
2013. február

XXIII. évfolyam 2. szám
Ingyenes havilap

Városunkban
számos út-

szakasz burko-
latát tönkre-
tette a téli idő-
járás. A gyenge
kivitelezés vagy
a csapadékos
idő tehet inkább
a megszaporo-
dott úthibákról.
A február 18-án
tartott közmeg-
hallgatáson ez
is szóba került.

A tél itt hagyta „lábnyomait”

Beszámoló
a közmeghallgatásról

a 4. oldalon

Program:
10:00 Tavaszi Tárlat
Helyszín: Városi Szabadidőközpont –
Szigethalom, Sport u. 4.
Rügyfakadás kiállítás – AMME
Virágkiállítás – Zöld Háló Egyesület
11:00 Ünnepi műsor
Helyszín: Dísz tér
Ünnepi beszédet mond
Barcs János Petőfi-díjas, SZOT-díjas, Váczi Mihály-díjas,
többszörös nívódíjas író, költő.

Koszorúzási szándékát kérjük, jelezze március 13-áig
az info@vszk.eu címen, illetve a helyszínen 10:30-ig.

Meghívó
2013. március 15.
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségünkre.
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Aképviselőtestület előtt a 2013. január 24-ei
ülésen a kiküldött meghívó tervezetében 16

napirendi pont szerepelt. A helyszínen a képvi-
selők 4 újabb megtárgyalandó kérdéssel egészí-
tették ki a tervezetet. Ezek mellett a testületi ülés
legvégén, egyéni képviselői javaslatra a testület na-
pirendre vette Balla Dániel, Szikő Kft. jelenlegi
ügyvezető tisztsége alóli felmentésének témáját is.

A napirend első és második pontjaként a tes-
tület elfogadta a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló tájékoztatót, és a beszámolót a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A testület támogatta dr. Csipler Norbert kine-
vezését a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetőjének, valamint a rendőrkapitányság ké-
relmét az általuk használt Suzuki Ignis gépkocsi
javításával kapcsolatban.

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola kérel-
mének elbírálását a márciusi ülésre halasztotta a
testület azzal, hogy előzetes kérdésként mind a
Polgármesteri Hivatalnak, mind a Szent István Ál-
talános Iskolának adott feladatot, majd az infor-
mációk birtokában újratárgyalja a kérést.

A Duna-szigeti sporttelep fejlesztése érde-
kében a képviselőtestület együttműködési szán-
dékát fejezte ki a Kis-Duna Sportegyesülettel. Fel-
kérte az Egyesületet, hogy a Duna-szigeti sport-
telep és üdülővel kapcsolatos fejlesztési
lehetőségeinek felkutatása érdekében vegye fel
a kapcsolatot az illetékes szakszövetségekkel,
majd tájékoztassa a testületet.

Következő napirendjében a testület a síneken
túli terület Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának módosításával és szabá-
lyozási tervével foglalkozott, majd az iskolai kör-
zethatárokat változatlanul hagyta. Ezek után el-
fogadta a József Attila utcai bölcsőde Uniós pá-
lyázatból való felújítását (részletek a 3. oldalon
– szerk.). 

A testület felülvizsgálta az általános iskolák
nem lakás céljára szolgáló helyiséginek bérleti
szerződéseit, ezek megkötésével ideiglenesen,
március 31-éig a polgármestert hatalmazta fel. A
képviselőtestület a márciusi ülésen dönt a bérleti
díjak mértékéről.

Következő döntésében a testület az Egyesített
Népjóléti Intézmény intézményvezetői mun-
kakör betöltésére kiírta a pályázatot. A Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő
tagjának Zelenák Tibort választotta meg. A tes-
tület döntött továbbá a Csepel-sziget és Kör-
nyéke Többcélú Önkormányzati Társulás meg-
szüntetéséről. Következő napirendként módosí-
totta a helyi adórendeletét, miszerint az a
magánszemély, aki építményadót fizet, ne kelljen
egyúttal telekadót is fizetnie.

A testület zárt ülés keretében tárgyalta meg az
egyéni képviselői sürgősségi indítványt a Szikő
ügyvezetőjének felmentésére vonatkozóan. A ja-
vaslat nem kapta meg a szükséges többséget, így
továbbra is Balla Dániel maradt a Szikő Kft.
ügyvezetője.

Tájékoztató a januári
képviselőtestületi ülésről

Képviselôi
elérhetôségek

Olvasóink közül többen is kérték,
hogy a Szigethalmi Híradó jelen-

tesse meg a képviselőtestület tagja-
inak elérhetőségeit. Alább közöljük
mind a 12 testületi tag nevét és tele-
fonszámát. (Forrás: szigethalom.hu)

• Fáki László – polgármester
06/24 403-656
polgarmester@szigethalom.hu

• Ferenczi Edit – alpolgármester
06/70 459-1772
ferenczi.edit@szigethalom.hu

• Bán Norbert – képviselő
ban.norbert@szigethalom.hu

• Deák Gábor – képviselő
06/70 938-9969
deak.gabor@szigethalom.hu

• Dr. Schuller Gáborné
06/20 939-9261
dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu

• Fazekas László – képviselő
06/20 935-4206
fazekas.laszlo@szigethalom.hu

• Fazekasné Moldván Valéria – képviselő
06/20 317-0283
fazekasne.moldvan.valeria@szigethalom.hu

• Kerepesi Nándor – képviselő
06/70 674-8010
kerepesi.nandor@szigethalom.hu

• Kovács Attila – képviselő
06/70 938-9752
kovacs.attila@szigethalom.hu

• Porkoláb Zoltán – képviselő
06/70 452-4694
porkolab.zoltan@szigethalom.hu

• Tóth József – képviselő
06/20 947-5366
toth.jozsef@szigethalom.hu

• Végh Balázs – képviselő
06/70 376-2777
vegh.balazs@szigethalom.hu

H e l y e s b í t é s
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december havi ülésén elfogadta

a 2013. évre vonatkozó szemétszállítási díjakat. 
Sajnálatos módon a 2013. január havi Szigethalmi Híradóban a díjtételek hibásan jelentek
meg. Alábbiakban közöljük az érvényes díjtételeket. 

2013. évi közszolgáltatási díjtételek 
a.) Belterületi ingatlan állandó lakos esetén:

60 l gyűjtőedénynél 324,06 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 16.851 Ft +ÁFA
110 l gyűjtőedénynél 438,70 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 22.812 Ft + ÁFA 
120 l gyűjtőedénynél 450,00 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 23.400 Ft + ÁFA 

b.) Üdülő ingatlan esetén: 
60 l gyűjtőzsáknál 324,06 Ft/hét + ÁFA * 26 hét =   8.426 Ft + ÁFA

110 l gyűjtőzsáknál 438,70 Ft/hét + ÁFA * 26 hét = 11.406 Ft + ÁFA 
120 l gyűjtőzsáknál 450,00 Ft/hét + ÁFA * 26 hét = 11.700 Ft + ÁFA

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

Polgármesteri Hivatal
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• A pályázatnak köszönhetően hogyan változik
majd meg a bölcsőde?

A József Attila utcában jelenleg egy csoportszoba
működik. A pályázatnak köszönhetően plusz egy cso-
portszobával bővül az épület, valamint létrejön még
egy napközis megőrző helyiség is, tehát mondhatni
két és fél csoportszoba fog működni. Ugyanakkor
teljes infrastrukturális felújítás történik, így az épület
felújítása mellett új eszközöket szerzünk be. Ezen
kívül pedig az udvar is megújul, így új játszótéri esz-
közöket kapnak a gyerekek. 

• Erre mennyi támogatást nyert az önkor-
mányzat?

Az egész beruházás összköltsége 125 millió forint.
Ebből 90% maga a támogatás, az önkormányzatnak
pedig 10%-ot kell biztosítania, vagyis 12,5 millió fo-
rintot. Azonban a pályázatírónak bizonyos költségeit
már kifizette az önkormányzat. Így ez a bölcsődefej-
lesztés 2013-ban 7,5 millió forintot jelent az önkor-
mányzatnak, valamint még a bontási költségeket. A pá-
lyázat írása során ezeket a bontási költségeket ki-
vettük, mert így fértünk bele a kiíró által szabott belső
határokba. A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető
Kft. viszont felajánlotta a bontási munkálatok elvég-
zését, így ez nem kerül plusz költségbe. 

• Mikor kezdődnek a munkálatok?
Erre még nincs fix időpont, de úgy gondolom, hogy

ezt 2013 nyarán el kell vé-
gezni, amit nyilván a nyári
szünetben tudnánk végre-
hajtani. Szerintem idén
júniusban már ponto-
sabbat tudjuk majd, hogy
mikor jönnek a kivitelezők, hiszen ezt addig meg kell
pályáztatni, és csak azután indulhat el a tényleges
munka. 

• Mi történik, ha esetleg nem végeznek, mire kez-
dődik az új nevelési év?

Ilyenre nem is gondolunk. Ha mégis úgy alakulna,
akkor természetesen egyeztetni kell a bölcsőde veze-
tésével, hogy ideiglenesen hol tudják elhelyezni a cso-
portot. Én úgy gondolom, hogy a Rákóczi utcai épület
képes befogadni még egy csoportot. Ott jelenleg is egy
kivételes ÁNTSZ engedély van érvényben, hiszen négy
csoport helyett öt működik az intézményben. Az au-
lából ugyanis kialakítottak még egy csoportot. Úgy
gondolom, hogy az ÁNTSZ is örül neki, ha megújul a
József Attila utcai épület, hiszen egyébként is fel kéne
újítani, ami szintén nem kevés pénz. Úgyhogy nekünk
dupla öröm, hogy megnyertük ezt a pályázatot. 

• A bontási munkálatokkal kezdődik a bölcsőde
átalakulása. Hogyan néz majd ki a felújítás után?

Az biztos, hogy teljesen megváltozik. Maga az épület
kb. 340 m²-re bővül. A csoportszobák az udvar felé

fognak eltolódni, és mindegyik
szobához közvetlen udvarkap-
csolat lesz, illetve egybenyithatóak
lesznek a helyiségek. A tervek sze-
rint lesz aula, külön babakocsi tá-
rolóval, öltözővel és mosdató he-
lyiséggel. Ezek pedig a napközi ott-
honhoz is kapcsolódnak majd. A
gondozóknak lesz külön irodájuk,
valamint szociális blokkjuk. Ami
nagyon fontos – és ez a bölcsőde
vezetőségének volt a kérése –, hogy
válasszuk el a gyermekbejáratot a
gazdasági bejárattól, mivel jelenleg
ugyanazon a bejáraton keresztül
érkezik az ebéd, ahol a gyerekek
is, és ez gondot szokott okozni.

• Hogyan változik meg az épület „fizimiskája”?
Olyan tervezőt találtunk, aki több bölcsődét és

óvodát tervezett már. Én láttam a terveket, és mond-
hatom, vidám hangulatú épület lesz. Fellelhetőek
lesznek benne Szigethalom színei, a kék és a sárga.
Egy egyenlő szárú L alakú épületet kell elképzelni. A
Mátyás utca felől lesz a gazdasági bejárat, a József Attila
utca felől pedig a bölcsődések érkezhetnek. Ami még
nagy változás lesz, hogy a gyerekek a csoportszobából
közvetlenül ki tudnak majd szaladni az udvarra, ahol
például számos új játék fogja várni őket, hiszen –
ahogy említettem - az udvar is teljesen megújul. Hogy
csak egy játékot említsek, ami nagyon tetszett, és anno
nagyon örültem volna neki én is, az a labda medence.
Nekem az egészben az épület vidámsága tetszik.

• Említette, hogy az ÁNTSZ több dolgot is kifogá-
solt a mostani épületen…

Így van. Az egyik a jelenlegi terasz, amit el is kell
bontani, hiszen most úgy néz ki, hogy a teraszról
rögtön a gyerekek öltözőjébe lépünk be, ami nem túl
szerencsés megoldás, és nem is higiénikus. A másik
pedig a régi nyílászárók cseréje. Ezeket így is, úgy is
meg kellett volna csinálni, viszont a pályázatnak kö-
szönhetően ezek a költségek nem terhelik az önkor-
mányzatot.

• Akkor reméljük, hogy a következő nevelési évben
még több lurkó népesíti majd be a megújult épületet.
Addig is kíváncsian várjuk az átalakítást, amelyről
természetesen mi is folyamatosan beszámolunk
majd.

Én is remélem, hogy a szigethalmi családok, illetve
a jelenlegi és a jövendőbeli bölcsődések is örömmel
veszik majd birtokba az új épületet. 

A fenti beszélgetés elhangzott a Lakihegy
Rádióban (FM 107). Visszahallgatható a www.
lakihegyradio.hu oldalon a Hangos archívumban,
a Sziget Szelet január 30-ai adásában.

Bár első körben parkoló pályára került a böl-
csődefejlesztési és bővítési pályázat, de-
cember végén megérkezett a jó hír, miszerint

megkapja Szigethalom a támogatást. Ennek kö-
szönhetően megújul a Szivárvány Bölcsőde József
Attila utcai épülete. A pályázat részleteiről Kerepesi
Balázs projektmenedzsert faggattam. (Riporter:
Szekeres Kinga, a Lakihegy Rádió munkatársa.)

Megújul a bölcsőde

A bölcsőde József Attila utcai oldala

Belső udvari homlokzat

Az épület Mátyás utca felőli oldala
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A képviselőtestület fontosnak érezte, hogy minél
szélesebb körben, és minél több fórumon megkér-
dezze a szigethalmiakat a formálódó új koncepcióról.
Tavaly szeptemberben már a Szigethalmi Híradóban
is megjelent egy kérdőív, melyen mindenki megfo-
galmazhatta javaslatait, most pedig a közmeghallgatás
adott lehetőséget arra, hogy személyesen is elmond-
hassák véleményüket a lakosok.

A hozzászólások zöme a Mű úthoz kapcsolódott;
legtöbben jó minőségű járdát és gyalogátkelőket sze-
retnének. Miután viszont az említett út állami tulaj-
donban van, s a közútkezelőhöz tartozik, korláto-
zottak a szigethalmi városvezetés lehetőségei ezen a
téren. Az elmúlt évek szélmalomharcához képest
azonban kedvező változás, hogy a Mű úti járda enge-
délyezésének hatásköre 2013. január 1-jétől átkerült
a járáshoz, így Szigetszentmiklóstól talán köny-
nyebben lesz beszerezhető a szükséges hozzájárulás.
A képviselőtestületnek eltökélt szándéka, hogy belát-
ható időn belül orvosolja a Mű úti gyalogosközle-
kedés problémáit, és segítse a lakosság ez irányú tö-
rekvéseit. Ugyan így támogathatónak tartja a testület
azt az elképzelést is, hogy a Duna sor és a Mű út ta-
lálkozásánál épüljön körforgalom. Többen ugyanis
felvetették, hogy az egyirányúsítást követően meg-
nőtt a környező utcák forgalma, ami zavarja az ott
élők nyugalmát, ezért javasolták egyesek, hogy ál-
lítsák vissza a kétirányú forgalmi rendet a Duna sor
Mű úti csatlakozásánál. 

A közmeghallgatáson megjelent közlekedési szak-
ember szerint azonban ez nem megoldás, mivel az
utcák nem egy szintben találkoznak, és korábban
éppen a nagyszámú balesetek miatt döntöttek a for-
galmi rend megváltoztatása mellett. Ez közlekedés-
biztonsági szempontból be is váltotta a hozzá fűzött
reményeket – azóta kevesebb baleset történik –,
ugyanakkor tény, hogy a környező utcákban ezáltal
megnőtt az átmenő forgalom. A szakember szerint
erre megoldás lehet a körforgalom, aminek követ-
keztében visszaállítható a Duna sornál a kétirányú
közlekedés.

A jelenlévő lakosok közül többen is köszönetet
mondtak a Szabadkai út felújításáért, mert nagymér-
tékben javult a gyalogos közlekedés minősége a meg-
épült járdának köszönhetően. Volt, aki megkérdezte,
hogy nem okoz-e plusz költséget az önkormány-
zatnak, hogy nem egyszerre épül meg a Szabadkai
utca minden eleme ( járda és útpálya). Néhányan
ugyanis azt gondolták, hogy a járdát vissza kell bon-
tani, amikor az út épül, mivel a régi aszfaltréteg és a
járda nincs egy szintben. A közlekedési szakértő vá-
lasza egyértelműen eloszlatta a kételyeket, hiszen a
tervezés eleve a szakaszos kivitelezés figyelembevé-
telével történt. Ennek oka, hogy a városnak nem áll

rendelkezésére annyi anyagi forrás, hogy egyszerre
felújítsa a teljes Szabadkai utat, ezért részletekben
zajlik a kivitelezés. A tervek viszont ehhez a szakaszos
építéshez készültek, magyarán a tervezők figyelembe
vették a kivitelezés ütemét. Így ha most még van is
szintkülönbség a járda és az úttest között, az az épít-
kezés végére el fog tűnni. A Szabadkai út költségha-
tékony megépülésére pedig a legjobb példa a Mű út
egy 300 méteres járdaszakaszának elkészítése, amit
csaknem tíz évvel ezelőtt 25 millió forintból épített
meg az önkormányzat. A város most – a képviselők
körültekintő munkájának köszönhetően – egy közel
tízszer olyan hosszú járdát készíttetett nem egészen
százmillió forintból. Ráadásul a Szabadkai úti járda
jó minőségű viacolorból épült, és a kivitelezők igye-
keztek minden ingatlantulajdonos kérésének megfe-
lelően hozzáigazítani a járdát a kocsibeállóhoz.

A közmeghallgatás második felét olyan hozzászó-
lások és észrevételek tették ki, amelyek még a ko-
rábbi testületek kedvezőtlen útépítési gyakorlatához
kapcsolódtak. Ilyen a Tököli út rossz állapota, a meg-
szaporodott kátyúk, és a letöredezett szegélyek elke-
serítő látványa.

Felvetődött egy hozzászólásban, hogy miért van
még Szigethalmon Gagarin utca, amikor törvény
van rá, hogy a XX. század diktatúráihoz köthető ut-
caneveket át kell nevezni. Nos, a válasz az, hogy bár
a világhírű űrhajós személye nem köthető szervesen
a szovjet diktatúrához, mindenesetre tény, hogy Szi-
gethalomhoz nem sok köze van Gagarinnak. (A kép-
viselőtestület vélhetően megfontolja majd a lakos-
sági felvetést – szerk.)

Ugyancsak többen sürgették a belső utcák járdával
történő ellátását. Ennek apropóján volt, aki szóvá
tette, hogy az EMESE Park helyett inkább épülhetett
volna több járda Szigethalmon. Ezzel kapcsolatban
viszont Fáki László polgármester elmondta, hogy a
létesítmény uniós forrásból valósult meg, amelynek
céltámogatása kötött volt, így azt csak turisztikai célú
beruházásra lehetett fordítani, másra nem lehetett
elkölteni. Erre válaszul valaki megjegyezte, hogy az
EMESE Park viszont jelen állapotában nem tölti be
azt a funkciót, amire a lakosság számított, és ami az
érdekeit szolgálná. Kevés a program, ami pedig van
benne, az drága. A képviselőtestület vélhetően fog-
lalkozni fog a kérdéssel, hogy a lakossági felvetésekre
megoldást találjon.

A közmeghallgatáson megjelent közhasznú foglal-
koztatottak szóvá tették, hogy azt hallották, a képvi-
selők elvették a cafeteria juttatásukat. A tévedést si-
került eloszlatni, amikor a polgármester elmondta,
hogy a közmunkásoknak sem az állam, sem az ön-
kormányzat nem biztosít cafeteriát, így nem is volt
mit elvennie a képviselőtestületnek. A munkavég-

zéshez szükséges védőöltözetet (kesztyű, zsák stb.)
viszont ahogy eddig is, úgy ezután is biztosítani
fogják.

Felmerült a Szikő Kft. kérdése is olyan szem-
pontból, hogy miért működik még, és miért tevé-
kenykedik a felügyelőbizottság. Porkoláb Zoltán kép-
viselő válaszában elmondta, hogy az új víziközmű tör-
vény szerint valóban azoknak a víz- és csatorna
szolgáltatóknak, amelyek nem érik el a 150 ezres fo-
gyasztó egységet, csatlakozniuk kell olyan szolgálta-
tóhoz, ahol ez a létszám megvan. A Szikő Kft. ese-
tében ez az átalakulás folyamatban van, vagyis zajlik
a cég végelszámolással vagy beolvadással történő
megszüntetése. A céget tulajdonló önkormányzat a
képviselőtestület újtán még tavaly felszólította az
ügyvezetőt, hogy kezdje meg a vagyonelemek át-
adását, amit legkésőbb 2012. december 31-éig be kel-
lett volna fejeznie. Ez azonban még januárba sem tör-
tént meg, ezért is kezdeményezte az egyik képviselő
a cég ügyvezetőjének felmentését. (Az egyéni indít-
vány azonban nem kapott többséget a képviselőtes-
tületben, így a leváltásra egyelőre nem került sor,
derül ki a testületi határozatokból – szerk.) A felügye-
lőbizottság létjogosultsága azonban nem kérdés, hi-
szen éppen az a feladata, hogy a vagyonelemek és a
Kft. működése feletti ellenőrzést gyakorolja. A vagyo-
nelemek átadásának elhúzódása tehát a felügyelőbi-
zottság mandátumát is meghosszabbítja, pedig az
lenne a város és az adófizetők érdeke, hogy ez a fo-
lyamat minél hamarabb lezáruljon. A képviselőtestü-
letnek tehát az a szándéka, hogy pénzt spóroljon meg
a lakosságnak, egyelőre rajta kívül álló okból nem va-
lósulhat meg – fejtette ki Porkoláb Zoltán.

Az utolsó hozzászólások egyikeként kérdezte meg
egy lakos az egyik testületi tagtól, hogy miként képvi-
selheti úgy a szigethalmiakat, hogy nem is lakik a vá-
rosban. Válaszában Kerepesi Nándor elmondta, hogy
immár harmadik ciklusban képviselő Szigethalmon, s
több mint tíz évig lakott a településen. Így egyáltalán
nem mondható, hogy ne ismerné a városban élők
problémáit. Majd sorolni kezdte azokat a konkrét in-
tézkedéseket, amelyekkel személyesen is segítette a
lakosság mindennapjait. A településgazdálkodási bi-
zottság elnökeként például nagyon sokat tett azért,
hogy az intézményeket a működőképességük határán
tartva jelentős pénzeket spóroljon meg a városnak,
amivel a lakosságnak tett ígéreteit tudja valóra váltani
a testület. A képviselőtestület szándékai között sze-
repel a Szabadkai utca befejezésén túl a József Attila
utcai bölcsőde felújítása (cikk a 3. oldalon – szerk.),
valamint az ivóvízminőség javítása.

A közmeghallgatás végén helyeslő morajlás fo-
gadta azt a képviselői megállapítást, hogy a kormány
mostani rezsicsökkentő intézkedéseit megelőzve, Szi-
gethalmon már 3 éve nem emelt vízdíjat a képvise-
lőtestület. A városvezetésnek pedig ez a fajta lakos-
ságbarát szemlélete – ha a következő ciklusban sem
változik a képviselőtestület összetétele – a jövőben
sem fog változni.

A beszámoló készült:
a Lakihegy Rádió tudósítása alapján

Összefoglaló a közmeghallgatásról
Nagy érdeklődés mellett zajlott február 18-án a közmeghall-

gatás a Városi Szabadidőközpontban. A Zöld terem teljesen
megtelt, aminek oka, hogy a lakosság ezen a fórumon is lehe-
tőséget kapott arra, hogy megtegye észrevételeit a város új
közlekedési koncepciójával kapcsolatban.



2013. januárjában Szigethalom illeté-
kességi területén gépkocsi lopást nem
regisztráltunk. Gépkocsi feltörés 2 db

történt, az egyik a Klapka, a másik a Sugár ut-
cában. Betöréses lopás 7 db volt, ebből a
Széche nyi utcában kettő, a Móra Ferenc ut-
cában szintén kettő, míg a Mű úton, a Róka és
a Homok utcában egy-egy. Az ismeretlen elkö-
vetők 2 esetben ajtó befeszítésével, 2 esetben
ablak betörésével, 2 esetben erkélyajtó befeszí-
tésével, 1 alkalommal pedig ablak befeszíté-
sével jutottak be a kiszemelt épületekbe. Az
ügyekben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya folytatja a nyomozást.

Eljárást indítottunk a Btk. 282. § (1) bekez-
désébe ütköző, és az (5) bekezdés a) pontja
szerint minősülő, csekély mennyiségre elköve-
tett kábítószerrel visszaélés vétsége miatt egy
kiskunlacházi lakos ellen, aki gépkocsijával a
Mű úton közlekedett. A rendőrjárőr igazolás alá
vonta őt, majd a ruházat átvizsgálása során öv-
táskájából kábítószergyanús anyag került elő.
Előállítása után a vele szemben alkalmazott
DRAG-SCREEN gyorsteszt a vizeletében THC-ra
(mariahuana) nézve pozitívan reagált. A férfit a
vizsgálatot követően gyanúsítottként hallgattuk
ki. Az eljárást a Vizsgálati Alosztály folytatja le a
gyanúsított szabadlábon hagyása mellett. 

Az adott időszakban személyi sérüléses bal-
esetről nem történt bejelentés. Anyagi káros
balesetről azonban hat is a tudomásunkra ju-
tott. Ami szomorú, hogy megint olyan ese-
tekben is rendőrt hívtak a helyszínre, amikor a
KRESZ ismerete alapján egyértelmű a fele-
lősség.

Ilyen baleset volt például a Mű úton, ahol a
HÉV sínek felé haladó személyautó balra, nagy-

ívben akart a Homok utcába fordulni, de for-
galmi okból megállni kényszerült. Mögötte még
egy gépkocsi is megállt, majd ebbe a gépjár-
műbe egy busz hajtott bele, ami a két kocsit
egymásnak nyomta. A másik esetben a helyi is-
merettel rendelkező 52 éves férfi személyautó-
jával a Sugár úton haladt a HÉV sínek felé, és
amikor az Árpád úthoz ért, az egyenrangú út-
kereszteződésben nem adott elsőbbséget a neki
jobbról érkező személygépkocsinak, és össze-
ütköztek. 

Két baleset történt a Mű út Gyártelepi üzlet-
soránál, ahol a parkoló autó vezetője figyelmet-
lenül kapcsolódott be a forgalomba, és úgy üt-
köztek össze a járművek. A Kossuth Lajos utcán
egy kisteherautó vezetője lehúzódott, hogy se-
gítsen a fény- és hangjelzését használó mentő-
autónak, de a síkos úton a hátsó kerék megcsú-
szott, és az autó nekisodródott az időközben az
esetet észlelő, ezért megálló mentőnek. Egy is-
meretlen személy által vezetett, feltehetően
fehér Ford Focus személyautó a Fekete úton ha-
ladt a Fiumei út felé, és a kereszteződésnél
eddig ismeretlen okból a Karinthy Frigyes úti
sarokkerítésnek ütközött, és megrongálta azt.
A baleset után az adatai hátrahagyása nélkül
hagyta el a helyszínt. A balesetekben a kapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztálya helyszí-
nelt, és folytatja le az eljárást.

A balesetek a figyelmetlenségre és a csúszós
utakra vezethetőek vissza. Még nincs vége a
télnek, és reggelente a pára lefagyhat az útra,
ezért mindig körültekintően vezessünk. A
hideg, csapadékos tél tönkretette az utak nagy
részét, melyeken kisebb nagyobb kátyúk kelet-
keztek. Ezekre is legyünk figyelemmel, mert egy
nagyobb kátyú kiemelt baleseti forrás, és súlyos

károkat okozhat a gépjárművünk futóművében
is. Legyünk türelmesek, segítőkészek a közle-
kedésben résztvevőkkel. Induláskor mindig kal-
kuláljuk bele, hogy lehetnek a már fent emlí-
tett, és azon kívül is „lassító” tényezők. A kiesett
időt sokszor idegeskedéssel, kapkodással, tü-
relmetlenséggel próbáljuk behozni, ami hozzá-
járul a figyelmetlen vezetéshez, és ez az egyik
fő baleseti ok. Kérjük továbbá Önöket, hogy
nézzék át minden évben a KRESZ-t, elevenítsék
fel a fontosabb szabályokat. Készüljenek fel egy
esetleges balesetre, gondolják végig, mikor, mit
kell tenniük. Ellenőrizzék le, hogy megvannak-
e a megfelelő biztosítási papírok. Higgyék el,
ha mindennel tisztában vannak, akkor tudnak
higgadtak, nyugodtak maradni egy bekövetke-
zett esemény kapcsán. 

A kapitányság vezetője 2013. február elsejei
hatállyal új őrsprancsnokot nevezett ki a Tököli
Rendőrőrs élére Novák Sándor r.őrnagy szemé-
lyében. Novák úr – a rendőri iskolát befejezvén
– 1996. július 1-jén kezdte hivatásos szolgálatát
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon jár-
őrként. Ezt követően volt váltásparancsnok,
majd nyomozó, később vizsgáló a Bűnügyi Osz-
tályon. A munka mellett tanult, és diplomát
szerzett. 2006 decemberétől – őrsparancsnoki
kinevezéséig – a Bűnügyi Osztály Nyomozó Al-
osztályának vezetője volt. Beosztásai átfogták a
rendőri munka egész területét, így nagy
szakmai tapasztalatra tett szert. Születése óta
Szigethalmon él, ezért közvetlenül is ismeri a
terület minden gondját.

Az őrsparancsnok úr elérhető az őrs 06/24
479-007-es telefonszámán, illetve a novaks@
pest.police.hu email címen.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató
Szigethalmi Híradó – 2013. február 5

Gazdit keresünk
„Kérünk, telefonálj értünk....! Sokan és sokféle kutyusok vagyunk, ami közös bennünk, hogy

nem kellettünk régi „gazdáinknak”. Ideiglenesen kapunk szállást és élelmet, de nagyon várjuk
annak az állatbarát, jólelkű gazdinak a jelentkezését, akinél életünk végéig maradhatunk! Mi hű-
ségünkkel, szeretetünkkel, védelmünkkel háláljuk meg az örökbefogadást!”

Kedves Olvasók! Kérem Önöket, hogy segítsenek kis vé-
denceim ellátásában (élelemmel, ruhafélékkel, forgáccsal
stb.). Tizenöt gazdátlan kutyus van nálam, önerőből keveset
tudok nekik nyújtani, napi megélhetési gondokkal küzdök.

Köszönöm szépen előre is – az árvák nevében.
Enikő 

06/20 803-0543
seniko79@citromail.hu

Minden héten játék
a Lakihegy Rádióban!

Hallgassa a mûsorokat,
és a részleteket keresse a
www.lakihegyradio.hu

oldalon!
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A Szent István Általános Iskola szülői
munkaközösségének jóvoltából ebben a
tanévben is ellátogatott a Télapó a gye-

rekekhez. Mindenki szeretettel fogadta őt és
krampuszát; az alsós osztályok még kedves éne-
kekkel, versekkel is elkápráztatták az ajándékok
viszonzásaként. A tanulók mellett a tantestület
és az intézmény összes dolgozója is gyerekként
örült a meglepetés-szaloncukornak és vir-
gácsnak.

Ezúton köszönjük Dojcsárné Ica és családja
közreműködését, továbbá mindenkinek, aki hoz-
zájárult a Télapó puttonyának megtöltéséhez.

Elbúcsúztatva a Mikulást, az év legszebb ün-
nepére hangolódva – remélhetően hagyományt
teremtve – az SZMK karácsonyi vásárt szervezett
a kis és nagy iskola tanulóinak egyaránt. Próbál-
tunk kézzel készített, esetenként otthon, saját
kezűleg befejezhető ajándéktárgyakat kínálni a
gyerekeknek. A szülők kreatív ötleteinek kö-

szönhetően olcsó és színes árukészletet tudtunk
biztosítani kis vevőinknek.

Nagy boldogság volt látni a gyerekek örömteli
arcát, ahogy csillogó szemekkel válogatták sze-
retteiknek az apró ajándékokat.

Köszönjük a szülőknek, akik kész termé-
kekkel vagy alapanyaggal hozzájárultak az első
iskolai karácsonyi vásárhoz.

SZMK: 
Nép Aranka, Hampelné T. Krisztina

a Szent István  

H imnu s z -  é s  S z ó z a t m o n d ó  v e r s e ny
Iskolánk január 22-én idén is megrendezte a

magyar kultúra napja tiszteletére a már több
évtizedes hagyományokra visszatekintő

Himnusz- és Szózatmondó versenyt, melynek
célja továbbra is változatlan: ápolni a nemzeti
értékeket és hagyományokat. A területi ver-
senyre idén is szép számmal érkeztek a ver-
senyzők, 31 általános és középiskolás diák ne-
vezett 7 környékbeli iskolából a negyediktől a
kilencedik évfolyamig, ezzel is növelve a meg-
mérettetés rangját.

A verseny 4-6. és 7-9. osztályos gyerekek kö-
zött zajlott. A versmondók Kölcsey Ferenc: Him-
nusz vagy Vörösmarty Mihály: Szózat című köl-
teményét szavalták el, melynek során tanúbi-
zonyságát adták annak, hogy nemcsak ismerik,
de át is érzik nemzeti imádságainkat. 

A felkészült tanulók profi módon adták elő a
költeményeket, ezzel is nehéz, de annál kelle-
mesebb terhet rakván a hattagú szakmai zsűri
vállára.
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a Szent István Általános Iskolából

Köszönjük a szervezőknek, a Szent István Általános Iskola humán
munkaközösségének, hogy idén is részesei lehettünk ennek a nagy ha-
gyományokkal bíró, népszerű és meghitt rendezvénynek! A szereplők
nemcsak oklevelekkel és könyvjutalmakkal, hanem élményekkel is gaz-
dagabban távozhattak iskolánkból ezen a szép, hóeséssel tarkított dél-
utánon. Gratulálunk minden résztvevőknek!

HIMNUSZ KATEGÓRIA 7-8-9. évfolyam:

1. Kispéter Krisztián
(Tököl, Weöres Sándor Ált. Isk.)

2. Virtics Bettina
(Dunaharaszti, Baktay Ervin Gimn.)

3. Kosztin Nikol Vanessza
(Szigethalom, Szent István Ált. Isk.)

SZÓZAT KATEGÓRIA 7-8-9. évfolyam:

1. Kolba Gergely
(Dunaharaszti, Baktay Ervin Gimn.)

2. Kovács Eszter
(Dunaharaszti, II. Rákóczi Ferenc
Ált. Isk.)

2. Stud Renáta Eszter
(Szigethalom, Szent István Ált. Isk.)

3. Odor Henriett
(Dunaharaszti, II. Rákóczi Ferenc
Ált. Isk.)

Összes résztvevő: 15 fő (6 iskolából)

Mucska Gábor

→

Az eredmény a következő lett:

HIMNUSZ KATEGÓRIA 4-5-6. évfolyam:

1. Györkös Kármen
(Tököl, Weöres Sándor Ált. Isk.)

2. Iványos Medárd Gábor
(Szigetcsép, KIMI)

3. Holodov Anna
(Szigethalom, Szent István Ált. Isk.)

SZÓZAT KATEGÓRIA 4-5-6. évfolyam:

1. Györkös Ágoston
(Tököl, Weöres Sándor Ált. Isk.)

2. Budai Kovács Marcell
(Szigethalom, Szent István Ált. Isk.)

3. Sághi Vanda
(Szigetszentmiklós, Batthyány Kázmér Gimn.)

összes résztvevő: 16 fő (6 iskolából)
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A GRóf SzécHENyI ISTváN áLTALáNoS ISKoLA HíREI

AGróf Szé-
chenyi István

Általános Iskola
tornatermében az idôk fo-
lyamán meglehetôsen,
néhol teljesen lekoptak a
szabályvonalak. Szülôi se-
gítséggel kedvezményes
áron sikerült beszereznünk

a felújításhoz szükséges
speciális festékanyagot.
2013. január 19-én,

szombaton több peda-
gógus kolléga hathatós se-
gítségével felfestettük az ol-
dalvonalakat, a kosárpályák

zónáit és a mini-
röplabdapályát.
Hétfôn reggel

a gyerekek tömegestül tó-
dultak megcsodálni a meg-
újult tornatermet. Csoda-
szép lett! Köszönet a segít-
ségért.

Testnevelôk

Regisztrált
Tehetségpont

Örömmel tudatjuk minden-
kivel, hogy a Gróf Szé-

chenyi István Általános Iskola
„Regisztrált Tehetségpont” lett.
Ezt minden dokumentumában
és a logójában is jogosult hasz-
nálni. Több területen (matema-
tika, sport, testnevelés, informa-
tika, történelem, kézműves, rajz)
gondozzuk a tehetséges tanu-
lókat, akikre büszkék vagyunk.
Referencia iskolaként fogadjuk
az érdeklődő iskolákat.

Igazgatóság

1988-tól dolgozik iskolánkban tanító-
ként, később az alsó tagozat 1-2. év-
folyamának, napközi otthonának és

az iskolaotthonának munkaközösség-veze-
tőjeként. 

Az igényes pedagógiai, szakmai mun-
kája mellett rendszeresen képezte magát: a

tanítóképző főiskola elvégzése után
az ember- és társadalomismeret
műveltségterületen szerzett újabb
képesítést. Később okleveles neve-
léstudomány szakos bölcsész dip-
lomát szerzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen, ezt köve-
tően közoktatási vezető, szakvizs-
gázott pedagógus végzettséget ka-
pott a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen.
Szakmai munkája során remek
kapcsolatot ápol tanítványaival, a
pedagógus kollégáival, a szülőkkel
és a civil szervezetekkel egyaránt.

Csoportjaiba sikeresen integrál
sajátos nevelési igényű gyerme-
keket is. Fontosnak tartja a gyermek
és ifjúsági szervezetek tevékenysé-
gének segítését.

Napi munkája során törekszik a
hatékony kommunikációs lehető-
ségek kihasználására, az együttmű-
ködés kezdeményezésére, a moti-
vációs technikák alkalmazására. Is-

kolánk rendezvényeinek aktív tagja,
céltudatos, precíz munkájával, sikeres pá-
lyázatok írásával támogatja az intézmény
még sikeresebbé válását.

Már munkaközösség-vezetőként is meg-
tanulta a dinamikus és koncentrált feladat-
végzést, összehangolta, irányította sok

ember tevékenységét, személyes példa -
adással irányt mutatott kollégái számára.

Rengeteg továbbképzést, vezetői kész-
ségfejlesztési mesterkurzust végzett el az
évek során, amelyeket jól kamatoztat a ta-
nítványai és kollégái javára. Rendszeresen
részt vesz a tanulók szabadidős tevékeny-
ségeinek szervezésében, lebonyolításában.

Tagja a Független Pedagógus Fórumnak,
a Pedagógusok Civil Fórumának és a Köz-
oktatási Szakértők Országos Egyesüle-
tének is.

Hosszú éveken keresztül részt vett a
Nemzetközi Pető András Közalapítvány
kuratóriumának munkájában az OM dele-
gáltjaként, tagja volt az Országos Diákjogi
Tanácsnak, és 12 éven keresztül dolgozott
Szigethalom Város Önkormányzata képvi-
selőtestületében az Oktatási, kulturális és
sportbizottság aktív tagjaként.

Hosszú évek óta segíti az óvoda – iskola
átmenetével kapcsolatos teendőket, fóru-
mokat, bemutató órákat tart, versenyeket
szervez.

Példaértékű szakmai, közösségi és em-
beri magatartása a biztosíték arra, hogy lo-
jális vezetőként sikeresen fogja betölteni a
vállalt új munkakörét, amelyhez sok sikert,
szép eredményeket és jó egészséget kí-
vánok magam és a kollégáim nevében:

Egyed Jolán 
igazgató

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola nagy tisztelettel kéri - amennyiben lehetőségük van rá
-, legyenek szívesek felajánlani adójuk 1%-át a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány
javára, amelyet a rászoruló tanulók tanulmányi kirándulására, táborozásaira és erdei iskolai
programjaira fordítunk.

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

Kuratórium 

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola új igazgatóhelyettese
Mermeze Klára tanítónő 2013. február 1-jétől lett a pályázat nyerteseként a szigethalmi

Gróf Széchenyi István Általános Iskola új, alsó tagozatos igazgatóhelyettese.

A tornaterem újravonalazása
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Varázslat színekkel

Kedves kötelességünknek tettünk eleget, amikor decemberben
Holczhauser Zsuzsanna kolléganőnk meghívására a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárba látogattunk. Zsuzsanna itt, mint festő-

művész mutatkozott be, egyedi, színes gondolkodás- és érzelemvilá-
gának kifejezéseit csodálhattuk meg a képein. Mint Fáki László, polgár-
mester kiállítás-megnyitó beszédében elmondta, nagyon nagy szükség
van arra, hogy néha kilépjünk a mindennapokból, hogy lelkünket meg-
nyugtassuk, és ebben nagy segítséget nyújthat a művészet és az alkotás
öröme. 

Zsuzsa már gyerekkorában elindult a művészetek útján, gyönyörűen
játszik harmonikán és gitáron, de élete szerves része volt a színjátszás
és a bábművészet is, most pedig a festészet jelenti számára az önkifejezés
legörömtelibb formáját. Képei egyediek, a kör, mint a világmindenség,
a szem, mint a lélek tükre, és a madár, mint a szabadság szimbólumai

jelennek meg szinte valamennyi művén külön-
féle formában. 

Kívánjuk Zsuzsának, hogy a festés legyen
számára mindig olyan örömforrás, ami bol-
doggá, szabaddá és gazdaggá teszi. 

csurcsiáné Török Ilona

Köszönet a lelkes segítőknek!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Gézengúz csoportos
Tóth Lilinek és családjának, valamint Hajdú Hannának és csa-

ládjának folyamatos segítségükért, amelyet az óvodánkba járó
hátrányos helyzetű gyermek számára nyújtanak.

Csurcsiáné Török Ilona
Aranyhal Alapítvány

2013. január 24-én örömteli meglepetés
érte a kis bölcsődéseket. A folyosóra ki-
lépve nagyon sok színes játékmotor várta

a kis csapatot. A pár pillanatig tartó megillető-
dést felváltotta az egészséges játékkedv, és a
gyerekek vidáman pattantak fel az új játékokra,
hogy kipróbálják azt a hosszú folyosón. A „teszt-
üzemmód” nagyon jól sikerült, mosolyogva fi-
gyelte őket a bölcsőde intézményvezetője, kol-
légái és maguk az ajándékozók.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
F. Istvánnak és S. Anikónak, akik motoros bará-
taikkal a Pedró kocsmája szervezésében a be-
folyt jótékonysági bevételből megajándékozták

intézményünket, és ezzel hozzájárultak bölcső-
dénk játékparkjának fejlesztéséhez.

Horváth Katalin
Intézményvezető

Meglepetés
a bölcsődében
Többet szerettünk volna, mint egy átlagos sö-

röző, és ezt úgy érezzük, hogy maximálisan
sikerült is teljesítenünk. Ezt misem bizonyítja
jobban számunkra, mint a rengeteg pozitív visz-
szajelzés, melynek fényében közös munkával
sikerült létrehozni a motoros szezonnyitó és
záró rendezvényeinket. Valamint nem lehet szó
nélkül hagyni a számtalan bulit és partit sem.

Fő célunknak tekintettük a helyi óvodák és
bölcsődék támogatását is a magunk módján.
Ennek érdekében a motoros szezonnyitó és
évadzáró bulik alkalmával jótékonysági játé-
kokat szerveztünk, s ezek bevételéből játékmo-
torokat vásároltunk, melyeket a gyerekek leg-
nagyobb örömére átadtunk.

Ez volt a negyedik, és egyben az utolsó al-
kalom, hogy sikerült örömet szereznünk, mert
a Pedró kocsmája 2013. január 26-án utoljára
tárta ki kapuit!

Köszönettel:
F. István, S. Anikó,

Szigethalmi motorosok

Vidám robogás a Szivárvány Bölcsőde folyosóján

TISZTELT SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával segítsék óvodánk alapítványát. A befolyt
összegből az óvodák játék és sporteszközeinek bővítését valósítjuk

meg, megszépítve, gazdagítva az óvodás éveket. Támogatásukat előre is
köszönjük a közel 800 szigethalmi óvodás gyermek nevében.

A kedvezményezett adószáma: 
18687738-1-13

A kedvezményezett neve:
A SZIGETHALMI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Köszönettel:
zoltay árpádné 

a kuratórium elnöke

Tíz éves a Csengettyű bábcsoport

Február 28. és március 1. között ünnepli bábcsoportunk fennállá-
sának 10. évfordulóját. Szakmai nap keretében szerbiai testvéró-
vodánk pedagógusai vesznek részt egy délelőtti bemutató foglal-

kozáson a Kék tagóvoda Katicabogár csoportjában.
Kora délután a Szigethalmon élő hátrányos helyzetű családokat hívjuk

meg egy bábelőadásra. Késő délután retro bábdarabbal készülünk (Pi-
roska és a farkas) felnőtt vendégeink számára. Ezt követően szakmai
megbeszélést tartunk.

A rendezvény ideje alatt bábjainkból kiállítást rendezünk a Kék tagó-
voda előterében. Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk a kiál-
lítás megtekintésére 2013. március 4-étől 8-áig 9-17 óra között. Szí-
vesen fogadjuk az érdeklődő csoportokat, osztályokat. Kérjük, telefonon
egyeztessenek időpontot a következő telefonszámon: 06/70 938-9796.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
csurcsiáné Török Ilona

Kék tagóvoda
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Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
tagjait, valamint a civil társadalom, civil élet iránt

érdeklődőket az alábbi programra.

Civil Fórum
Időpontja: 2013. március 22. (péntek) 17 óra

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

Információ: Lang Mónika - 06/70 372-843

Húsvéti kézműves délután
2013. március 29. (péntek) 14:00 – 18:00

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

Program: tojásfestés, tojás írókázás, ablakdíszek készítése,
népi versenyjátékok, kisállat simogató.

Rajzverseny: készíts rajzot kedvenc háziállatodról,
és a helyszínen a szakavatott zsűri 

díjazza az alkotásodat.

A programban közreműködik: V 75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete.

Belépő: 500 Ft/fő
A  programra jelentkezni lehet a 06/70 380-7681-es telefonszámon.
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Ez történt az elmúlt évben a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban

Tisztelt Lakosok, Támogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012-ben (a 2011. adóév után)
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
802.681 Ft-ot kapott adó 1% felajánlásaik nyomán.
A kapott összeget 2013-ban fogjuk felhasználni, melyről az év
folyamán hírt adunk.

Köszönjük támogatásukat!
Luttenberger Katalin

könyvtárigazgató

RENDKÍVÜLI KÖNY VTÁRI NYITVA TARTÁS
A MÁRCIuS 15-EI HÉTVÉGE MIATT!

2013. március 14. (csütörtök): 9-19 óráig NYITVA
2013. március 15. (péntek): ZÁRVA
2013. március 16. (szombat): ZÁRVA

Megértésüket köszönjük!

„A kézimunka szeretete a nők szépségéből
és jóságából adódik.”

A Rózsa Gobelin Kör 

szeretettel meghív minden művészet iránt érdeklődőt 

Tavaszváró kiállításának megnyitójára
2013. március 8-án (pénteken), 17 órai kezdéssel.

A kiállítást megnyitja: Fáki László polgármester
A rendezvény háziasszonya: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató

A kiállítás nyitvatartási időben megtekinthető
a könyvtár rendezvénytermében március hónapban.

Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvényterme
2315 Szigethalom, József Attila u. 59. Tel.: 06/24 514-810

Elérhetőség: Bogya Rózsa  •  rozsagobelin@freemail.hu  •  http://rozsagobelin.hupont.hu

Az olvasói igényeket maximálisan figyelembe
véve szerezzük be újdonságainkat. Évek óta
tartó állományt átvizsgáló munkálatunkat

2012-ben is folytattuk: egyesével vizsgáltuk meg a
meglévő könyveinket tartalmi illetve esztétikai szem-
pontból, és döntünk a selejtezés vagy a cserepéldány
beszerzésének szükségességéről. 

Azokat a ritkábban keresett könyveket, amelyek
nem találhatók meg állományunkban, az olvasók ké-
résére átkölcsönözzük más könyvtárból. A dunaha-
raszti könyvtár évente több alkalommal ad kölcsön ne-
künk, ezekért személyesen megyünk el. A távolabbi
könyvtárak postán küldik a kért irodalmat. Ennek ko-
ordinálása a könyvtárosok feladata, ezzel is levesszük
a lelőhely felkutatás, utána járás terhét olvasóinkról.

Azokat a könyveket, amelyek megtalálhatók állomá-
nyunkban, de éppen nincsenek bent, előjegyzés
alapján tesszük félre olvasóinknak. A beérkezett műről
telefonon, e-mailben vagy a facebookon soron kívül
értesítjük a várakozókat. 

Meglepően sokan kerestek fel bennünket Sziget-
halmon kívülről is: használóink 14,6 %-a. 

Szolgáltatásaink köre nem csak a könyvekre korlá-
tozódik, nagyon sokan élnek irodai szolgáltatása-
inkkal: fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés,
spirálozás és laminálás. Esetenként szövegszerkesztést
is végzünk. Nyilvános internethasználatot is biztosí-
tunk, jelenleg 3 számítógép áll a használók rendelke-
zésére.

Honlapunkon (www.hgvk.hu) két nagyobb válto-
zással találkozhattak nyár óta. Egyrészt a régebbi Kép-
galéria tárhelyének szűkössége miatt nem tudtunk
képes „beszámolót” közzétenni, ezért egy picasa tár-
helyet iktattunk be, így az összes eddigi rendezvé-
nyünkről találhatnak már fotókat. A legfrissebbeket
külön is kiemeljük a Híreink mappában Képes krónika
címszó alatt. A másik újdonság, hogy visszakerestük a
könyvtárunkkal foglalkozó régebbi cikkeket, és ezeket
archiváltuk a Rólunk írták mappában. 1997-ig vissza-
menőleg olvashatják valamennyit.

2012-ben könyvtárunk a facebook közösségi por-
tálon is regisztrálta magát, év végére 677 ismerősünk
lett. Ők rendszeresen olvashatják itt is a könyvajánlókat,
felhívásainkat, de lehetőség van kérdéseket feltenni, köl-
csönzési határidőt hosszabbítani ebben a formában is. 

Igyekszünk sokféle rendezvénnyel színesíteni a te-
lepülés kulturális életét. Együttműködve a pedagó-
gusokkal, rendszeresen tartunk könyvtárbemutató
foglalkozásokat óvodásoknak, iskolásoknak, a na-
gyobbaknak könyvtári órákat is. 

2012-ben először, hagyományteremtő céllal ren-
deztük meg a „ Jön a nyár, vár a könyvtár!” program-
sorozatunkat. Célunk az volt, hogy mindenkiben tu-
datosítsuk: a könyvtár nyáron sem szokott bezárni, szí-
vesen látunk minden vakációzót, akár egyedül, akár a
családtagokkal látogat el hozzánk.

A hagyományos Városi Szavalóverseny témájának
apropóját 2012-ben névadónk, Hegedüs Géza szüle-

tésének 100. évfordulója adta. „Örökségünk” címmel
hirdettük meg, és örömünkre szolgált, hogy szép
számmal vettek rajta részt minden korosztályból.

Újdonság volt, és szintén hagyománnyá kívánjuk
emelni a Költészet Napjának megünneplését.

Szintén újdonság, hogy decembertől kezdve
minden hónap első szombatján ingyenes diafilmvetí-
tésre, és ehhez kapcsolódóan szintén ingyenes kéz-
műves foglakozásra invitáljuk az érdeklődő kicsiket és
nagyokat.

Szintén új elemként a Lakihegy Rádióban külön-
böző interjúkból tájékozódhattak a rendezvényeink
iránt érdeklődők. Ezek jelenleg is meghallgathatók
honlapunkon, a Híreink/Multimédia cím alatt. Külön
öröm, hogy Dr. Hidán Csaba László és Végh József is
beszélt az előadásáról.

Végül, de nem utolsósorban mi, könyvtárosok,
mindannyian szeretnénk köszönetet mondani a 2012-
ben nyugalmazott igazgatónknak, Miszori Sándorné
Mártának a könyvtárban és a könyvtárért folytatott 45
éves munkájáért, melyben végig támogatta őt családja:
férje és lánya is! Sokan tudják Mártáról, hogy ha ő nem
áll 1997-ben az ügy mellé, akkor a Csepel Autógyár
könyvtára ma már csak a múlté.

Miszori Sándornétól helyettese, Luttenberger
Katalin vehette át júliusban a képviselőtestület dön-
tése alapján a stafétabotot. Csapatával a könyvtárunkat
látogatók eddigi színvonalas könyvtári ellátását, és a
kulturális életben való részvétel folytatását kívánja
fenntartani és fejleszteni.

Szabó zsuzsanna
könyvtáros

2012-ben 244 nyitvatartási napon, heti 36 nyitvatartási órában közel 61 ezer kötet
könyvvel, 130 féle folyóirattal, 406 féle hangoskönyvvel vártuk olvasóinkat.



Szigethalmi Híradó – 2013. február12

Ha december, akkor Művészeti Nap!

Hagyományainkhoz híven idén is megadtuk a módját egész évi
„öröm munkánknak”, a táncnak december közepén. Bár egy

kis adminisztrációs hiba folytán egy nappal később tartottuk, re-
méljük, ez a műsor élvezetéből mit sem vont le. Annál is inkább,
mert – mint már annyiszor – idén is régi ismerősöket láthatott a
Szabadidőközpontba ellátogató közönség. 

Vendégfellépőink voltak a Kiskun Néptánc Együttes Kiskunlacházáról,
a Kéve Néptánc Együttes Ráckevéről, a Szárnynyitogató Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei Tökölről, Hetényi Milán népdalénekes, a Magyar
Állami Népi Együttes szólistája. Táncainkat ezúttal is a kiváló Bara Nép-
zenei Együttes kísérte. Műsorszámaink között Kállai Melinda és Szanyó
István szemet gyönyörködtető tánckettősével fokoztuk a jó hangulatot.

Vendégeinket házi zsíros kenyér, forró tea és forralt bor várta, amit –
mint minden évben – most is kedves nyugdíjas barátaink kínáltak,
akiknek ezúton is hálás köszönetet mondunk. Szűkös anyagi lehetősé-
geink idén kicsit szerényebb keretek közé szorítottak bennünket, de ez-
úttal is voltak támogatóink, s a tánccsoportunk minden tagja kitett ma-
gáért. A műsor után igen jó hangulatban fogyasztottuk el a Borbély Józsi
barátunk által felajánlott két gyönyörű sült malacot – amit szintén na-
gyon szépen köszönünk –, és mindazt a sok finomságot, amit saját ma-
gunk készítettünk. Nagyon köszönjük minden kedves támogatónknak
az önzetlen segítséget!

Együttesünk nagy izgalommal készült erre a napra is csakúgy, mint
minden évben. Reméljük, hogy ez a számunkra, és a ránk kíváncsi kö-
zönség számára is maradandó élményt adó Művészeti Nap sorozat ez-
után sem szakad meg, és még sokáig tudunk vele örömet szerezni min-
denkinek. 

A Sziget Néptánc Együttes vezetősége

KEMÉNYFA BR IKETT
KAPHATÓ !

100% bükkfából készült, kandallóba,
kályhába, kazánba használható.

Tiefen Stein Kft. - Taksonyi temető mellett.
H-P: 7-16h, egyéb időpontban: 06/30 940-2008.

A zÖLD HáLó EGyESÜLET HíREI:

PÁLYÁZATI LEHETőSÉG
CIVIL SZERVEZETEKNEK
Február 12-én részt vettem a Norvég Királyi Nagykövetség, az

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda, valamint az Ökotárs
Alapítvány részéről kapott meghíváson, az Európai Ifjúsági Központban
rendezett konferencián. A konferencia a magyarországi civil társadalom
fejlődését, erősítését, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakítását
célozta meg.

Az eseményen elhangzott egy pályázati lehetőség a hazai civil szerve-
zetek számára, melyről bővebben a következő honlapról tájékozód-
hatnak: www.norvegcivilalap.hu 

Tisztelettel:
Regényiné Aranka

Hívjuk, várjuk…
Tisztelt szigethalmi Olvasó! Első „találkozásunk” alkalmával engedje

meg, hogy bemutatkozzam. Varsányi Ferenc evangélikus lelkész va-
gyok. Szolgálati székhelyem Dunaharaszti, de hozzám tartozik Csepel
kivételével az egész Csepel-sziget, így Szigethalom is. Ezúton szeretném
felajánlani szolgálatainkat a településen élő evangélikus, illetve evangé-
likus kötődésű hittestvéreinknek. A szolgálatunkba beletartozik az is-
tentisztelet, keresztelés, esketés, temetés, beteglátogatás, lelkigondozás.
Szeretnénk segítségére lenni minden hozzánk fordulónak. A szigethalmi
testvér egyházakkal példás, jó kapcsolatot ápolunk, így most a görög ka-
tolikus testvéreink ajánlották fel, hogy templomukban tarthatjuk a ha-
vonkénti alkalmainkat. Hívjuk, várjuk az érdeklődőket! A nem evangé-
likus keresztény testvéreinket hadd biztassam, erősítsék a saját közös-
ségüket, a keresőknek pedig kívánom, hogy találjanak lelki otthont ott,
ahol jól érzik magukat.
Elérhetőségeink: Varsányi Ferenc Dunaharaszti, Damjanich u. 33.

Tel.: 06/24 426-602, 06/20 824-5275
E-mail: varsanyif@gmail.com • Web: www.lutheran.hu/dunaharaszti

Mert adni jó!
APest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület egy többéves

együttműködés eredményeként ajándékot adott át Szigethalmon.
Kerestük, hol lehetne legjobb helyen ez a csepp a szükség tengerében,
s végül Fáki László, Szigethalom polgármestere segített benne.

Az elmúlt években számtalan fogyasztóvédelmi problémát sikerült kö-
zösen orvosolnunk, ami a helyi lakosságot érintette, legyen az gáz- vagy
elektromos szolgáltatás, vagy a kötelező kéményseprőipari szolgáltatás
gondja. Ezekben a nehéz időkben egy speciális adományt szeretett volna
az egyesület a legjobb helyre eljutatni, amely a rákos betegek táplálására
szolgáló speciális tápszerekből, és ezek szerelékeiből áll

Az adományunk célállomása így lett a Szigethalom Egyesített Szoci-
ális Intézmény, melynek vezetője Fóris Mónika vette át a nagy értékű
ajándékot.

Széplaki ferenc
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Aböllér, Bednarik János, és segítői: Szikla-
vári Sándor, Domonkos István és Papp
János megkezdték a pörzsölést, amit nagy

érdeklődés övezett, de valami fura dolog történt.
Nem volt meg a malac farka, így a versmondás a
farkáért elmaradt. 

A szakavatott kezek gyorsan letisztították a ma-
lackát, és felakasztották a rémfára, ahol elkezdték
a szétbontását. Amíg készült az orjaleves, és be-
lefogtak a hagymás vér sütésébe, mindenkit meg-
kínáltunk zsíros kenyérrel és forró teával. Aki fá-
zott, az finom forralt borral pezsdíthette fel
magát. Nagy Viktor vidám műsorvezetéssel és jó
zenével gondoskodott a remek hangulatról, így
mindenki értesülhetett a történésekről. A gyere-
keknek kézműves foglalkozás volt az aulában,
ahol malackát készíthettek fakanálból, és színez-
hettek is Kleineizel Ica néni és Kancsár Ferencné
Erzsike néni segítségével. Markó Marika néni és

Domonkos Ili néni pedig ügyességi
játékokkal hozta lázba az ifjoncokat. 

A szalonnából Sárközi Ferenc és
Tóthné Rózsika egy nagy üstben
kezdték a töpörtyű sütését. A másik
faházban a feldarabolt húsokból La-

szák Zoltán és Szilágyi
István pecsenyét sü-
töttek. Bent a konyhán
Szilágyi Ibolya és segítői:
Sziklavári Marika, Szabó
Magdi, Káldi Zsuzsi,
Rácz Böbe készítették a
finom szabolcsi töltött
káposztát. Hosszú sorok álltak a le-
vesnél, amikor Kleineizel Mátyás és
Széplaki Ferenc elkezdték sütni a kol-
bászt és a hurkát.

A kóstolójegyek mellé tombolajegyet
is kaptak a vendégek, amellyel értékes

ajándékokat nyertek. A sütni szerető háziasszo-
nyoknak süteménysütő versenyt szerveztünk,
amire egy tálca süteménnyel lehetett nevezni,
amiért ajándék hurka és kolbászjegyet is adtunk.
A zsűrinek nehéz dolga volt, mert 11 nagyon
finom sütiből kellett kiválasztania, hogy melyek a
legjobbak. Az eredményhirdetés után a vendégek
is megkóstolhatták a príma süteményeket. 

Megtisztelték a rendezvényünket a lengyel
testvérvárosi vendégek is, akik nagyon jól érezték
magukat, még a zsűrizésben is segédkeztek.

A felállított nagysátor alatt délután a gye-
rekek furulyázásával kezdték meg a szórakoz-

tatást, majd a nótázásról Tuboly Bella, Szilágyi
Erzsike, és a Szigethalmi Felnőtt Kórus gon-
doskodott. Többen táncra is perdültek a jó
hangulatú zene hallatán. Bemutatkozott a
Taná-Rock zenekar: Hujbert Tibor, Lupa János

és Nagy Viktor fergeteges hangulatot teremtett
a közönség soraiban.

A tombolahúzás után a Sziget Néptánc Egye-
sület csűrdöngölős bemutatóját követően a tánc-
házban csárdást rophattunk. Az eszem-iszom,
dínom-dánom után mindenki jókedvűen térhe-
tett haza.

Köszönjük Tézsláné Farkas Klarissza, Bolla
Éva, Estók Márti, Gulyásné Marika, Laszák Zol-
tánné, Lang Mónika, Bognár Györgyi, Jakab
Judit, Szalai Károlyné Erzsike, Dinnyés Tünde és
anyukája, Dr. Schuller Gábor, ifj. Papp János, Szi-
lágyi Dávid, Zajzon Anita, Suhai Nikolett, Farkas
Kolos, Blum Gergő, Farkas Fanni egész napos
munkáját. 

Külön köszönet a támogatóinknak, és minden-
kinek, aki eljött és jól érezte magát velünk.

az Összefogás Szigethalomért Egyesület
tagjai

Családi Disznóvágás Szigethalmon
Február 9-én kora reggel kezdődött a kultúrház udvarán a sürgés-

forgás, sátorállítás, tűzgyújtás. Közben jöttek a vendégek, a gyerekek
pedig izgatottan várták, hogy megérkezzen a malac.

Az újév új és hagyományőrző programokkal
egyaránt várt minket már az első hóna-

pokban. A Családi Disznóvágás, a Galamb és
Kisállat kiállítás és a farsangolások után már-
cius is két rendezvénnyel köszönt be. A moz-
gáskedvelők a Fitt-Lesz Napon próbálhatják ki
a különböző sportlehetőségeket. Akik pedig

a kultúrát és a szép virágokat kedvelik, azok
megtekinthetik a Rügyfakadás képzőművészeti
és virágkiállítást. 
Húsvéttal lépünk át márciusból áprilisba, ezért
egy finom vendégváró salátával és tojáskrémes
recepttel kedveskedek Önöknek.

Francia saláta
A mirelit francia sa-
láta alapot meg-
főzöm, majd jól le-
hűtöm. A tojássár-

gáját kevés sóval, mustárral, pár csepp
citromlével összekeverem, majd lassan csepeg-
tetve adom hozzá az olajat (kb. 1 tojássárgá-
jához 3dl olaj), és jó keményre kikeverem. Hoz-
záadom a tejfölt, ízlés szerint sózom, bor-

sozom, kevés mustárt és cukrot teszek hozzá.
Beleteszem a francia saláta alapot, kockára vá-
gott almát és csemege uborkát, összekeverem,
és hűtőben állni hagyom. Friss paradicsommal,
paprikával, salátalevéllel díszítem.

Tojáskrém
A tojásokat sóz
vízben keményre
főzöm, a hagymát
apró kockára
vágom, hozzáadom az összedarabolt tojáshoz,
teszek hozzá vajat, és ízesítem sóval, borssal,
mustárral, piros paprikával. Jól összekeverem,
állni hagyom, és pirítós kenyérrel tálalom.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Suhai Tímea

Hagyományok
és receptek

Január, február, március
Böjtmás hava

„Böjt-máshó földbe hintett tavasz magokat, 
Szőlőt hajtat, fákat oltat, szép gyümölcsöket.”
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Tavaszi napsütés és locspocs a Viseg-
rádi-hegységben az Úr 2013. esztende-
jének első hétvégéjén.

Immár második alkalommal rendeztük meg
Mi, a Szigethalmi TE turistái, az év első szom-
batján a Görgey Arthur és a Fézler Balázs emlék-
túrákat. Jaj! Nehogy elfeledkezzek a „paradi-
csomi” város, Visegrád városölelő túrájáról.

Két újításunk is volt az idén. Egyiket a kény-
szer szülte, a másikat pár túratársunk óhaja. Meg-
változott a rajt és a cél helye. No, ezt nem mi
akartuk, de nem bántuk meg. Sőt… Az új he-
lyen, a Visegrádi Sporttelepen lelkes támogatást
és hatalmas segítséget kaptunk. 

Idén akinek volt kedve, no és állóképessége,
az a Görgey 25 kilométeres lecuppogása után
„nekiszaladhatott” a több mint 10 kilométeres

városismereti „sétának” is. Le a kalappal azon 34
túratársunk előtt, akik ezt megtették. 

2013 januárjának első szombatján több mint
300 ember rótta a Visegrádi-hegység kies ösvé-
nyeit. Mosolygott a nap, a természet a szebbik
arcát mutatta, és sok nyakig sáros, de elégedett
teljesítő vette át a díjazását a célban.

Hű, de szeretjük január első szombatját!

Tisztújítás
2013. január utolsó péntekjén zsúfolásig meg-

telt a Szent István Általános Iskola ebédlője.
Ekkor tartottuk tisztújító közgyűlésünket. Elő-
ször Fáki László polgármesterünk Lang Mónika
és Bata Ilona közreműködésével köszöntötte és
díjazta legsikeresebb sportolóinkat. Sor került a

Fézler Balázs-díj és a vele együtt járó értékes mo-
untain bike átadására is. 

Ezt minden évben a legtehetségesebb fiata-
lunk kapja. Idén Csáki Szabina kapta az elisme-
rést. Megtörténtek a 2012-es szakmai és pénz-
ügyi beszámolók, majd a 2013-as tervek ismer-
tetése következett. (Büszkén jelenthetem: közel
30 országos és helyi rendezvényt tervezünk erre
az évre.)

A végén megtörtént a tisztújítás is. Egye-
sületünk elnöke Bata Ilona, helyettese
Kontha Gabriella lett. Gazdasági vezetőnk
Sziklavári Sándorné lett. A szakosztályokat
Lang Mónika és Szabó József irányítják to-
vább.

Nád Béla

Sikeres évkezdet, jó hangulatú tisztújító közgyűlés

RuTINSZERZÉS ÉS ÖNBIZALOM NÖVELÉS
A III. SZIGETHALMI uTÁNPÓTLÁS KuPÁN

A z utánpótlásé volt a főszerep a február 9-én, Szigethalmon rendezett kempo
versenyen. A Magyar Kempo Szövetség és a Dojo Lovász SKE versenyén a fi-
atalok, illetve a kezdők mérettették meg magukat.

Nagy érdeklődés övezte a mostani, immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő
kupát, amelyen huszonhat klub harcosai mérték össze tudásukat. A viadalon tizenkét harc-
művészeti stílus képviselői adtak számot tudásukról. Technikai számokban most is a pusz-
takezes formagyakorlaté volt a főszerep. A tavalyihoz képest több önvédelmi és fegyveres
bemutatóban vettek részt a nevezők. A színes küzdelmek zárták a napot. A nagyszámú in-
duló és a szép számú közönség egyaránt kellemes szombati napot tölthetett el a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola tornatermében. 

A rendezvény legeredményesebb fiú sportolója a szervező klub harcosa, Szitás Krisztián,
a lányoknál pedig a bicskei Mad Max Dojo kempokája, Ódor Lili lett négy-négy arany-
éremmel. A rendezvény legfiatalabb indulója Lovász Adrienn (4,5 éves) volt.

Ismét a szigethalmi Dojo Lovász Egye-
sület nyerte a csapatverseny első helyét,
melyet a versenyzőink következő ered-
ményei tették lehetővé: Szitás Krisztián
- 4 arany, 1 ezüst; Vaitzner Richárd
György - 2 arany, 1 ezüst; Becskeházi
Kata - 1 arany, 3 ezüst; Szabó Gábor - 1
arany, 1 ezüst, 1 bronz; Lovász Adrienn
- 1 arany, 1 ezüst; Szedlár Krisztina - 1
arany, 1 ezüst; Dojcsár Péter - 1 arany;
Martonosi Zorán - 2 ezüst; Pintér Vero-
nika - 2 ezüst; Szitás Tamás - 2 ezüst, 1
bronz; Szedlár Réka - 1 ezüst, 2 bronz;
Benedek Csaba - 1 ezüst; Kassai Kristóf
- 1 ezüst; Budai Dávid - 1 bronz.

A verseny véget ért, de csapatunk
nem pihen. Készülünk a következő

megmérettetésre, hiszen egyesületünk rendezi az áprilisi százhalombattai Kempo Világ-
kupát, és versenyzőink is folytatják a kemény edzéseket a további jó eredmények érde-
kében. Képek a www.hungariankempo.hu oldalon találhatók.

Lovász Gábor

Sokszor tizenhárom
2013. február 16-án 13. alkalommal rendezte

meg a Seizan Karate-Do Sportegyesület a
Halom Kupa utánpótlás versenyt. 12 egyesület
21 klubjából 325 versenyző indult a megméret-
tetésen. A legfiatalabb versenyző 4, a legidősebb
15 éves volt. Voltak itt Veresegyházától Kispesten
keresztül Újbudáig csapatok, de még Hajdúszo-
boszló is képviseltette magát. A z éremtábla
elején a helyi, szervező csapat végzett.

A Seizan egy japán kifejezés fordítása, a jelentése
13. Ráadásul 2013 van, és ez a XIII. Halom Kupa.
1994-ben indult a karate Szigethalmon, két évvel ké-
sőbb vette fel a Seizan nevet, és az egyesületi formát.
A létszámot tekintve, több mint 100 fő edz csak itt az
iskolában. Ennek nagy része gyermek, de a felnőtt
csoportban is rendszeresen izzad 30-40 fő. A kör-
nyéken 7 óvodában képviseljük magunkat, illetve Kis-
pesten is van egy csapatunk, akik most alakulnak
egyesültté. Mindezt jó hangulatban, sokszor nevet-
gélve. Ahogy az egyik idősebb tanítvány mondta (neki
a két gyermeke is jár edzeni); tudod Sensei, olyan ez,
mint egy család, csak kicsit szigorúbbak a szabályok.

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

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

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
Orvosok
Dr. Ammo Ahmed felnőtt háziorvos: 06/70 938-9956
Dr. Balogh Béla fogszakorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán felnőtt háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogszakorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor gyermek háziorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna felnőtt háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő gyermek háziorvos: 06/70 375-9630
Dr. Vékony Irma felnőtt háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Zellmann Margit felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
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

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDuKIDI) számít adójának 1%-ára,
mellyel a környező településeken, köztük Szigethalmon is működő hospice ellátást,
a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el.

Adószámunk: 18673539-1-13
Az épülő Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Nyisztor Andreánál
(2315 Szigethalom, Dob u. 20.) Tel.: 06/20 313-4833.

Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett 11742180-20066150 sz. bank-
számlára – „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk.
2010-2012 között beérkezett adományok: Vendégváró Receptkönyv – 704.600 Ft, Téglajegy –
1.001.500 Ft, adomány – 1.500.000 Ft, azaz mindösszesen: 3.206.100 Ft.
2009-2012 között ráfordításaink: (építési engedélyezés és nyomdai költségek) 2.202.290 Ft.

A Hospice Ház a ráckevei kistérség 20 településén élő 
daganatos betegek intézményi ellátását biztosítja.

A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus - elnök, tel.: 06/20 584-4653
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu •  Email: diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők  •  Tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)

Tisztelt Olvasóink és Hirdetőink!
A Szigethalmi Híradó szerkesztősége ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a lapzárta és a
várható megjelenés időpontja megváltozott.
A cikkeket minden hónap 15-éig kérjük eljuttatni a hirado@gmail.hu címre. Ha kérdésük van,
vagy egyeztetni szeretnének, hívják a felelős szerkesztőt (dr. Szilvay Balázs) a 06/20 515-0582-es
telefonszámon.
Az újság várható megjelenése: minden hónap vége.
Megváltozott továbbá a hirdetések feladásának rendje. A hirdetési díjat a Polgármesteri Hi-
vatal pénztárában kell befizetni nyitva tartási időben. A hirdetés szövegét pedig a befizetést kö-
vetően kérjük eljuttatni a hirado@gmail.hu e-mail címre.
Fontos, hogy csak olyan hirdetési szöveget tudunk fogadni, amelynek díját előzetesen rendezték
a Hivatal pénztárában.
Megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

A Szigethalmi Híradó szerkesztősége

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH ISTVÁNNÉ elhunyt. Utolsó út-
jára február 14-én kísértük el a szigetszentmiklósi temetőbe. A gyászunkban
osztozó valamennyi kedves ismerősének, barátjának, a Szigethalmi Nyugdí-
jasok Baráti Köre tagjainak, és a búcsúztatóján megjelenteknek ezúton fe-
jezzük ki hálás köszönetünket.

Lánya: Csikósné Éva és családja
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