeretettebb ünnepén.

Köszönettel és tisztelettel: 
Regényiné Aranka

November 8-án a Hegedüs Géza Vá-
rosi Könyvtár rendezvénytermében

Merőtey Aranka és Szilágyi Andrea
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A II. „Szálljon a szívbeli ének” Szigethalmi Kórus-
találkozón – csak úgy, mint 2010-ben, a két évvel
ezelőtti első ilyen jellegű rendezvényünkön – négy
kórus vett részt. Vendégünk volt a dunavarsányi
Kantátika Férfikar Langer Dóra karnagy vezetésével,
a halászteleki Bel Canto Kamarakórus Perecsényi
Zsuzsanna karnagy irányításával, és két helyi, sziget-
halmi kórus. Az ebben az évben Vikárné Horváth Márta
tiszteletes asszony felkérésére alakult Szigethalmi

Református Kórus, és a házigazda,
szervező Szigethalmi Kamarakórus.

A vendég kórusok meghívásakor a
baráti, szakmai kapcsolatokon túl az
is szempont volt, hogy a kórustalál-
kozó minél szélesebb körben mu-
tasson be műveket a gazdag kórusiro-
dalom alkotásaiból, hiszen egészen
más jellegű műveket hozott a férfikar,
más körből válogatott a halásztelki ve-
gyes kórus, egyházi, vallási énekekkel
készült a református kórus, és megint
mást mutattak a házigazdák.

A gazdag programot megelőzően
Csóka Gabriella, Szigethalmon élő fuvolaművész va-
rázsolta el a hallgatóságot játékával. Segített ráhan-
golni lelkünket az ünnepi muzsikálásra a Szigethalmi
Kamarakórus legidősebb tagjának, Dr. Bata Pálné Éva
néninek a versmondása, aki Jáger László „A zenéről
Zsófikának” című versét adta elő.

Az egyes kórusok éneklése előtt minden kórusve-
zető egy rövid ismeretterjesztő előadást is tartott va-
lamilyen, a zenéhez kapcsolódó témában. Langer

Dóra, a dunavarsányi Kantátika Férfikar vezetője
Bartók Gyermekeknek sorozatáról beszélt. Perecsényi
Zsuzsanna, a halászteleki Bel Canto Kamarakórus
Karnagya az előadandó művek kapcsán azok zene-
szerzőiről, illetve magukról a művekről mondott is-
mertetőt. Kontra Marika Szvita, a Szigethalmi Refor-
mátus Kórus élén pedig Muzsikás Cicölléről, azaz
Szent Cecíliáról, az énekesek és a szent zene védő-
szentjéről tartott ismeretterjesztő előadást.

A kórusok – egyenként 10-15 perces – műsorában
a zenetörténet több korszakát is felidézték az előadott
művek által. A középkori kórusmuzsikától kezdve
egészen napjainkig terjedt a kórusok repertoárja.
Olyan zeneszerzők művei hangzottak el, mint pl.:
Preatorius, Palestrina, Hassler, Morley, Haydn,
Bartók, Bárdos, Kodály, Gárdonyi Zoltán és mások.

A kórushangverseny után a házigazda Szigethalmi
Kamarakórus szerény vendéglátással kedveskedett a
meghívottaknak. A baráti koccintás és falatozás lehe-
tőséget adott a személyes, baráti beszélgetésekre, a
kapcsolatok elmélyítésére.

Összességében elmondhatjuk, hogy a találkozó
mind szakmai szempontból, mind hangulatában
gazdag, tartalmas és sikeres volt. Nagy szívfájdalmunk
azonban, hogy a kiküldött meghívások ellenére kevés
érdeklődés mutatkozott az esemény iránt.

Külön köszönetünket fejezzük ki Szigethalom
Város Önkormányzatának, és minden kedves támoga-
tónknak, aki munkájával hozzájárult a II. „Szálljon a
szívbeli ének„ Szigethalmi Kórustalálkozó sikeréhez.

Kontra Marika Szvita

Aki elveszti a múltját, annak
nincs jövője sem. Mert a most,
híd a volt és a lesz között. A

múltra épül a jelenen át a jövő. A ha-
gyományokból táplálkozik, azt építik
tovább cselekedeteink, hogy a jövő
szebb, gazdagabb, értékesebb, gond-
talanabb legyen. Az itt és most, hol-
napra már történelem. Ezért van
nagy felelősségünk nekünk, hogy a
múlt és a jelen, az itt és a most helyi
értékeiből mit adunk át gyermeke-
inknek, mit mutatunk és mentünk
meg a jövő nemzedéke számára. 

A városunkban működő sok-sok
civil szervezet közül csak egy az
AMME, az Alkotók, Művészek és Mű-
vészetpártolók Egyesülete Csapó
Lajos költő, festőművész vezetésével.
De az egyik olyan egyesület, amelyik

rendezvényeivel tizenegy éves műkö-
dése alatt már nem egy hagyományt
teremtett településünkön.

Ilyen a minden év november végén
megnyíló Évadzáró kiállítás is. Az idén
a fő hangsúly - ami egyébként is az
Egyesület egyik alapvető célkitűzése –
a fiatal tehetségek felkutatására, tehet-
ségük gondozására, ápolására esett.
Ezzel a céllal hozta létre az AMME
2011-ben az általános iskolások ré-
szére Pemzli Suliját, ahol a gyerekek
szakértő irányítás mellett ismerked-
hetnek meg a képzőművészet alapja-
ival, a rajz és a festészet fő fogásaival.

November 25-én nyílt meg a Vá-
rosi Szabadidőközpontban az AMME
hagyományos Évadzáró kiállítása,
ahol az AMME-tagok alkotásai – fest-
mények, makettek, festett porcelán

és üvegtárgyak – kerültek bemuta-
tásra, de nagy hangsúlyt kaptak a
tanítványok, a Pemzli Suli diákja-
inak munkái. A kiállítás-megnyitón
Királyhidi Éva budapesti drámapeda-
gógus és költő, dalszerző dalait éne-
kelte saját gitárkíséretével. A folytatás
szintén a hagyomány, tisztelet és
megbecsülés jegyében zajlott, hiszen
negyedik éve már, hogy ilyenkor ren-
dezi meg az AMME a „Szigethalmi-
aktól – szigethalmiaknak” című Kü-
lönleges szavalóversenyét. 

Hogy mitől különleges ez a nap?
Csupán attól, hogy a versenyzők csak
Szigethalmon élő költők – Barcs
János, Bata Éva, Balázs Sándor,
Csapó Lajos, Estók Márta, Kontra Ma-
rika Szvita, Kővári Tibor, Somody
Gyula és mások – műveit adhatják
elő. Az AMME ezzel is megpróbálja
népszerűsíteni az itt élő költőket, il-
letve tiszteletet, megbecsülést adni
nekik azáltal, hogy műveik a vers-
mondó verseny témái.

Bár a verseny nem volt életkorhoz
kötve, főleg általános iskolások

vettek részt a szavalóversenyen. Alsó
és felső tagozatosok egyaránt, ám
volt egy óvodás korú versmondó is,
a három éves Bálint Bence Barnabás,
aki gyermeki bájával, határozott fel-
lépésével és biztos szövegtudásával
lenyűgözte a zsűrit és a közönséget
egyaránt. 

A zsűri tagjai voltak: Angyal Gyula
költő Szigetszentmiklósról, Királyhidi
Éva drámapedagógus, költő Buda-
pestről, és Sütő Aranka édesanya,
porcelánfestő Szigethalomról. 

A családias, jó hangulatú szavaló-
verseny minden résztvevőjének, ver-
senyzőjének és helyezettjének szere-
tettel gratulálunk!
Helyezések:
Óvodás: Bálint Bence Barnabás

I. hely
Alsós: Bálint Jázmin Tímea I. hely

Vincze István II. hely
Felsős: Ahmad Diána I. hely

Laczházi Barbara II. hely
Jeli Bernadett III. hely
Kerekes Alexandra III. hely

Kontra Marika Szvita

HAGYOMÁNY,
TISZTELET,
MEGBECSÜLÉS

„SZÁLLJON A SZÍVBELI ÉNEK”
November 24-én, szombaton 13 órától került sor a kórustalálkozóra

Szigethalmon, a Városi Szabadidőközpontban. Azért ezt a napot vá-
lasztottuk, mert ez volt ebben az évben a legközelebb eső hétvége

november 22-éhez, Cecília napjához. Szent Cecília ókeresztény szűz, vér-
tanú, az énekesek és a szent zene védőszentje, így ehhez a naphoz kötöttük
a kórustalálkozó megrendezésének időpontját.



Szigethalmi Híradó – 2012. december14

Október 13-án rendezték meg a
Győr melletti Ikrényben a 11
évesek magyar bajnokságát. A

legsűrűbb, legnépesebb súlycsoportban,
a 32 kg-ban két versenyzőnk is szerepelt:
Benczik Árpád és Varga Gábor. A 60 kg-
ban pedig Marosi Bence indult a ver -
senyen.

Benczik Árpád és Varga Gábor bravúrt
bravúrra halmozva 2-2 győztes meccsel
bejutott a legjobb 4 közé. Előbb Varga
Gábor a döntőbe jutásért maradt alul a ta-
valyi magyar bajnokkal szemben. Varga
Gábor így a harmadik helyért a Magyar
Köztársaság Kupa győztesét fél perc alatt
győzte le egy gyönyörű, 10 pontos akci-
óval, így bronzérmes lett. 

Benczik Árpád a dön -
tőben a magyar és a diák -
olimpiai bajnokot győzte
le, így ő lett a 2012-es
MAGYAR BAJNOK!

Ezután a 60 kg-osok kö-
zött Marosi
Bence kö vet -
kezett. Az első
ellenfelét ip-
ponnal legyőzve
a legjobb nyolc
közzé jutott. A
negyeddöntőben
egy negatív in-

téssel maradt alul ellenfelével
szemben. A vigaszágra kerülve
harmadik ellenfelét legyőzve jö-
hetett a csata a bronzéremért. 

A bronzmérkőzés sokáig eldön-
tetlen volt, de a vége előtt egy bal-
szerencsés mozdulat után az el-
lenfél alá esett, és maradt az 5.
hely, ami így is nagyon szép ered-
ménynek számít.

Az elmúlt évek munkája beérni
látszik, és összeségében elége -
dettek vagyunk, mert mindhárom
versenyzőnk éremért csatázhatott,
és 2005 után ismét van Sziget -
halomnak Országos Magyar
Bajnok judosa.

Aki ki szeretné próbálni, vagy kíváncsi
erre az olimpiai sikersportágra, azt szere-
tettel várjuk hetfőn és szerdán 17-19 óra
között az edzéseinken a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában.

a Tori judosok

Disco táncosaink Mini és Youth korosztályban ismét remekeltek, és
4 arany-, illetve 1 ezüstéremmel, valamint Berec Bettinának a Mini

kategóriában kiérdemelt különdíjával tértek haza. Gratulálunk az elért
eredményekhez!

Mindössze 3 hónapja létezik Egyesületünk, és máris ilyen bíztató ered-
ményeket ért el ezúttal a Disco Dance kategóriában. Itt szeretném felhívni
a figyelmet, hogy ezen kívül még sok más táncstílusban is várjuk az ér-
deklődőket a 06/20 960-8948-as telefonszámon, vagy ha csupán informá-
lódni szeretne a lehetőségekről (társastánc, jazz balett, akrobatika, dance
show, salsa, zumba stb.), nézze meg a www.tancvarazsse.hu oldalunkat.
A lehetőség adott egy csodás környezetben, és gyermekközpontú, sikeres
oktatókkal való munkára. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:

Orovec Béla
elnök, Táncvarázs SE

Sikeresen szerepeltek a szigethalmi
Tori judosok az Országos Bajnokságon!

A TÁNCVARÁZS SE újabb sikere
– VIII. Klauzál Kupa Amatőr Táncverseny Budatétényben –
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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 utolsó munkanapja. Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Közérdekű
telefonszámok

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.hu
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
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 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

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!
szigetszentmiklós, 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.

Új címünk: Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – somogyi u. sarok viktóri Üzletház
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
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