
Köszönet a Betlehemi Estékért!

2013. január

XXIII. évfolyam 1. szám
Ingyenes havilap

AVárosi Szabadidőközpont ne-
vében köszönjük segítségét azon
intézményeknek, civil szerveze-

teknek és magánembereknek, akik a
Betlehemi Esték rendezvény műsorában
szerepeltek, akik segítették a szereplők
felkészülését, és azoknak, akik részt vál-
laltak a karácsonyi vásár lebonyolítá-
sában.
Köszönjük az ingyen osztott ételt és italt
a következőknek: a Fidesz Szigethalmi
Szervezetének a gulyáslevest, az Össze-
fogás Szigethalomért Egyesületnek a pa-
lacsintát, Suhai Tímeának a meleg teát,
Fáki László polgármester úrnak a forralt
bort és a puncsot, Szigethalom Önkor-
mányzatának a sült gesztenyét, a He-
gedüs Géza Városi Könyvtárnak pedig a
zsíros kenyeret. 
Köszönjük Till Györgyikének az anyagi
segítséget a rendezvénysátor biztosítá-
sához és Vaskó Sándornak, hogy a betle-
hemi karámba bárányokat kölcsönzött.
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A képviselőtestület döntést hozott arról is, hogy
a Szigethalom Város Önkormányzat és az ARIES
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szi-
getszentmiklós, Határ út 12-14.) között 2003. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett, Szigethalom Önkor-
mányzat működési területén keletkező szilárd
kommunális hulladék elszállítása és ártalmatlaní-
tása tárgyában született szolgáltatási szerződés mó-
dosítását elfogadja. 

A testület úgy döntött, hogy a Közlekedési Kon-
cepció felülvizsgálatáról szóló szakmai anyag elvi
javaslatait támogatja azzal a kitétellel, hogy a beér-
kező javaslatok szerint a tárgyi anyagot javítani és

kiegészíteni szükséges. A javított, véglegesített
szakmai anyag kerüljön benyújtásra a képviselőtes-
tület 2013. márciusi ülésére jóváhagyásra.

A testület elfogadta a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár módosító Alapító Okiratát és egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2013. január 1-jei hatállyal.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy a Négy-
színvirág Óvoda módosító Alapító Okiratát és egy-
séges szerkezetű Alapító Okiratát 2013. január 1-
jei hatállyal elfogadja.

A testület úgy határozott, hogy a Szivárvány Böl-
csőde és Védőnői Szolgálat módosító Alapító Ok-

iratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát 2013.
április 1-jei hatállyal elfogadja.

Elfogadta továbbá a testület 2013. március 31-
ei hatállyal a Szigethalom Egyesített Szociális In-
tézmény, valamint a Szigethalom Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Megszüntető Okiratát. 

A képviselőtestület úgy döntött, hogy a 2013.
évi étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
28/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet-tervezet
szövegét elfogadja, és a rendeletet megalkotja. Az
étkezési térítési díjak megállapításához a nyers-
anyagnormákat ÁFA nélkül az alábbi módon hatá-
rozta meg:

–  2012. december 3-ai
rendkívüli ülés –

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestü-
lete a 366/2012. (IX.27.) határozatában foglaltak
alapján úgy döntött, hogy a Szigethalom Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Szigethalom
Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét elfo-
gadja.

A testület a Szigethalom Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat, valamint a Szigethalom Egyesített Szo-
ciális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánította. 

A képviselőtestület úgy határozott, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2013. „A” típusú pályázók közül 17 fő tanulót
támogat 5.000 Ft/hó összeggel 10 egymást követő hó-
napban, azaz a 2012/2013 második félévében és a
213/2014 tanév első félévében. 

A testület döntött továbbá arról is, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2013. „B” típusú pályázók közül 1 fő pályázót
támogat 5.000 Ft/hó összeggel 3x10 hónapban, azaz
hat egymást követő tanulmányi félévben, a 2013/2014,
a 2014/2015 és a 2015/2016 tanévekben, amennyiben
felvételt nyer felsőoktatási intézménybe. 

– 2012. december 12-ei
rendkívüli ülés –

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestü-
lete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormány-
zati fenntartású intézmények állami fenntartásba vé-
teléről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján úgy
döntött, hogy a köznevelési intézmények állami fenn-
tartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvé-
telről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám át-

adásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló Megállapodást elfogadja. Felhatalmazta továbbá
a polgármestert a Megállapodás, valamint a közneve-
lési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény 2. sz. melléklet szerinti jegy-
zőkönyv aláírására. 

A képviselőtestület arról is döntést hozott, hogy a
KEOP-2012-5.5.0 energetikai pályázat benyújtásához
a Szent István Általános Iskola, a Négyszínvirág Óvoda
(Sárga-Zöld épületek) és a Polgármesteri Hivatal be-
ruházásaihoz a közbeszerzés lebonyolítására pályáza-
tokat ír ki.

A testület a KEOP-2012-5.5.0 energetikai pályázat
kivitelezési feladatainak ellátására kiírásra kerülő hir-
detmény közzététele nélküli tárgyalásos, feltételes köz-
beszerzési eljárások – ajánlatok és hiánypótlások be-
érkezését követő – tárgyalására az alábbi személyeket
jelölte ki: Fáki László polgármester, Ferenczi Edit al-
polgármester, Kerepesi Nándor képviselő.

A képviselőtestület a KEOP-2012-5.5.0 energetikai
pályázat kivitelezési feladatainak ellátására kiírásra ke-
rülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, felté-
teles közbeszerzési eljárásokhoz a Bíráló Bizottság tag-
jainak az alábbi személyeket jelölte: Kerepesi Balázs
Városfejlesztő Kft. ügyvezető, Adorjánné Csapó
Gyöngyi külsős bizottsági tag, Molnár Sándor külsős
bizottsági tag.

A testület döntött arról is, hogy a Bem utcában a
közvilágítást fejleszteni kívánja a Kosztolányi Dezső és
az Ifjúság utca közötti szakaszon. Fejleszteni szándé-
kozik továbbá a Fürj utcában a közvilágítást a 9. szám
alatti ingatlan előtt a meglévő oszlopra egy új lámpa-
test telepítésével. 

A közvilágítás fejlesztését támogatta a képviselőtes-
tület a Kavics utcában, a Katona József utcában a Cso-

konai utca és Katona József utca sarkán, valamint a
Mikszáth Kálmán utca és Rákóczi utca közlekedési cso-
mópontjában.

– 2012. december 18-ai ülés –
A testület úgy döntött, hogy a Szigethalom hrsz:

065/2 alatti telekből felajánlott 13,64 m x 359,26 m,
azaz 4.900 m2, saját használatú út elnevezésű területet,
a felkínált 15.000 Ft/m2 áron nem kívánja megvásárolni.
Úgy határozott a testület, hogy a megvételre felajánlott
területre vonatkozólag készüljön független ingatlan ér-
tékbecslés. Az elkészült értékbecslés eredményéről
pedig kapjanak tájékoztatást a kérelmezők is.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy a víz- és
szennyvízdíjak közigazgatási területre vonatkozó ha-
tósági ár megállapítására irányuló kérelem benyújtását
nem támogatja.

Döntött a testület arról is, hogy a Finessa Kft. által
benyújtott telephely alapítási törekvéshez elvi támo-
gatást ad.

A képviselőtestület felkérte a Városfejlesztő Kft.-t,
hogy vizsgálja meg, hogy a Szent István Általános Is-
kola József Attila utcai telephelyén a Fantázia Alapfokú
Művészeti Iskola használatában lévő szolgálati lakás
rendelkezik-e külön mérőórával, valamint kerüljön
megállapításra a Művészeti Iskola energiafogyasztása
(gáz, áram) visszamenőlegesen is. A Fantázia Alapfokú
Művészeti Iskola támogatási kérelme című napirendet
– a felhalmozott energia fogyasztási számlák tisztázását
és kiegyenlítését követően – a 2013. január havi tes-
tületi ülésre javasolta áttenni.

A testület úgy döntött, hogy a Szigethalom Város
Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatá-
rozásáról szóló 6/2006.(III.31.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja. 

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K

a.) Belterületi ingatlan állandó lakosa
esetén:

• 60 l gy. edénynél 324,06 Ft/hét
+ ÁFA * 52 hét = 11.342 Ft + ÁFA

• 110 l gy. edénynél 438,70 Ft/hét
+ ÁFA * 52 hét = 15.355 Ft + ÁFA 

• 120 l gy. edénynél 450,00 Ft/hét
+ ÁFA * 52 hét = 15.750 Ft + ÁFA 

b.) Üdülő ingatlan esetén: 

• 60 l gy. zsáknál 324,06 Ft/hét
+ ÁFA * 26 hét = 7.129 Ft + ÁFA

• 110 l gy. zsáknál 438,70 Ft/hét
+ ÁFA * 26 hét = 9.651 Ft + ÁFA 

• 120 l gy. zsáknál 450,00 Ft/hét
+ ÁFA * 26 hét = 9.900 Ft + ÁFA

(Az üdülőingatlan tulajdonosok esetében a köz-
szolgáltatás díját a Hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. Törvény 51. §-át figyelembe véve az ál-
landó lakóingatlan tulajdonosára meghatáro-
zott díjjal arányosan, egy meghatározott 6 hó-
napos szezonális időszakra április 1-jétől szep-
tember 30-áig állapította meg.)

A háztartásokban keletkező többlet hulladék
gyűjtésére alkalmas 120 literes, kék színű, ARIES
feliratú zsák ára: 420 Ft + ÁFA/darab.

2013. éVi KÖzSzoLGáLTATáSi díjTéTELEK
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A képviselőtestület úgy döntött, hogy a 2013. évi
munkatervet elfogadja.

A munkaterv Szigethalom Város honlapján megte-
kinthető: www.szigethalom.hu

Elfogadta a testület Szigethalom Város Települési
Esélyegyenlőségi Programját.

Elfogadta a képviselőtestület a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról, valamint a családtámo-
gatás helyi rendszeréről szóló 14/2010.(V.27.) önkor-
mányzati rendelet módosítását. 

A testület úgy döntött, hogy a Szigethalom Város-
fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évre vo-
natkozó módosított üzleti tervét a hozzá tartozó ered-
mény levezetéssel együtt elfogadja.

2013. évre meghosszabbította a testület a Sziget-
halom Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerző-
déseit. 

Elfogadta a képviselőtestület a közterület haszná-
latáról, védelméről, díjáról szóló 28/2008.( VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ren-
delet-tervezetét. 

Elfogadta továbbá a testület a talajterhelési díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 22/2004.(XII.24.) rendelet módosítását.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy az állatok tar-
tásáról szóló 30/2006.(XII.27.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a mező-

gazdasági haszonállatok tartásáról szóló rendelet ter-
vezetet elfogadja.

Haszonállat tartására szolgáló építmények elhe-
lyezése során betartandó védőtávolságok és mini-
mális telekterületek a következők:

Döntött a képviselőtestület a tiltott, közösségel-
lenes magatartásokról szóló 23/2012.(X.31.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet-tervezetet elfogadásáról.

A testület a 2013. évi szúnyoggyérítést a Csepel-
sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
keretén belül a társulás tagjaival együtt végezteti el.

A képviselőtestület támogatja Gomba Község Ön-
kormányzatának kezdeményezését a Közép-Magyar-
országi Régióból való kiválás, és egy önálló, NUTS2-
es régió létrehozása tekintetében. 

A testület úgy döntött, hogy 2013. január 1-jétől

Fáki László polgármester illetményét 523.514 Ft-ban,
költségtérítését 78.527 Ft-ban, Ferenczi Edit alpolgár-
mester illetményét 471.163 Ft-ban, költségtérítését
70.674 Ft-ban állapítja meg. 

Elfogadta a képviselőtestület a Polgármesteri Hi-
vatal módosító, valamint egységes szerkezetű Alapító
Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal.
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Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit, tagjait, valamint
a civil társadalom és a civil élet iránt érdeklődőket az alábbi programra.

CIVIL FÓRUM
időpontja: 2013. január 18. (péntek) 17 óra

Helyszín: Városi Szabadidőközpont, zöld terem
Szigethalom, Sport u. 4.

Információ: Lang Mónika 06/70 372-843

M E G H Í V Ó

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselőtestülete tisztelettel meg-
hívja Önt soron következő közmeg-
hallgatására, melynek

időpontja:
2013. február 18., hétfő 18 óra;

helyszíne:
Városi Szabadidőközpont

(2315 Szigethalom, Sport utca 4.)
Szigethalom Város Önkormányzat 

Képviselőtestülete

Változások a helyi közigazgatásban A képviselőtestület soron következő
ülésének időpontja:

2013. január 24. 18 óra.
(Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Tisztelt Szigethalmi Lakosok
és Vállalkozások!

Szigethalom Város jelenleg hatályos Közle-
kedési Koncepciójának felülvizsgálatára került
sor 2012-ben. 

A lakosság részéről érkező problémák meg-
oldása érdekében az önkormányzat megkérte
a szigethalmi lakosokat és vállalkozásokat,
hogy a www.szigethalom.hu honlapon, a „Vé-
leményláda” felületén elérhető kérdőívek ki-
töltésével és visszajuttatásával segítsék mun-
kánkat annak érdekében, hogy a helyi viszo-
nyokhoz legjobban igazodó, a településen
élők véleményét is figyelembe vevő Új Közle-
kedési Koncepció kerüljön kialakításra.

A koncepció elkészítésére a képviselőtes-
tület a TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft.-t bízta
meg, akinek szakmai anyagát a honlapon
külön menüpontban tekinthetik meg.

A közzétett új koncepció alapján további le-
hetőséget biztosítunk Önöknek arra, hogy
konkrét javaslataikat megtegyék, ezért észrevé-
teleiket kérem, a titkarsag@szigethalom.hu
e-mail címre juttassák el.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013. február
18-án tartandó közmeghallgatáson (nyílt kép-
viselőtestületi ülésen) személyesen is kérdez-
hetnek, és javasolhatnak változtatásokat.

A Közlekedési Koncepció végleges elfogadá-
sára a 2013. március 28-án tartandó nyilvános
testületi ülésen kerül sor.

Közreműködésüket és javaslataikat  meg-
köszönve:

Fáki László
polgármester

2013 januárja változásokat hozott az ügyek intézése területén, amely érint minden szigethalmi
polgárt.

A Kormány döntése alapján a járások kialakításával egyidejűleg számos feladat ellátása 2013.
január 1-jétől a jegyzőktől a Járási Hivatalokhoz került, biztosítva ezzel a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés lehetőségét. Ennek megfelelően többféle támogatás iránti kérelmet az idei évtől már
nem a Polgármesteri Hivatalhoz, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási
Hivatalához kell benyújtani.

A járási Hivatal Szigetszentmiklós-Gyártelepen, az áTi-sziget 1/A. szám alatt kezdte
meg működését, ami a régi Csepel Autógyár főbejáratát jelenti (i. kapu), maga a hivatal
pedig a Gyártörténeti Múzeum mögötti épületben található.

Ezentúl itt lehet kezdeményezni az időskorúak járadékának, az alanyi és fokozott ápolási
szükségletre tekintettel megállapított ápolási díjnak, az alanyi és normatív közgyógyellátásnak, az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságnak a megállapítását, továbbá a védelembe vétellel és
az iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügymenetek is itt folynak.

A szigethalmi Polgármesteri Hivatalban megszűnt az ügyfélszolgálat, ezáltal a kedd és
csütörtök délutáni nyitva tartás.

Jelenleg az ügyfélfogadási napokon hivatalba lépő ügyfeleket három ügyintéző fogadja, akik
elsődleges segítséget nyújtanak a szociális és adózási ügyek intézésében, valamint itt kerül kiadásra
a házszámigazolással kapcsolatos hatósági bizonyítvány. Továbbra is lehetőség van azonban a
szociális csoport és az adócsoport felkeresésére, akik változatlan helyükön fogadják a polgárokat.

Az idei évtől kezdődően a lakcímbejelentéssel kapcsolatban közvetlenül az Okmányirodához
kell fordulni.

Szigetszentmiklósi Okmányiroda címe: Ügyfélfogadás ideje:
2310 Szigetszentmiklós, ifjúság tér 4. Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-18.00
Ügyfélszolgálat, Kedd: 8.00-12.00, 12.30-16.00
időpontfoglalás: Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
06/24 468-686, Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
06/24 410-419 Péntek: 8.00-12.00

A tavalyi évben bejelentett lakcímváltozásokra vonatkozó, Okmányiroda által már kiállított,
elkészült lakcímkártyákat azonban még hivatalunk adja ki.

Szintén 2013. január 1-jétől került megszüntetésre hivatalunkban a Műszaki Iroda, amely szer-
vezeti egységből a közterület felügyelet maradt meg.

Az építéshatósági feladatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztálya vette át, melynek elérhetősége:

Építéshatósági Osztály címe: Ügyfélfogadási ideje:
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. Hétfő: 13.00-18.00
Telefon: 06/24 505-544 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
E-mail: epiteshatosag@szigetszentmiklos.hu Péntek: 8.00-12.00

A hatásköri és szervezeti változások követése a hivatal dolgozóitól is erőfeszítéseket igényel,
azonban továbbra is szeretnénk ügyfeleink megelégedettségére végezni munkánkat.

A változások megtekinthetők a www.szigethalom.hu honlapon, ahol folyamatosan frissítjük a
tartalmat.

Megértésüket megköszönve:
Polgármesteri Hivatal
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Mozgalmas volt a 2012-es esztendő utolsó
két hónapja a Szigethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

számára. Szívet melengető események sora zajlott,
melyek erőt adtak a további munkánkhoz, megerő-
sítették az emberekbe vetett hitet. Láttuk, éreztük a
Szigethalmon és a környékbeli településeken élők
társadalmi felelősségvállalását, segítőkészségét.
Tudjuk, hiszen munkákból kifolyólag minden nap
tapasztaljuk, hogy a megélhetés, a mindennapok
megélése sokak számára egyre nehezebb, ennek el-
lenére, vagy talán éppen ezért az előző évekhez ké-
pest soha nem látott mértékű adakozást, adományo-
zást tapasztaltunk.

November 23-án és 24-én szolgálatunk munka-
társai immáron hagyományosnak mondhatóan részt
vettek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és több
nagy áruházlánc szervezésében megtartott élelmi-
szer adománygyűjtő akcióban. A település két nagy
áruházláncában gyűjtöttünk önkéntesként, melynek
eredménye, a második nap záró egyenlege kb. 800
kilogramm tartós élelmiszer, melyet 26-án és 27-én
kollégáink – a klienseink igényeit figyelembe véve
– osztottak szét a településeken. Nagyon köszönjük
mindenkinek, aki a két napban – találkozva a kollé-
gákkal – megállt egy pillanatra, meghallgatott ben-
nünket, az Élelmiszerbank szórólapját elolvasta,
majd a pénztártól való távozás után egy vagy több
tartós élelmiszert elhelyezett a kosarunkba! Támo-
gatásukkal közel 40 család számára tették köny-
nyebbé az ünnepi készülődést a tél első hónap-
jában. 

Ugyanebben az időszakban megkeresett ben-
nünket három szigethalmi vállalkozás, amelyek
szintén a segítségüket ajánlották fel a nehéz hely-
zetben lévő klienseink számára. Az Erika Szépség-
szalon, a Papp Lukács Gumiszerviz és a Free Time
Fitness Klub december 8-ára adománygyűjtő napot
szervezett a szolgáltatásokat igénybe vevők, vala-
mint ismerőseik körében, de mindhárom vállal-
kozás megmozgatta nem csak ezt a szűkebb réteget,
hanem a település minden lakosát. A természetben
összegyűjtött adományokat – nagy örömünkre –
szolgálatunknak ajánlották fel a vállalkozók. Mind-
három cég vezetőjével előzetesen megbeszéltük,
mire is van a legnagyobb szüksége családjainknak
és az ott élő gyermekeknek, majd azok összegyűjté-
sében kértük segítségüket. Talán elmondhatom,
hogy várakozáson felüli volt az összegyűjtött ado-
mányok mennyisége. Az Erika Szépségszalon és a
Papp Lukács Gumiszerviz közös adománygyűjté-
sének eredménye több kisteherautónyi élelmiszer,
ruházat, játék, használati tárgy volt, melyet szolgá-
latunk munkatársai szintén a klienseinek igényeit fi-
gyelembe véve osztottak szét a rászoruló családok
között. 

A Free Time Fitness Klub kérése előzetesen az
volt, hogy válasszunk ki négy-öt családot a legrászo-
rultabbak közül, és az ott élő gyermekek írják le,

mire vágynak a karácsony közeledtével, mi kerüljön
a fa alá, és ők megpróbálják ezeket a vágyakat telje-
síteni. Nagyon sikeres volt ez a gyűjtés is, a családok
az ajándékokat a Városi Betlehemnél vehették át.
Mindenki nevében, aki részesült ezekből az adomá-
nyokból, szeretnénk megköszönni azok munkáját,
akik erejüket nem kímélve ezt a napot arra áldozták,
hogy örömet szerezzenek a Szigethalom és Kör-
nyéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kli-
enseinek, hogy az ünnep előtt mindenki egy pilla-
natra elfelejthesse a nehézségeket, amelyekkel a
mindennapok során szembe kell nézni. Nagyon kö-
szönjük azoknak a lakosoknak, akik e három vállal-
kozás szervezésében adományoztak, és megbíztak
abban, hogy az adományok biztosan azok kezébe
kerül, akiknek szánják! 

E három felajánlással egy időben felkeresett ben-
nünket a Sikító Patkányok Rock Lyuk nevű szórako-
zóhely, és szintén a december 8-ára szervezett ado-
mányozással egybekötött Mikulás ünnepségére 50
szigethalmi hátrányos gyermek nevét és elérhető-
ségét kérte. A lista alapján meghívták a gyermekeket
és családjaikat, és vendéglátás, valamint Mikulás
műsor keretében Mikulás csomagokat adtak át a
résztvevő gyerekeknek. Klienseinktől tudjuk, hogy
nagyon nagy sikerű volt az ünnepség, és hogy sike-
rült mosolyt csalni az ajándékcsomagokkal a kicsik
arcára! Klienseink nevében is köszönjük szépen a
lehetőséget, és köszönjük a szervezők fáradozását,
áldozatkész munkáját!

Mindeközben szolgálatunk is meglepetéssel ké-
szült. December közepétől megrendezésre kerültek
a már hagyományos Kakaó partik a szolgálathoz tar-
tozó településeken. Az ünnepségeken a szigethalmi
óvó nénikből álló Csengettyű bábcsoport adott elő
egy nagyon kedves bábjátékot, melyet egy kis ven-
déglátás követett süteménnyel, kakaóval, teával, sza-
loncukorral.

Szigethalmon klienseink személyre szabottan
ajándékokat is kaptak szolgálatunk munkatársaitól.
Ők azok, akikkel nagyon szoros a kapcsolatunk, hi-
szen már több hónapja, vagy akár több éve is folyik
a közös munka. Karácsonyi ajándékozással, vendég-
látással egybekötött műsorunkhoz már évek óta
nagy segítséget nyújtanak a HIT Gyülekezetének
tagjai, akik szintén ajándékokkal kedveskednek a
gyerekeknek, és ők azok, akik állják a finom kakaó
költségeit. Köszönjük szépen a segítségüket!

Köszönjük a fenntartónak, hogy fennállásunk óta
megtarthatjuk ezt a kis ünnepséget, nagyon sokat
jelent ez minden résztvevőnek. Nem csak a meg-
ajándékozottnak, hanem az ajándékozónak is öröm-
teli pillanatok ezek. Hiszen talán nincs is jobb érzés,
mint látni a mosolyt az arcokon egy-egy ajándék kéz-
hezvételekor, és látni az izgatott örömet, mikor a
gyermekek kicsomagolják az ajándékokat. Kö-
szönjük, hogy Fáki László polgármester úr és Fe-
renczi Edit alpolgármester asszony minden évben
segítségünkre van az ajándékok átnyújtásában!

Ezzel még nem ért véget az adományozások sora.
December 22-én – szintén hagyományosan – meg-
rendeztük „Árvácska karácsonya” elnevezésű cipő-
doboz akciónkat, melynek célja, hogy az adomá-
nyozók az adománynak szánt új, vagy még jó álla-
potban lévő használt játékokat egy cipődobozban
elhelyezve eljuttatják szolgálatunk Városi Betle-
hemnél lévő faházába. Az ott összegyűjtött ajándé-
kokat munkatársaink 23-án kiszállítják a hátrányos
helyzetben lévőknek, hogy 24-én már a fa alatt le-
hessen a meglepetés. Az idei évben 28 kis klienshez
jutott el ez az adomány. Köszönjük szépen mind-
azoknak, akik eljöttek a faházhoz, és átnyújtották
ajándékukat! Köszönjük szépen Kunzer Ágnes
zöldség-gyümölcs boltosnak a láda mandarint, ame-
lyet szétosztva átnyújthattunk a cipődobozok mellé!

Már közelgett az év vége, ám a legnagyobb feladat
még hátra volt minden munkatársunk számára. A
Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek köszönhetően
több mint öt tonna tartós élelmiszert szállítottak a
szigethalmi önkormányzat teherautói először a szol-
gálat épületébe, majd szortírozás után az ellátott te-
lepülésekre. Az osztásra a két ünnep között került
sor, minden kollégánk „hadba” állt ezen a két
napon. Minden kézre szükség volt. Szigethalmon
közel 600 értesítést küldött ki szolgálatunk azoknak,
akik a szigorú szabályoknak megfeleltek, és része-
sülhettek az élelmiszercsomagból. 

Talán a fentiekből is látszik, hogy nem túloztam,
amikor azt írtam, hogy nem volt eseménytelen az
elmúlt esztendő utolsó két hónapja szolgálatunk
számára. Az ünnep közeledtével mindenkinek meg-
nyílik a szíve, akkor többet gondolunk azokra,
akiknek sajnos nem telik arra, hogy olyan fényessé
varázsolják a karácsonyt, mint ahogy azt a mi ottho-
nunkban megpróbáljuk. Nagyon nagy segítség volt
a rengeteg adomány, felajánlás. Köszönjük a négy
vállalkozó ötletét, munkáját, az ebbe vetett hitét, és
csak reménykedünk abban, hogy mindez hagyo-
mánnyá válhat!

Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon is támogatta szolgálatunk klienseit akár
az áruházi gyűjtéseknél, akár az Árvácska karácso-
nyánál, akár a vállalkozók által szervezett gyűjté-
seknél! Köszönjük azoknak is, akik az év során úgy
gondolták, hogy támogatják a szolgálatot, és azon
keresztül a hátrányos helyzetű családokat!

Mi mindig nyitva állunk, és kérjük Önöket, hogy
amikor lehetőségük van rá, gondoljanak a rászoru-
lókra, hiszen nekik minden kicsi segítség nagyon
sokat jelent!

Végezetül szeretném megköszönni minden kol-
légámnak a rengeteg munkát, és hogy kitartott az
év utolsó napjáig. Nem volt könnyű időszak, de a
mosolyt látva az emberek arcán úgy gondoljuk,
minden perce megérte.

Fabula Jánosné
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat vezetője

Egy mosoly mindent megér



Szigethalom területén 2012. no-
vember 1-je és 30-a között az alábbi
kiemelt bûncselekmények történtek: 

Gépjármûlopás nem történt, gépjármû
feltörés viszont 2 db is volt a Bem és a Ba-
bits Mihály utcában. A fenti idôszakban Szi-
gethalom területén 7 db betöréses lopás
történt az alábbi utcákban: III. utca, Kos-
suth Lajos utca, Nagyvárad utca, Zerge
köz, Határ út, Fiumei út, Rejtô köz.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság jogtalan
behatolással szabálysértési értékre elkövetett lopás vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást
J. I. 42 éves szigethalmi lakos ellen, aki 2012. no-
vember 12-én 10 óra 56 perckor a Szigethalom, Mű
úton lévő K.T.K 2000 Bt. tulajdonában álló fém átvevő
telep körül kihúzott szöges drót kerítésen átmászott,
majd a hátsó kerítés mögött lévő 2 db hibás, műkö-
désképtelen benzines fűnyírót megpróbálta eltulajdo-
nítani oly módon, hogy az egyik fűnyírót miközben át
akarta húzni a drótkerítés alatt, az az alsó és a második
szögesdrót között felakadt a kerítésen. A másikat, me-
lyet a kerítés elé készített, ugyanazzal a módszerrel
akarta eltulajdonítani. A fenti cselekményt megakadá-
lyozták, így a lopási kár a helyszínen megtérült. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság dolog el-
leni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt indított eljá-
rást N. L. 38 éves szigetszentmiklósi lakos ellen, aki
november 15-én 11:15-kor a Szigethalom, Petőfi utcai
HÉV megállónál lévő kerékpártárolóból lakat levágás
módszerével tulajdonított el egy kék színű, Color MTB
kerékpárt. Nevezettet a bűncselekmény elkövetése
után a rendőrök elfogták, a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányságra előállították, majd gyanúsítottként ki-
hallgatták.

Szigethalom területéről az adott időszakban négy
közlekedési balesetet jelentettek az ügyeletünk felé.
Ebből kettő volt anyagi káros, és kettő személyi sérü-
léses. Mindkét anyagi kárral járó balesetben az elkö-
vető ismeretlen volt, mivel eddig nem tisztázott okból
kifolyólag a baleset okozója adatainak hátrahagyása
nélkül távozott a helyszínről. Az egyik esetben a külső
Mű úton forgalmi okból megálló személygépkocsinak
ütközött egy autó, míg a másik esetben a Thököly úton
egy parkoló autónak csapódott egy másik gépjármű.

A személyi sérüléses balesetek közül az egyik a Mű
úton történt, amikor egy személygépkocsi balra nagy-
ívben be akart kanyarodni a benzinkúthoz, de nem

vette észre, hogy már előzésébe kezdett egy másik
autó, így összeütköztek. A mentők a Merényi Kórházba
szállították az előző gépkocsi vezetőjét, aki az elsőd-
leges adatok alapján könnyebb sérüléseket szenvedett.
A másik sérüléses baleset november 26-án 22.20-kor
történt a Petőfi u. 7. szám előtt. Egy eddig ismeretlen
személy által vezetett, feltehetően piros Suzuki Swift
személyautó a Petőfi úton haladt a Határ út felé, és az
út szélén gyalogló 52 éves nőt elgázolta, akit a mentők
szintén a Merényi Kórházba szállítottak könnyű sérü-
lésekkel. Az ismeretlen elkövető adatainak hátraha-
gyása és elsősegélynyújtás nélkül továbbhajtott. 

A rendőrség a honlapján megújította a baleseti tér-
képét, és létrehozta a bűnügyi ponttérképet. Ezt azzal
a céllal tette, hogy felhívjuk a közlekedők figyelmét
azokra az útszakaszokra és kereszteződésekre, ahol a
leggyakoribbak a halálos és súlyos balesetek, valamint
ahol a leggyakrabban történnek bűncselekmények. Ki-
emelt fontosságúnak tartjuk, hogy az állampolgárokat
olyan információkkal is ellássuk, amelyek hozzásegítik
őket a balesetmentes közlekedéshez, és a megfelelő
bűnmegelőzési technikák kiválasztásához. Kérjük,
használják a programokat, és azok adatait a minden-
napi életük során hasznosítsák.

A kapitányság vezetése és teljes személyi állománya
békés, boldog, baleset- és bűncselekménymentes
újévet kíván minden itt élő lakosnak.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi tájékoztató

Szigethalmi Híradó – 2013. január6

Az erős téli lehűlés, intenzív ha-
vazás idejében jelezhető, ezért
megfelelő előrelátással fel lehet

rá készülni.

Ha van ideje felkészülni a hóviharra,
a következő lépéseket tegye meg:
• Folyamatosan figyelje a híradásokat.
• Készítsen elő hólapátot, sót, homo -

kot, elemes rádiót és zseblámpát, tar-
talék elemeket.

• A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen
be tartalék akkumulátort.

• Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem
romlandó élelmiszerekből, gyógy -
szerekből.

• Szerezzen be hordozható alternatív
fűtőtestet és tűzhelyet.

• Halmozzon fel tartalékokat tüzelő-
anyagból.

• Készítsen elő meleg ruhákat.
• Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy

a fagyás miatt elrepedjenek a csövek,
és a víz elárassza a házat.

A hóvihar alatt:
• Maradjon a lakásában, húzza le a re-

dőnyöket, csukja be a spalettákat.
• Fogyasszon magas energiatartalmú

ételeket és meleg italokat.
• Ne végezzen megerőltető fizikai és koc-
kázatos tevékenységet, hiszen egy eset-
leges baleset bekövetkeztekor a hóesés

intenzitásától függően lehet, hogy a
mentők sem tudják megközelíteni a házat.
• Ne mozduljon ki, csak ha muszáj.
• Semmiképp se tegyen meg gyalog

hosszabb távokat, főleg egyedül.
• Ha ki kell mennie az épületből, min-

denképp öltözzön fel vastagon és ré-
tegesen. Viseljen sapkát (a legtöbb
testhőmérséklet a fedetlen fejen át tá-
vozik).

• Ha lakását a lehullott hó elzárta a kül-
világtól, értesítse a hatóságokat.

átmeneti áram- illetve energia-kima-
radás esetére:
• Hagyományos tüzelőberendezés (pl.

kandalló) használatakor különös fi-
gyelemmel kell lenni a tűzmegelő-
zésre, füstelvezetésre.

• Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőké-
szülékeket, amelyek nincsenek a ké-
ménybe kötve, vagy az égéstermékek
szabadba történő kivezetése más
módon nem megoldott, soha ne üze-
meltesse folyamatosan zárt térben.
Rendszeresen szellőztessen!

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimara-
dása esetén ne hagyja nyitva a fűtő-
készülék elzárócsapját!

• Gondoskodjék szükség-világítóeszkö-
zökről (pl. petróleumlámpa és petró-
leum, palackról működtethető gáz-
lámpa, elektromos lámpa).

• Tartson üzemképes állapotban
egy elemről működtethető rádiót,
és biztosítson hozzá tartalék ele-
meket.

• Tároljon otthonában egy hétre ele-
gendő élelmiszert az egész család szá-
mára.

• Legyenek otthon alapvető gyógy-
szerek, kötszerek, ha csecsemő van a
családban, számára tápszerek.

• Csak a legszükségesebb telefonhívá-
sokat bonyolítsa le, mert a hálózatra
a mentésben résztvevőknek van szük-
ségük.

Tudnivalók a jégen történő bizton-
ságos sportoláshoz:
A szabadvizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvadt, nem mozog.

Ha beszakad a jég alattunk:
• Azonnal feküdjünk hasra a jégen

minél nagyobb testfelülettel – lehe-
tőleg arccal a part felé –, és lassú,
nyugodt mozdulatokkal – mindig a
lehető legnagyobb testfelülettel – a
legközelebbi biztos ponthoz hason
csúszva kússzunk.

• Minden lehető eszközzel (pl. a bot
keresztbe fordításával) akadályozzuk
meg, hogy a jégfelület alá csússzunk,
vagy lemerüljünk a vízbe.

• Beszakadás esetén kerüljük a feles-
leges mozdulatokat – félve a kihű-
léstől –, ezáltal megőrizve a ruháza-
tunkban lévő szigetelő légréteget.

• Igyekezzünk a jég szélét elérni.
• Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk

szemünket nyitva tartani, és felfelé (a
világosság felé) nézni. Ha a jég hóval
fedett, akkor a közelben lévő jégtörés
helyét a beeső fénysugár alapján fel
lehet ismerni, és el lehet érni.

• Igyunk forró, meleg italt. Kávé, al-
kohol fogyasztása tilos!

Segítségnyújtás:
• A jég felszíne felett lévő személy

hason csúszva közelítse meg a bajba
jutottat.

• Hívjunk segítséget, és a mentést
végzőt kötelekkel, társakkal bizto-
sítsuk!

• Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de
erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a
jégbeszakadtnak: ha többen vannak,
egymás lábát fogva – mint egy hason
fekvő lánc – segíthetnek.

• Ha a beszakadt jég alá került a sze-
mély, a mentési kísérletet már csak
felkészült szakemberek tudják vé-
gezni, ezért nagyon fontos a 105-ös
számon a Tűzoltóság, illetve a 104-
es számon a Mentőszolgálat érte-
sítése.

FELKÉSZÜLÉS A TÉLI IDÕJÁRÁSRA
– A katasztrófavédelem rendkívüli téli időjárás, erős havazás esetére történő tájékoztatása –
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December utolsó tanítási hetét már
hosszú ideje névadónknak, Szent Ist-
vánnak szenteljük. Ilyenkor gazdag, sok-
színű programokat szervezünk, ahol –
és ez a lényeg – együtt vagyunk.

idén a hétfő a sporté volt. Először az
osztályok egymással küzdöttek meg a fu-
tóversenyen a csípős levegőben, majd
„bevonultunk” a tornaterembe, és kez-
dődhetett az igazi csuhaj. Ellenfélként
„állt szemben István minden népe”: ne-
bulók a tanerők ellen.

Volt verejték, hajrázás, és ami a lényeg:
mindent elsöprő hangulat. Ezt követte a
ziháltató kosárlabda viadal. A 7. és 8. osz-
tályok válogatottjai a tanerők ellen. A
napot méltóképpen egy kis labdapüfölés
zárta a pingpongasztalok mellett.

A kedd délelőtt az elme tornája volt
az osztályoknak. Játékos és szórakoz-
tató feladatokat kellett megoldani. A sok-
féle dalos, rajzos, ivós… feladat elvég-
zése közben a verseny helyszíneiről ki-

szűrődő hangok alapján
a győztes a féktelen jó-
kedv lett.

Délután diákjaink
ügyes kezű (sajnos ez
engem kizárt a me-
zőnyből) kollégáim irá-
nyítása mellett minden-
féle „apróságokból” „cso-
dákat” készíthettek.

Uram, miért nem
adtál kézügyes-
séget!?

Szerda délután
játékbarlanggá
vált az iskola.
Előkerültek az ed -
dig a táskák mélyén
megbúvó játékok.
Eljött a harmadik T
időszaka. Tanáraink
támogatásával, sőt
aktív részvételével

hatalmas kártyacsaták,
féktelen – Ki nevet a
végén? – küzdelmek és
sakk „háborúk” zajlottak. 

Csütörtökön 17 óra -
kor kezdődött a hét
„ fénypontja”. „Kiscsil -
lag” tanulóink ármádiája
adott műsort a tököli Mű-
velődési Házban. Áradtak
a szülők, zsúfolásig meg-
telt a terem. Jó négy-

százan – köztük nagy örömünkre Fáki
László polgármester úr és Ferenczi Edit
alpolgármester asszony – tiszteltek meg
bennünket jelenlétükkel. Mikor a műsor
vége felé odaosontam az ajtóhoz (más-
felé szólított a munka), néma csend volt
a teremben. No, nem az ásítozós, mikor
megyünk már-féle. Ez az áhítat csendje
volt. A szereplők felkészítő tanáraik se-
gítségével megidézték a teremben az
„igazi” karácsonyt. Azt, ahol adni jó, ahol
a béke és a szeretet árad szét és tölti be
a teret. Amíg ilyen hangulatot tudunk te-
remteni, nem kell félni, mert „élni fog a
nemzet e hazán”.

Pénteken a hét záró-felvonásaként
osztálykarácsonyok zajlottak. Kell néha
a munka, a tanulás szürke folyamában a
„megállás”.

Jaj, de jó kis hét volt ez! Szép hagyo-
mányainkat ápolva, értékeinket átadva
tovább mélyítettük a Mi iskolánkat jel-
lemző erős közösséget.

Kedves Gyerekek, Szülők és Kollégák,
jövőre Veletek, ugyanígy!
A Szent István Ált. Isk. közössége nevében: 

Nád Béla

Szent István hete az iskolánkban
– Hagyományőrzés, értékteremtés, közösségfejlesztés –

A hazát melyben nemcsak / A jelen röppenő percét
De a változtathatatlan múltat / S a közelgő jövőt is 

Szeretnünk kell.”Ha a haza szót ebben a „szösszenetben” az iskola
szóval helyettesítenénk be, akkor tökéletesen
visszaadhatnánk a Mi hetünk hangulatát.
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Városi karácsonyi vásár

AGróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói, pe-
dagógusai és aktív szülői idén is részt vettek a Dísz
téren megrendezett vásáron.

Köszönjük szépen a tanulók által készített szép kéz-
műves munkákat, valamint a 3.b és 3.d osztályos tanu-
lóknak és osztályfőnökeiknek, Bi-
hariné Kiss Anikónak és Follmer
Juditnak a karácsonyi ünnepi elő-
adást.

Hálás köszönetünket fejezzük ki
a szombaton és vasárnap árusítást
végző lelkes szülőknek.

Igazgatóság

Jótékonysági
felajánlás

A Gróf Széchenyi istván általános iskola nevében tisztelettel
megköszönjük Pap Anett és Pap Lukács szervezésében a támogató
vállalkozók által felajánlott 188.000 Ft-ot, melyet a rászoruló ta-
nulók étkezési díjának befizetésére fordítunk.

Igazgatóság

Immáron második alkalommal került megrendezésre a Gróf Széchenyi István Általános Isko-
lában a gyerekek aktív közreműködésével a Karácsonyi Vásár. A program megálmodója, fő szer-
vezője Mészáros Krisztina tanító, a 4.b osztályfőnöke.

A tanulók és a szülők nagy izgalommal és lelkesedéssel árulták a saját maguk készítette karácsonyi
díszeket, játékokat, és a finomabbnál finomabb süteményeket. Nagy volt a sürgés-forgás, mindenki
talált kedvére való apró ajándékot, vagy megvásárolhatta a gyerekek által felajánlott könyveket,
társasjátékokat, plüss állatokat. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk az ünnepi vásáron!

Az iskola diákjainak nevében köszönjük a sok közreműködő szülő és a pedagógusok segítségét!
A 4. b osztály szülői munkaközössége 

Gyermekek
karácsonyi
vására
2 0 1 2

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola nagy tisztelettel
kéri – amennyiben lehetőségük van rá –, legyenek szí-
vesek felajánlani adójuk 1%-át a Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány javára, amelyet a rászoruló ta-
nulók tanulmányi kirándulására, táborozásaira és erdei is-
kolai programjaira fordítunk.

Adószámunk:18660544-1-13
Köszönjük előre is támogatásukat.

Kuratórium 

2012. november 30-án 26. alkalommal is megrendezte
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola az Erdei
Télapó városi rendezvényt, amelyen több mint 1000

vendég vett részt.
Kiemelten megköszönjük az anyagi támogatást az

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak. Így ajándék-
csomaggal tudtuk meglepni a gyermekeket.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Miklós Istvánné asz-
szonynak, iskolánk volt igazgatójának a kiemelkedő mun-
kájáért. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult a fenti program sikeréhez.

Egyed Jolán
igazgató

A
d
Ó
1%

„Cipős doboz” akció
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói –

hagyományteremtő módon
– idén is összegyűjtötték
cipős dobozokban a rá-
szoruló, beteg gyerme-
keknek szánt kará-

csonyi ajándékokat, ame-
lyeket Kelemen Lilla

tanárnő és Takács Róbert tanár úr a fenntartó ön-
kormányzattól kapott segítséggel eljuttattak a Tűz-
oltó utcai Gyermekklinikára.
A rengeteg beteg gyermek nagy hálával és örömmel
fogadta az ajándékokat.

Igazgatóság

Erdei Télapó
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Kerekesné Nagy julianna, a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese 40 éven keresztül dolgozott Sziget-

halmon, végig egy településen, a két szigethalmi
iskolában. Nagy ritkaság ez, és nagyon hosszú idő.
Számtalan generáció emlékszik rá elsős tanító né-
niként, osztályfőnökként, majd hosszú időn át az
alsó tagozat igazgatóhelyetteseként.

Sok csillogó szemű gyermek, hálás szülő, se-
gítőkész kolléga számára jelentette ő a szakmai
és emberi példát, a tekintélyt. Rengeteg civil kap-
csolattal, partnerrel ápolt az iskolánk érdekében
nagyon jó kapcsolatot. 

Szavakkal nem lehet elég méltón kifejezni,
csak érzelmekkel, cselekedettel, mosollyal azt a
sok jót, amit Julika értünk tett.

A családja mellett az élete volt az iskola. A csa-
ládtagjai nagyon sokat segítették őt, megértették
és támogatták a rengeteg elfoglaltságot, ami a
munkáját jellemezte. 

Szinte fel sem lehet sorolni, mennyi jót tett. A
teljesség igénye nélkül: oktatta, nevelte és sze-
rette a tanítványait, támogatta a kollégáit és az
igazgatóját. A szorgalmi időben rengeteg prog-
ramot, versenyt, mérést szervezett. A nevéhez fű-
ződött 25 éven keresztül az „Erdei Télapó” városi

rendezvény sikeres lebonyolítása. Sok nevelőtes-
tületi kirándulás emlékét is adta számunkra. Is-
kolánk sok pénzt nyert az általa megpályázott
projektek során. A pedagóguspálya nem munka-

hely, hanem igazi hivatás volt számára. Az iskolai
szünetek, nyári vakációk során rengeteget túrá-
zott, vándortáborozott, kerékpáros és egyéb tá-
borokat szervezett.

Példaértékű szakmai, közösségi és emberi tu-
lajdonságai elismeréséül az „Év tanára” díjat
1995-ben elsőként vehette át, majd a „Város Ki-
váló Pedagógusa” díj tulajdonosa lett 2003-ban.
Nevét márványtábla örökíti meg a Polgármesteri
Hivatal udvarán lévő emlékhelyen.

1990-ben Miniszteri dicsérettel illették a mun-
káját, majd átvehette 2008-ban az életpálya és
munkásság elismeréseként a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztet.

Tiszta szívből kívánjuk, hogy a nyugdíjas évei
során családja, barátai, unokája körében találja
meg azt az elfoglaltságot, amit jó szívvel, fizikai
és szellemi aktivitással a maga és mások örömére
is tud majd végezni. Legyen békés, boldog a rá
váró nyugdíjas időszak.

Kérjük, hogy jó szívvel látogasson el isko-
lánkba, és soha ne felejtse el a sok, szép, közös
emléket, boldog pillanatot. A nehézségeket elfe-
ledve, a jövő sikerének éljünk. 

Ebből az alkalomból gratulálok Julikának sok
szeretettel a Gróf Széchenyi István Általános Is-
kola minden dolgozójának nevében.

Egyed Jolán
igazgató

Mint egy kisgyermek – óvónőként
is –, olyan izgalommal vártam
azt a napot, amelyen tűzoltóautó

érkezett óvodánk udvarára. A kis óvo-
dások lelkesen készülődtek fogadására:
sokat beszélgettünk, fotókat nézegettünk,
festegettünk; szerepjátékok segítségével
éltük át, milyen egy tűzoltó veszélyes, de
mégis irigylésre méltó munkája. 

Nagyszerű élmény volt számukra,
amikor felülhettek a jármű volánja mögé,
felpróbálhatták a védősisakot, szemügyre
vehették a felszereléseket, s némelyiket
még kezükbe is vehették. A nap fény-
pontja – minden kétséget kizáróan – a
sziréna bekapcsolása volt, melyet ha-
talmas ováció kísért.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Rác-
kevei Tűzoltóparancsnokságtól érkezett
Hegedűs Gábornak és munkatársainak,
hogy pedagógusi munkánkat már nem
először segítették, megfűszerezve ezzel az
óvodai nevelés foglalkozásait.

Hock Sirsom Katalin 
Zöld óvoda óvónője

Tűzoltóautó a Szabadkai utcai óvodában

40 év  Szigethalomért40 év 
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Novemberben Szegedre vonult csapatunk, itt
került megrendezésre a Délvidék kupa el-
nevezésű nemzetközi harcművészeti ver-

seny. 11 fővel, 33 szerzett éremmel az összesített
csapateredményben a második helyezést értük el.

December 15-én a németországi Halle volt
vendéglátónk. Bár itt csak két versenyzővel vol-
tunk jelen, de ez is 3 aranyérmet jelentett a 11
fős válogatottnak.

2012 évi versenyeredmények: 10 versenyről
csapatunk 199 éremmel tért haza. Ebből 90 arany,

82 ezüst és 27 bronz. Ebben az évben a hazai VB-
ről 11 aranyérmet hoztunk, a Szövetség tagjaként
pedig külföldi bajnokságokon 7 aranyéremmel
erősítettük a válogatott eredményét.

A Magyar Kempo Szövetség által rendezett 7
versenyről 6 első és egy második helyen végzett
egyesületünk. Míg egy másik szervezet nemzet-
közi versenyén a dobogó harmadik fokára lép-
hetünk fel.

December 22-én, az éves
munkát megköszönve, a
szövetségi záróünnepségen
a következő elismeréseket
vehették át tagjaink.

Év leány versenyzője:
deák zsófia 
Év fiú versenyzője:
Balogh Péter
Év bírója: Kasza Pál
Év edzője: Lovász Gábor

A Szövetségi címek mellett kiosztásra került
még az Egyesületért legtöbbet tevő személy díja,
idén ezt Szitás János kapta, egyesületünk leg-
többet fejlődött sportolója pedig Szitás Tamás lett.

Az év végi Szövetségi küldöttgyűlésen egyesü-
letünk ismét felkérést kapott a februári Sziget-
halmi Utánpótlás Kupa, a márciusi Juhász Ferenc
Emlékverseny Nyílt Világkupa, és a szeptemberi
Szigethalmi Szabadtéri Kupa megrendezésére.

Ezúton szeretnénk mindenkit meghívni
február 9-én a Gróf Széchenyi istván álta-
lános iskolába, ahol immár harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre az Utánpótlás
Kupa, a kezdő harcművészek versengése.
A hazai versenyzőkön kívül több környező
ország jelezte nevezési szándékát.

Köszönjük a 2012-es évben kapott önkor-
mányzati, és a civil szervezetektől kapott támo-
gatásokat, segítséget, a helyi cégek felajánlásait,
amelyek nélkül saját rendezésű versenyeink és
versenyzőink szereplése a különböző verse-
nyeken kevésbé lett volna eredményes.

Lovász Gábor

– A dojo Lovász Egyesület beszámolója –

M
e
g
h
í
v
ó

A szigethalmi V-75  Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
kiállítást

rendez, melyre tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját.

A rendezvény ideje:
2013. február 16-án 8–18 és 17-én 8-15 között.

Helye:
Városi szabadidő központ

(2315 Szigethalom, Sport utca 4.)
Egyesület tagsága

Shihan Lovász Gábor,
és a Szövetség elnöke, Lacza Ádám
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Aszínpadi tánc kategória 500 versenyzője közül Mini csoportban a szi-
gethalmi kisiskolások (Mezei Anikó, Ahmad Alina, Fehér Klaudia, Szi-
lágyi Bettina, Kelemen Bianka, Kelemen Réka, Nagy Petra és Pintér

Dorottya) első megmérettetésük alkalmával az első helyen végeztek.
Gyermek egyéni kategóriában Marelyin Evelin söpörte be az első helye-

zésért járó díjat.
Gyermek duó kategóriában Gere Eszter és Molnár Krisztina a harmadik

helyen végzett.
Gyermek csoport kategóriában Marelyin Evelin, Gémesi Lili, Gere Eszter

és Molnár Krisztina egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza.
A gyerekek nagyon boldogok, én pedig nagyon büszke vagyok rájuk!

Szép volt lányok, így tovább!
Molnár Szilvia

elnök
Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület

2012. december 9-én a Fit Dance Sport- és Táncklub
Közhasznú Egyesület táncosai kimagasló eredmé-
nyeket értek el a XIII. Zuglói Országos Amatőr Tánc-
verseny Mikulás Kupán.

Szigethalmi gyerekek sikerei
az Országos Táncversenyen

3 rendezvény,
több mint 700 résztvevő
Adecember igazán mozgalmas volt számunkra. Büszkék vagyunk arra,

hogy rengetegen tisztelték meg jelenlétükkel versenyeinket.

december 8-án a Vár a Mikulás elnevezésű túránkon csaknem
600-an rótták a Budai-hegység legszebb részeit. Annak ellenére, hogy
„farkasvinnyogtató” hideg volt, rengeteg, főleg apró láb taposott nyomot
a vakító hóba. A célban aztán mindenkit meglepett a mi Mikulásunk.

december 16-án rendeztük itt, a „Szigetországban” a Rideg
Sándor Emléktúrát. 2 híján 100-an látogattak el ebből az alkalomból
városunkba. Látni ugyan nem sokat láttak, a köd rendesen betakarta a
tájat.

december 26-án került sor a hagyományos pocakapasztó futá-
sunkra. 53-an áldozták fel karácsony másnapját, hogy együtt lehessenek
sporttársaikkal. Itt volt újra, hála Istennek a 80-at taposó Kenyér Imre.
Itt voltak városunk futóreménységei, hogy heroikus küzdelmet vívjanak
a parkerdő csúszós ösvényeivel.

3 rendezvény, több mint 700 induló. De szép is volt a december!
Nád Béla

A rajt előtti pillanatok varázsa

A Szigethalmi TE programjai az évelõre
január 25-én tartjuk rendes évi közgyűlésünket a szigethalmi Szent
István általános Iskola Szabadkai út 64. szám alatti épületében. A gyűlés
17 órakor kezdődik, és amennyiben nem lesz meg a határozathozatalhoz
szükséges létszám, a megismételt közgyűlésünk ugyanott, ugyanazon a
napon 17 óra 30 perckor kezdődik.
Témáink:
1. A 2012-es szakmai és pénzügyi beszámoló megvitatása
2. A 2013-as szakmai és pénzügyi tervek ismertetése
3. Tisztújítás
A jelöltek névsora a www.szigethalmite.hu honlapon olvasható lesz.
Kérem tagjainkat, ha más személyeket is fel kívánnak venni a listára, je-
lezzék a nadbela@invitel.hu e-mail címen.
A közgyűlésen kerül sor a legaktívabb tagjaink díjazására. Az elismeré-
seket Fáki László polgármester úr fogja átadni. Minden tagot és érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Február 16-án pótoljuk az elmaradt, Velencei-hegységet bejáró túránkat.
A nevezetes ingókövek, a Velencei-tó nádas-rengetegének látványa, és re-
ményeink szerint a ropogós hó várnak majd minket. 11 illetve 15 kilo-
méteres sétára lehet vállalkozni. A kirándulásra külön buszt szervezünk.
Aki szeretne egy tüdőtisztító téli kiránduláson részt venni, az Sziklavári
Sándornénál jelentkezzen január 26-áig.

Nád Béla
tiszteletbeli elnök

Szigethalmi TE

Ilyen a Velencei-hegység ősszel
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Aszigethalmi óvoda udvarába dobták be ezt
a 3 hónap körüli fiú kutyuskát. Nagyon
bájos, kedves jószág... nem is értjük, hogy

volt szíve valakinek eldobni magától egy ilyen ár-

tatlan kis állatot! A kutyus nem lesz nagy termetű
„felnőtt” korában sem. Várja jólelkű, állatbarát
új gazdiját, aki soha nem fogja őt cserbenhagyni.

Kérem Önöket, támogassák önerőből men-
tett kutyusaimat (élelemmel, meleg takarókkal,
anyagi segítséggel). Jómagam önerőből mentem
őket, sajnos az anyagi és helyi feltételek hiánya
miatt nem tudok minden kóborkát befogadni.
Ahogy elvisznek tőlem egy-egy ideiglenesen be-
fogadott kutyust, akkor tudok egy újabb, utcán
lévőnek helyet adni.

Minden adományt szívesen fogadunk kis ár-
váimmal együtt. Köszönjük szépen!

Kérem, hogy a hideg időben minden gazdi
gondoskodjon a kutyusok óljainak téliesítéséről!

Egyúttal szeretnem megköszönni az Idesüss,
a Szigethalmi Híradó és a Kis-Duna tévé szer-
kesztőségének, hogy egész évben segítségünkre
voltak a gazdikereső felhívások megjelenteté-
sében. Köszönöm azon lakosok segítőkészségét
is, akik adományaikkal eddig is támogatták a
nálam lévő mentett kutyusokat.

Boldog új esztendőt kívánok minden olva-
sónak!

Enikő: 06/20 803-0543
seniko79@citromail.hu

GAZDIKERESÔ FELHÍVÁS

OLIMPIAI BAJNOK
a Kis-Dunai

Sportegyesületnél

Fazekas-zur Krisztina, többszörös világ és Európa-
bajnok kajakozó tett látogatást december 12-én a
szigethalmi Sportegyesületnél.

A tavalyi londoni olimpián női négyesben, 500 méteres távon
aranyérmes sportoló azért utazott a Duna-szigetre, hogy
bejelentse: a jövőben szakmai mentorként kívánja támogatni a
szervezetet.

A Kis-Dunai Sportegyesület telephelyén kötetlen beszélgetés
keretében ismerkedhettek a gyerekek a bajnokkal, aki londoni
élményei mellett arról is mesélt, hogy a kitartásnak van talán a
legnagyobb szerepe a nagy sportsikerek elérésében. Fazekas-Zur
Krisztina jelenleg az Egyesült Államokban él, ottani tapasztalatát
is igyekszik átadni a jövő reménységeinek. 

Az együttműködés bejelentésének alkalmából a sportolónő
egykori válogatott mezét is átadta a klub elnökének, Orbán
Istvánnak.

Szilvay Balázs
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Készülőben az új könyv

Sikeres évet zárt Andrew Pierce, azaz
Novák Andor, szigethalmi író. Egy évvel

ezelőtt jelent meg ugyanis Delírium – Re-
mény című kisregénye, amely azóta beju-
tott a legnagyobb hazai könyvesboltokba. 
A szerzővel készült beszélgetés a Laki-
hegy Rádióban hangzott el. Riporter: Sze-
keres Kinga.

• Mi minden történt Önnel azóta?
Az egyik legfontosabb, amit Ön is említett,
hogy a könyvem bejutott a legnagyobb
hazai könyváruházakba, de a sok kellemes
meglepetés és élmény mellett ennek a
könyvnek köszönhetem, hogy megismer-
kedtem a menyasszonyommal. Ez volt
életem egyik legszebb fordulópontja, a De-
lírium – Reményt pedig már csak ezért is
mindig nagy becsben fogom tartani. Ezen
kívül pedig több novellát is írtam, ame-
lyeket beküldtem különböző pályázatokra.
Ezek közül a legsikeresebb A kiégés kor-
szaka c. novella lett. Ez ugyanis bejutott
a Preyer Hugó emlékére rendezett sci-fi
pályázat első tíz helyezettje közé. 
• Ha jól tudom, a következő könyvét már
nem álnéven írja. Miért döntött úgy, hogy
elhagyja az Andrew Pierce nevet?
Valóban így van. Már dolgozom az új köny-
vemen, és ennek kapcsán döntöttem úgy,
hogy inkább saját néven írnék. Egyfelől
azért, mert mégiscsak magyar író vagyok.

Annak idején azért választottam az
Andrew Pierce nevet, mert úgy gondoltam,
hogy egy magyar szerző sokkal köny-
nyebben és jobban tud érvényesülni, ha
angolszász hangzású neve van. Azonban
rájöttem, hogy ez nem így van, hiszen szá-
momra is sokkal jobb érzés, ha a saját ne-
vemen írhatok, és szeretném, ha az ol-
vasók is Novák Andorként ismernének. 
• Már dolgozik új könyvén. Mire számít-
hatnak a rajongók?
Az első könyvemet úgy szoktam felve-
zetni, hogy egy romantikus lélektani
thriller, viszont az új könyvem, az Arma-
geddon-teória egy sokkal nyersebb és
megdöbbentőbb történet lesz. Ez egy
apokaliptikus vízió, amelyben különböző
embertípusokat elevenítek meg. A tör-
ténet pedig azt mutatja be, hogy az em-
beriség hogyan dolgozna fel lélektanilag
egy ilyen csapást, hogyha bekövetkezne.
Ez nem egy összefüggő történet lesz,
nyolc vagy kilenc novellából áll majd.
Mindegyik novella külön-külön is értékel-
hető lesz, másmilyen hangulatot idéznek
meg, de csak akkor kap az olvasó teljes
képet a történetről, ha összeolvassa
ezeket. 
• Mikorra várhatjuk az Armageddon-teó-
riát?
Február elején tervezem a befejezést, de
már most elkezdem a kiadók felkutatását,
utána viszont már rajtuk múlik. Én nagyon
szeretném, ha ez tavasz végén, nyár
elején megjelenhetne. 
• Milyen tervekkel vág neki a 2013-as
évnek?

Főként az új könyvre szeretnék nagy
hangsúlyt fektetni, emellett pedig kiad-
ványszerkesztést is tanulok. Minden-
képpen ezeken a területeken szeretnék ér-
vényesülni, úgyhogy 2013-ban az a terv,
hogy elvégezzem ezt az iskolát. Ezen kívül
pedig az új könyvnek szeretnék egy olyan
marketinget felépíteni, ami már sokkal
magasabb szintre emelheti az írói pálya-
futásomat. 
• A tervekhez és az új könyvhöz magam
és az olvasók nevében is sok sikert kí-
vánok!

Farsangi kézműves délután
2013. február 22. (péntek) 14 – 18 óráig

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

Program: alakoskodó álarcok, farsangi fánk, kiszebáb készítése.
16 órakor Maskarás télbúcsúztató műsor.

Belépő: 500 Ft/fő.

A programra jelentkezni lehet
a 06/70 380-7681-es telefonszámon.



HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. Tel.: 06/24 514-810; Fax: 06/24 514-811

E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE
2013-ban ünnepeljük Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját.

Őrá és a XX. század második felének költőire
emlékezve hirdetjük meg
a 2013. évi szavalóversenyt

„Játék a költészetben” címmel.

NEVEZÉS
Az óvodások és az általános iskolások saját intézményükben nevezhetnek az elő-
döntőkre, az onnan továbbjutók kerülnek majd be a februári döntőbe.
A középiskolás és a felnőtt korcsoport, valamint azok az óvodások és általános
iskolás diákok, akik nem a szigethalmi intézmények növendékei, a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban adhatják le nevezésüket a döntőre nyitvatartási időben
(kedd, csütörtök: 12 – 19, szerda: 9 – 19, péntek: 9 – 16, szombat: 9 – 14 óráig)
személyesen, telefonon (06/24 514-810) vagy e-mailben (info@hgvk.hu).
A tárgy rovatban – e-mail esetén – kérjük feltüntetni: „ Játék a költészetben”.

Nevezési határidő: 2012. február 15.

A döntőt 2013. február 25-én, hétfőn 14 órától tartjuk
a Városi Könyvtár rendezvénytermében.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Egy, a XX. század második felétől napjainkig tartó időszakban alkotó költő sza-
badon választott verse. Természetesen az évfordulóra való tekintettel kiemelten
ajánlott Weöres Sándor és kortársai (pl. Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi
Sándor) költészete, de elfogadottak a mai költők (pl. Varró Dániel, Lackfi János,
Nagy Bandó András, Bartos Erika) versei is.
A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól a ver-
senyen indulni szándékozók.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

TISZTELT OLVASÓINK, SZIGETHALMI LAKOSOK!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával
továbbra is támogassák

a Hegedüs Géza Városi Könyvtár tevékenységét!

A felajánlott összeget az építkezés folytatására fordítjuk!

Adószámunk: 16795028–1–1 3
Köszönjük eddigi támogatásaikat!

Karácsony előtt, a tavalyi évhez hasonlóan ismét ellátogatott könyvtá-
runkba az Aranyszamár Bábszínház. A Régi karácsony című darabjukat le-
nyűgözve nézték a meghívott alsó tagozatos gyerekek.

Szigethalmi Híradó – 2013. január14

A két főszereplő (Érsek-Csanádi Gyöngyi és Strausz Tünde) különleges
technikával mesélte el a két történetet. Kihajtható-behajtható kockán, il-
letve óriási, lapozható könyvön elevenedtek meg az ünnephez, a télhez
kötődő jelenetek. Honyecz Ferenc hárfamuzsikáját pedig csodálattal hall-
gatták, figyelték a gyerekek, hiszen sokan most találkoztak először ezzel
a hangszerrel.

/mellékelve egy gyermek beszámolója is/ 
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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

Többszöri megjelentetés esetén az alapárból 10% árengedmény!
Formátum: szöveg-word; kép-jpg, tif; pdf

Tájékoztató a Szigethalmi Híradóban megjelentethetô
hirdetések méreteirôl, árairól. Érvényes: 2013. január 1-jétôl

MÉRET ALAP ÁFA ÖSSZESEN

1/2 oldal 20 800 Ft 5 615 Ft 26 415 Ft 

1/4 oldal 12 500 Ft 3 375 Ft 15 875 Ft 

1/8 oldal 7 000 Ft 1 890 Ft 8 890 Ft 

1/16 oldal 4 300 Ft 1 160 Ft 5 460 Ft 

1/32 oldal 2 200 Ft 595 Ft 2 795 Ft
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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

Minden nap friss hírek Szigethalomról
Ha szeretne naprakész információkkal rendelkezni a vá-
rosról, ha szeretné már a megjelenés előtt olvasni a Sziget-
halmi Híradót, látogasson el a Lakihegy Rádió megújult web-
oldalára, ahol minden nap friss híreket találhat városunkról,
a szigethalmi rovatban pedig már napokkal a postai kézbe-
sítés előtt megtalálhatja újságunk legfrissebb számát.

www.lakihegyradio.hu

Cégeknek és magánszemélyeknek! kérésére házhoz megyünk!

Mi segÍtÜnk!
gyorsan és garanciálisan!

elromlott a számítógépe?  nem elég gyors? Régi?
letörölte fontos adatait?  honlapot, szórólapot szeretne?

Reklámajándékot készíttetne?
- szerviz
- hálózatok
- adatmentés






