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Április 8-ai ülés
A képviselő-testület a kialakult helyzet miatt

a rendes ülésrendjétől eltérően április 8-án tar-
totta soron következő ülését.

Fáki László polgármester ismertette a bíróság
döntését, amely visszahelyezte őt foglalkoztatási
jogviszonyába, majd indítványozta, hogy a tes-
tület vegye fel napirendjére önfeloszlatásának
kérdését. Miután a javaslat nem kapta meg a tá-
mogatást, nem vették napirendre, és így tárgya-
lásra sem került. Két sürgősségi indítvánnyal ki-
egészülve a képviselők 27 napirend tárgyalá-
sának láttak neki ezen a délutánon.

A polgármesteri tájékoztató, majd a határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámoló után zárt
ülés keretében döntöttek a képviselők az Egye-
sített Népjóléti Intézmény intézményvezetői
munkakörének betöltésére érkezett pályázatok
elbírálásáról; dr. Kővári Gábor Róbertné nyerte
az intézményvezetői pályázatot, megbízása áp-
rilis 9-étől 1 évre szól.

Következő napirendjében a képviselő-testület
a működési alapdokumentumának, a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosításának tárgya-
lását kezdte meg. A Hivatal által készített és
több, kötelező elemet tartalmazó módosítást is-
mételten a helyszínen szerették volna kiegészí-
teni a képviselők, mely formailag és tartalmilag
nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, va-
lamint a jegyző törvényességi észrevételét sem
tartalmazta. Ezért két lépcsőben döntöttek a
képviselők: második szavazásra elfogadták az
eredeti javaslatot, mely a további működéshez
szükséges nélkülözhetetlen döntéseket tartal-
mazta, a jegyzői észrevétellel kiegészített javas-
latot, mely szerint a következő ülésre kerüljön
törvényesen átdolgozott javaslat a képviselők
elé, elutasították.

5. napirendi pontként a képviselők meghall-
gatták és elfogadták a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2012. évi
beszámolóját, majd a Szigethalmi Polgárőr Egye-
sület 2012. évi beszámolóját.

Ezek után a sürgősséggel felvett napirend tár-
gyalása, a SZIKŐ Kft. beszámolója következett:
Kungli Ferenc, újonnan kinevezett ügyvezető
igazgatóhoz érkeztek kérdések, melyekre választ
adott.

Következő döntésében a testület elhatározta,
hogy a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskolától a
2012. évre visszamenőlegesen nem kér terem-
bérleti díjat.

A 2013. évi terembérleti díjat az általános is-
kolák nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek
bérleti díja alapján állapítja meg.

Rövid szünet után az adók, pótlékok, bír-
ságok és az adók módjára behajtandó köztarto-
zásokról szóló havonkénti tájékoztatást hallgatta
meg a testület.

Következő napirendjében a testület egy la-
kossági kérelemmel foglalkozott, mely a Sziget-
halom SC-t érintette: a volt elnökségi tag az SC
ki nem egyenlített tartozása miatt BAR listára ke-
rült, ebben kérte a testület segítségét, hogy vál-
lalja át az SC tartozását, mellyel ő megszaba-
dulna a rég be nem töltött tisztség miatti, illetve
önhibáján kívül keletkezett tartozástól. A képvi-
selő-testület a kérelmet nem támogatta.

11. napirendként ismét szakmai beszámolók
következtek: a Népjóléti intézmények (Sziget-
halom és Környéke Egyesített Szociális Intéz-
mény – 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/b,
valamint a Szigethalom és Környéke Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat – 2315 Sziget-
halom, József A. u. 49.) 2012. évi beszámolói,
melyeket a testület elfogadott.

Rendeletmódosítások következtek: a Sziget-
halom Város Önkormányzat Képviselő-testület
feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról
szóló 17/2009.(X.31.) rendeletet, házasságkö-
tési rendelet: a módosítását elfogadta a testület,
mindkét rendeletet megalkotta.

A 2012. évi költségvetés utolsó előirányzat
módosítására vonatkozó rendeletét is megal-
kotta a testület.

Az általános iskolák nem lakás céljára szol-
gáló helyiségeinek bérbeadása c. napirend ke-
retében a testület megállapította a bérleti dí-
jakat. Döntött a jelenlegi bérleti szerződések
módosításáról, mely egységes tervezet alapján
a megállapított bérleti díjakkal kerül módosí-
tásra.

A KEOP épületenergetikai pályázat önere-
jének vállalása keretében a testület elkülönítette
költségvetésében a szükséges önrészt a „Sziget-
halom, Szabadkai úti óvodák (Zöld és Sárga
épületek) energetikai célú korszerűsítése” c. pá-
lyázat elnyerésének esetére.

A képviselő-testület elfogadta a Szigethalom
Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel
kötött Támogatási Szerződést. Felhatalmazza a
szerződő feleket annak aláírására.

Szigethalom Város Önkormányzatának 2012.
évi közbeszerzésének megvalósítása és a 2013.
évi közbeszerzési tervének elfogadása követke-
zett a napirendi pontok sorában, melyet a tes-
tület vita és hozzászólás nélkül elfogadott.

Laktanyai transzformátorházba középfeszült-
ségű mérőcella javítási munkálatainak megren-
deléséről döntött a testület.

A KEOP-7.1.0/11-2012-0028 számú, „Sziget-
halom vizének átvétellel történő minőségjaví-
tása” című pályázathoz a kivitelezés közbe-
szerzés lebonyolítására pályázatot írt ki a tes-
tület az alábbi cégek meghívásával:

CEU Tender Kft. – 1124 Budapest, Német-
völgyi út 98.
Juratio Zrt. – 1071 Budapest, Városligeti
fasor 23.
Procura Consulting Kft. – 1015 Budapest,
Hattyú u. 17/A.

A körzethatáron kívül tanuló tankötelezettsé-
géhez működtetési hozzájárulás kérését eluta-
sította a testület.

Mobil bázisállomás létesítésről a testület a kö-
vetkezőképpen döntött: a General Com Kft.
(2040 Budaörs, Farkasréti út 1.) kérelmére a Te-
lenor Magyarország Zrt. a Szigethalom 052/1.
hrsz. alatt mobil bázisállomás telepítését enge-
délyezi 10 éves időtartamra. A bérleti díj nettó
500 eFt/év, mely összegből 2,5 millió Ft + Áfa
(5 éves bérleti díj) egy összegben előre fize-
tendő az önkormányzat felé. A bérleti díj ösz-
szege a 2013. évi költségvetés általános tartalé-
kába kerül. 

A testület felhatalmazta a polgármestert a bér-
leti szerződés aláírására, amely tartalmazza,
hogy a bázisállomás megszűnése esetén a fel-
építmény elbontása, elszállítása és a terület ere-
deti állapotba történő visszaállítása a bérlőt ter-
heli.

A következő napirend a Szigethalom Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és fenn-
tartásában lévő intézményekre a takarítási szol-
gáltatással kapcsolatos döntéseket tartalmazta.

Két tájékoztató, néhány lakossági hozzá-
szólás, majd zárt ülés után a testület befejezte
aznapi működését.

Április 25-ei ülés
A képviselő-testület a napirendek megszava-

zása előtt 6 sürgősségi napirend felvételéről
döntött, így összesen 39 napirend tárgyalását
kezdte meg.

Dönteni kellett dr. Kővári Gábor Róbertné
frissen kinevezett intézményvezető illetmé-
nyéről is, mivel a képviselő-testület – munkál-
tatói döntés keretében – szerette volna, ha a
polgármester az előző intézményvezetőnek
megítélt illetményt állapítja meg, ami maga-
sabb, mint a törvény által meghatározott. A ja-
vaslat végül nem kapta meg a testület támoga-
tását.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal el-
fogadta a TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. által

Az áprilisi testületi ülések összefoglAlójA
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2012 novemberében elkészített Új Közlekedési
Koncepciótervet.

A Gyertyaláng Kegyeleti Kft.-nek a szigethalmi
temető 2012. évi üzemeltetéséről szóló beszá-
molóját nem fogadta el a testület. 

A képviselő-testület döntött a következőről:
a Coranet Zrt. részére az adatátviteli csomó-
pont felállítását a Szigethalom Város Önkor-
mányzat tulajdonában, Móra F. u. 1. szám alatt
a Városfejlesztő Kft. közös használatú helyisé-
gében biztosítja havi 3.000 Ft/hó + ÁFA bérleti
díjért úgy, hogy a Szent István Általános Iskola
mindkét telephelye számára havi 8.000 Ft +
ÁFA előfizetési díjért szolgáltat internet hozzá-
férést, valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
internet hozzáférési sávszélességét – változatlan
pénzügyi konstrukciók mellett – 5/5 Mbit/s-ra
emeli. 

Az áramszolgáltatást a kérelmező fél az általa
felszereltetett almérő adatai alapján téríti meg.
A megkötendő bérleti szerződésnek legyen
része, hogy a bérelt helyiség fűtetlensége okán
a fél nem támaszthat kártérítési igényt az önkor-
mányzat felé.

A Vízmű utca folytatásával kapcsolatban a tes-
tület úgy döntött, hogy a 065/2 hrsz. alatti te-
lekből felajánlott részt nem kívánja megvásá-
rolni.

Felkérte a testület a polgármestert, hogy a
2013. júniusi képviselő-testületi ülésre a fenti
területre vonatkozóan az alábbi döntés előké-
szítést hajtsa végre: 

1. A 775/2. hrsz. telek megközelítésére a
Jókai u. felől az ottani területből kisajátí-
tott részen út kialakítása,

2. A 065/2 hrsz.-on a közművek tekinte-
tében szolgalmi jog bejegyeztetése,

3. A 065/2 hrsz.-ú területen lévő szemét el-
szállíttatása az önkormányzat saját költ-
ségén. 

A testület az „Egy hajóban evezünk” program-
kezdeményezést 100.000 Ft egyszeri összeggel
támogatta, hogy a szigethalmi gyerekek is részt
vehessenek a programon.

Az Édesanyák Klubja egyesületet 20.000 fo-
rint összegben a 2013. évi költségvetés céltarta-
lékában civil szervezetek támogatása soron sze-
replő összegből támogatta.

Az Önkormányzat a 2012. évi belső ellenőr-
zéséről készült beszámolót elfogadta. A követ-
kező két napirend tárgyalását a testület felfüg-
gesztette, a szükséges vélemények beszerzése
után azokat újratárgyalja.

A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
Alapító Okiratát módosította, a 2012. évi költ-
ségvetés céltartalékában szereplő szociális in-
tézmények támogatásának felhasználásáról
szóló tájékoztatót pedig elfogadta.

A Munkamegosztási Megállapodást, amelynek
keretében a Polgármesteri Hivatal és a Négyszín-
virág Óvoda között a gazdálkodási feladatok el-
látására vonatkozóan határozza meg a felek jo-
gait és kötelezettségeit, a Polgármesteri Hivatal
és a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
között a gazdálkodási feladatok ellátására vonat-
kozóan határozza meg a felek jogait és kötele-
zettségeit, a Polgármesteri Hivatal és a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár között a gazdálkodási fel-
adatok ellátására vonatkozóan határozza meg a
felek jogait és kötelezettségeit, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal és a Városi Szabadidőköz-
pontközött a gazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozóan határozza meg a felek jogait és kö-
telezettségeit, jóváhagyta a testület.

A képviselő-testület módosította a Négyszín-
virág Óvoda Alapító Okiratát, majd a 2012. évi
költségvetés céltartalékában szereplő nevelési,
oktatási és kulturális intézmények támogatá-
sának felhasználásról szóló tájékoztatót elfo-
gadta.

A Kulturális Intézmények összevonásával kap-
csolatban az alábbiakról döntött:

- felkéri a Hegedüs Géza Városi Könyvtár ve-
zetőjét, hogy készítse el a szakmai anyagot,

- felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy ké-
szítsen kimutatást a gazdasági előnyökről,
és készítse el az Alapító Okirat tervezetét.

Az elkészített anyagokat a képviselő-testület
június 21-én hozott döntése után megküldi vé-
leményezésre a Nemzeti Erőforrás Minisztériu-
mának. 

Egyszeri támogatást (80.000 Ft) szavazott
meg képviselő-testület a Könyvtár részére kul-
turális rendezvény támogatására, majd a Sziget-
halom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft.-vel a takarításra vonatkozó megállapodás
megkötéséről döntött.

A SZIKŐ Kft. alapítói döntések meghozatala
lehetővé tette az új ügyvezető, Kungli Ferenc be-
jegyzését a cégbírósági nyilvántartásba.

A képviselő-testület SZMSZ-ét módosította
testület, ezentúl kéthetente fog ülésezni a nyári
ülési szünet kivételével.

A testület a 2013. évi költségvetés 10. mellék-
letében biztosított felhatalmazás alapján döntött
arról, hogy a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányságnak 1.500.000 Ft támogatást nyújt, és tá-
mogatja – a költségvetés céltartalékában erre a

célra tervezett összegből – a Szigethalmi Pol-
gárőr Egyesületet 600.000 Ft összegben.

Elfogadta az alapítványok 2012-es beszámo-
lóit, de a civil és sportszervezetek beszámolójára
további egyeztetést javasolt. Az egyházak beszá-
molóját elfogadta a testület, Tóth József képvi-
selő javaslatára pedig a 2013. évben a Dunaha-
raszti Evangélikus Egyházközséget nem kívánja
támogatni. 2013-ban az alábbi egyházakat együt-
tesen 1.200 eFt összegben támogatja a követ-
kezők szerint:

1. Római Katolikus Egyházközség
400 eFt

2. Református Egyházközség
400 eFt

3. Görög-Katolikus Egyházközség
400 eFt

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Sziget-
halmon működő civil szervezetek és sportszer-
vezetek működésének, fejlesztésének valamint
közösségi programjaik megvalósításának támo-
gatására.

Következő napirendjében a testület támo-
gatta a Református Dunamenti Kistérségi Dia-
kónia Otthoni Hospice Ellátását (2339 Majos-
háza, Kossuth u. 71/a) és a Szent István Álta-
lános Iskola csatlakozását a „Méltóság mezeje”
programhoz úgy, hogy a virágágyás helyének ki-
jelölését a Szent István Általános Iskola (2315
Szigethalom, Szabadkai u. 67.) utcára néző elő-
kerti részében engedélyezi. 

A testület a Telenor Magyarország Zrt. (2045
Törökbálint, Pannon út 1.) ajánlatát nem fo-
gadta el, és a Szigethalom 549. hrsz.-on (Sport-
pálya) Telenor állomás telepítését nem engedé-
lyezte.

Ezután a képviselő-testület úgy döntött, hogy
folytatni kívánja a Szabadkai utcai beruházást,
és elfogadja a Vianova Zrt. (székhely: 1215 Bu-
dapest, Vasas u. 65-67.) II. ütem előteljesítésére
tett ajánlatát, melynek írásban történő megren-
delésére felhatalmazza a polgármestert.

Döntött továbbá, hogy értékesíteni kívánja a
volt ÉGSZÖV területét, majd módosította az
egészségügyi alapellátás keretében kötött köz-
ponti orvosi ügyeleti megbízási szerződést.

Támogatta a VII. Városi Gyermeknap lebo-
nyolítását a 2013. évi költségvetés céltartalé-
kából a civil szervezetek támogatása soron sze-
replő összeg terhére 180.000 Ft-tal.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérésére
támogatta a testület a rovásírásos helységnév-
tábla kihelyezését.

Az áprilisi testületi ülések összefoglAlójA
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Kormányhivatali állásfoglalások

Az egyik ilyen kormányhivatali el-
járást kezdeményező képviselő Por-
koláb Zoltán volt, aki a február 21-ei
testületi ülés után fordult a törvé-
nyességi felügyeletet gyakorló
szervhez. Mint ismert, az említett tes-
tületi ülést Fáki László polgármester
még az előtt rekesztette be, hogy a
testület megtárgyalhatta volna a
SZIKŐ Kft. ügyvezetőjével kapcso-
latos kérdést. A Kormányhivatal az
eset kivizsgálása kapcsán a következő
tájékoztatást adta Porkoláb képviselő
úrnak:

„A 2013. február 21-ei képviselő-
testületi ülésen meghozott 31/2013
(II.21.) sz. határozatban Szigethalom
Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy ülésén Végh
Balázs ÜKB elnök sürgősségi képvi-
selői indítványát – személyi jellegű
kérdés a SZIKŐ Kft.-vel kapcsolatban
– napirendjére veszi és tárgyalja. Te-
kintettel arra, hogy személyi jellegű
ügy volt, zárt ülés keretében került
volna sor a kérdés megtárgyalására.
A polgármester azonban a testü-
leti ülés bezárásáról döntött, mi-
előtt még a képviselő-testület
megtárgyalhatta volna a képvi-
selő indítványát. …. Mivel a kép-
viselő testület megszavazta a képvi-
selői indítvány napirendre vételét és
elfogadta a napirendi pontokat,
ezért az indítványról tárgyalni, a
döntési javaslatot pedig szava-
zásra kellett volna bocsátani. …
. Tájékoztatom tisztelt Képviselő
urat, hogy a fentiek miatt kezde-
ményezni fogom törvényességi fel-
ügyeleti eszköz alkalmazását,
melyről a későbbiekben értesül.”

A következő kormányhivatali állás-
foglalást dr. Stiebel Viktória jegyző
asszony kérte a március 12-ei testületi
ülés után, amelyen a képviselő-tes-
tület fegyelmi eljárás megindítását
kezdeményezte a polgármester ellen,
amelynek lezárultáig felfüggesztette
Fáki László foglalkoztatási jogviszo-
nyát. A Kormányhivatal egyetértett

dr. Stiebel Viktóriával abban, hogy „a
képviselő-testület valóban nem az el-
rendelésről hozott döntést, hanem
„kezdeményezte” a fegyelmi eljárás
megindítását”. Ugyanakkor miután „a
Polgármester úr a felfüggesztő hatá-
rozat ellen, a felfüggesztés megszün-
tetése iránt eljárást kezdeményezett
a közigazgatási és munkaügyi bíró-
ságnál, és a bíróság a felfüggesztés
megszüntetéséről döntött, ennek is-
meretében annak a kérdésnek nincs
már jogi relevanciája, hogy a polgár-
mesteri jogviszony felfüggesztéséről
hozhatott-e érvényes döntést a tes-
tület”.

Ebben az állásfoglalásában a Kor-
mányhivatal véleményt alkotott Fáki
László azon cselekedetéről is, amely
szerin a testületi ülés szünetében át-
adott egy levelet Ferenczi Edit alpol-
gármester asszonynak, és ebben
teljes körűen visszavonta az alpolgár-
mesteri tisztséggel kapcsolatos felada-
tait. A Kormányhivatal kimondta,
hogy a polgármester eme cseleke-
dete ellentétes volt a rendeltetész-
szerű joggyakorlás elvével, mert az
alpolgármester „jogköreinek a kiüre-
sítésével előidézte az ő akadályozta-
tását is”. Így azáltal, hogy a képviselő-
testület előtte már felfüggesztette a
polgármester foglalkoztatási jogviszo-
nyát, Fáki László az alpolgármesteri
feladatkörök megvonásával gyakorla-
tilag megszüntette a saját maga he-
lyettesítésének a lehetőségét is.

A Kormányhivatal ebben az állás-
foglalásában azt is megjegyzi, hogy
álláspontja szerint „az alpolgár-
mester változatlanul teljes jog-
körben láthatja el a tisztségével ösz-
szefüggő feladatait, mindaddig,
amíg esetlegesen nem kerül sor a
feladatköreinek – immáron törvé-
nyes keretek közötti – megvoná-
sára”. Magyarán a Kormányhivatal
meglátása szerint Ferenczi Edit al-
polgármester feladatkörének
megvonása nem zajlott törvényes
keretek között (Lapzártánk idején

Ferenczi Edit alpolgármester még
mindig nem kapta vissza a pol-
gármester által elvont feladatkö-
reit – szerk.).

A harmadik kormányhivatali állás-
foglalás két meg nem tartott testületi
üléssel kapcsolatban született,
melynek előzménye, hogy a képvi-
selő-testület február 21-én 20 főben
kívánta meghatározni a Polgármesteri
Hivatal létszámát, melyet Fáki László
polgármester az önkormányzat érde-
keire nézve sértőnek talált, ezért
előbb március 6-ára, majd 7-ére meg-
hívót küldött ki a képviselőknek a ha-
tározatok újratárgyalása érdekében. A
testület azonban határozatképte-
lenség miatt nem tudott döntést
hozni, így a polgármester saját hatás-
körében döntött a Hivatal létszámát
illetően. 

A kormányhivatali állásfoglalás rá-
mutat a polgármesternek arra a lehe-
tőségére, hogy ha egy testületi dön-
tést az önkormányzat érdekeire nézve

sértőnek tart, akkor kezdeményezheti
annak újratárgyalását, ám ha nem jár
sikerrel (értsd jelen esetben a testület
határozatképtelenségét), akkor saját
hatáskörében dönthet másként, de
csak olyan ügyben, amelyben a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) erre neki lehetőséget ad.
Mivel azonban a szigethalmi kép-
viselő-testület nem rendelkezett
az SZMSZ-ben arról, hogy a pol-
gármester mely ügyekben hoz-
hatja meg döntését, így a testület
57/2013. (II.21.) sz. határozatát
újra kell tárgyalni.

A Kormányhivatal egyébként mind-
három állásfoglalásában jelezte, hogy
azok nem tekinthetők a jogalkal-
mazók számára kötelező jogi irány-
mutatásnak vagy állásfoglalásnak, és
arra sem bíróság, sem más hatóság
előtt nem lehet érvényesen hivat-
kozni. Kizárólag jogi véleményt tar-
talmaz, amely a jogalkalmazót nem
menti döntése felelőssége alól. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal is a
Kormányhivatal állásfoglalását kellett kérni

a képviselő-testületi munkát érintő események
kapcsán. 
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A kedvezmény mértéke
A díjkedvezmény a szemétszállítás, mint köte-
lező közszolgáltatás után fizetendő díjból 50 %
kedvezményt biztosít a támogatott részére 1 év
időtartamra a kérelem benyújtását követő
hónap első napjától.

A z igénylés formája
Az igényléshez ki kell tölteni egy kérelem for-
manyomtatványt, amely kérhető a hivatal szo-
ciális ügyintézőitől, de letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról is (elérési útvonal:
www.szigethalom.hu/Igazgatási iroda nyom-
tatványai/Szemétszállítási díjkedvezmény)

A kérelemhez mellékelni kell jövedelemigazo-
lást, rokkantsági fokozatról szóló határozatot,
az utolsó befizetett szemétdíj számlát.
Benyújtása történhet postai úton, vagy szemé-
lyesen leadva a szociális ügyintéző részére
ügyfélfogadási időben.
A kérelmeket az Egészségügyi és Népjóléti Bi-
zottság bírálja el.

A jogosultság feltételei
Szemétszállítási díjkedvezmény adható az ál-
landó szigethalmi lakóhellyel rendelkező, saját
családi házban

• egyedül élő öregségi nyugdíjas részére, ha
nyugdíja a 99.750 Ft-ot nem haladja meg;

• önálló háztartásban élő öregségi nyugdíjas
házaspár (élettársak) részére, ha egy főre jutó
jövedelmük a 71.250 Ft-ot nem haladja meg;

• egyedül élő, csökkent munkaképességű lakos
részére, akinek csökkent munkaképességét
vagy egészségkárosodásának mértékét több
mint 50 %-ban állapították meg;

• önálló háztartásban élő házaspár (élettársak)
részére, ahol az egyik fél csökkent munkaké-
pességét vagy egészségkárosodásának mér-
tékét több mint 50 %-ban állapították meg, a
másik fél pedig öregségi nyugdíjas, és család-
jukban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 99.750 Ft-ot;

• önálló háztartásban élő házaspár (élettársak)
részére, ahol mindkét fél csökkent munkaké-
pességét vagy egészségkárosodásának mér-
tékét több mint 50 %-ban állapították meg,
és családjukban az egy főre jutó havi jöve-
delem a 99.750 Ft-ot nem haladja meg;

• 75 év feletti személy részére jövedelemvizs-
gálat nélkül;

• házaspár részére, ha mindkét fél 75 éven fe-
lüli, jövedelemvizsgálat nélkül.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Iskolai hírek
Aszigethalmi Gróf Széchenyi

István Általános Iskolában a 8.
évfolyamosok ballagását 2013. jú-
nius 14-én (péntek) 17 órától tartjuk.
A tanévzáró ünnepélyünk 2013.

június 21-én (péntek) 17 órától lesz. 
Mindkét rendezvényünkre szere-

tettel várjuk vendégeinket.
Igazgatóság

ASzigethalmi Gyermekek Moso-
lyáért Alapítvány minden tá-

mogatójának megköszöni az adó 1%
felajánlását, amit a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola tanulóinak
tanulmányi kirándulásaira fordí-
tunk.

Kuratórium

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak
a sportszervezeteknek és vezetőiknek a se-

gítséget, akik idejüket és energiájukat nem kí-
mélve vettek részt az óvodánkban megszerve-
zett, a szülők és gyermekek körében is sikert
aratott „Kis Sportágválasztó’ rendezvé-
nyünkön. 

• Molnár Szivia és a Fitt Dance
• Kákai Bettina és a Kisduna Sport Egyesület
• Haas Zoltán és a Seizan Karate-Do SE
• Kissné Izsák Szilvia és a Tai ji Baráti Kör
• Duffek József és a Csepel-sziget Focisuli

Külön köszönet Virizlay Gyulának, a Szi-
getszentmiklós és Környéke Mentő Alapít-
ványnak a részvételért.

Felhívás

2013. április 23-án a Piros Tagóvodában
megrendezett „Kis Sportágválasztó” ren-

dezvényen eltűnt az ott megjelent kajakozó
lánynak az érme, ami számára pótolhatatlan.
Az érem porcelánból készült, kézműves tech-
nikával festett.

Kérjük a kedves szülőket, ha találkoztak
esetleg ezzel az éremmel, legyenek kedvesek
eljuttatni a Piros Tagóvodába.

Szegedi Józsefné
tagóvoda vezető

Az Alapítvány
2000. április

20-án alakult meg,
székhelye: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 101-
103. A Pest Megyei Bíróság az Alapítványt
Pk.60.114/200 számon nyilvántartásba vette, és
kiemelten közhasznú alapítvánnyá nyilvánította.

Az Alapítvány főbb céljai: a szigethalmi
óvodák nevelő és oktatómunkájához szükséges
eszközök, technikai berendezések beszerzése, bő-
vítése. A tagóvodák játék- és sporteszközeinek bő-
vítése. Óvodai programok költségeihez történő
hozzájárulás, programok szervezése és támogatása.

Közhasznú tevékenysége során 2012-ben
409.947 Ft bevételt ért el, amely 1%-os felaján-
lásokból 278.846 Ft, pénzbeli támogatásból
130.839 Ft, és kamatbevételből 262 Ft volt. A pénz-
beli támogatónk a Using Invest Kft., amelyik
10.839 Ft-ot adományozott, valamint a Heni Szép-
ségápoló Kereskedelmi Kft., amelyik 120.000

Ft-tal támogatta az
Alapítvány műkö-
dését. A felajánlott

összegeket az általuk támogatott célra fordítottuk.
Külön köszönet az önzetlen felajánlásukért.

Az Alapítvány bevételéből és az előző években
elhatárolt (megtakarított) pénzeiből 1.200 Ft
bankszámla vezetési költsége keletkezett. 

Az Alapítványnak fő- és mellékfoglalkozású dol-
gozója nincs, a szervezet munkájában résztvevő
személyek munkájukért honoráriumot, tisztelet-
díjat nem kapnak. Az Alapítványnak a tevékenysége
során semmilyen adókötelezettsége nem keletke-
zett, ezáltal az adóhatóságok felé tartozása nincs.

Ezúton is köszönjük a felajánlásokat, a jö-
vőben is számítunk támogatásukra, hogy az Ala-
pítvány sikeresen tudja folytatni tevékenységét
a továbbiakban is!

Zoltay Árpádné
a kuratórium elnöke

A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 
2012. évi beszámolója

A szemétszállítási díjkedvezmény
igénybevételi lehetőségei

Felhívjuk a Tisztelt Szigethalmi Lakosság figyelmét, hogy a helyi
szociális rendelet értelmében lehetőség van szemétszállítási
díjkedvezmény igénybevételére.



Rendőrségi tájékoztató
Betöréses lopás 4 db történt a Mű, a Mező, a Kosz-

tolányi és a Szabadkai utcában. Az ismeretlen elkö-
vetők 1 esetben ajtó, 2 esetben ablak befeszítésével,
1 alkalommal pedig lakatlefeszítéssel jutottak be az
ingatlanokba. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomo-
zást indított a Btk. 230. § I. fordulatába ütköző, és
az I. fordulata szerint minősülő, közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak bűntettének megalapozott
gyanúja miatt az alábbiak alapján. 

2013. május 11-én 13:45 körül Taksonyban, az
Állomás utca és a Szent Imre út kereszteződésében
R. P. 39 éves taksonyi lakos szóváltásba keveredett
az ott szolgálati polgárőr gépkocsival közlekedő Sz. S.
szolgálatban lévő polgárőrrel. A gyanúsított személy
a gépkocsi ablakán keresztül megkísérelte megütni
a szolgálatban lévő polgárőr felirattal ellátott pólót
viselő Sz. S. polgárőrt. Az ekkor odalépő, szintén
szolgálatban lévő D. J. I. polgárőr a férfit a gépko-
csitól eltolta, ezért kollégáját megütni nem tudta,
azonban D. J. I. kezét úgy megfogta, hogy annak
során bal felkarján egy kb. 2 cm hosszúságú kar-
molás, felületi hámsérülés keletkezett. Ezt követően
a Taksony, Szent Imre út és Varsányi út keresztező-
désében forgalomirányítási feladatokat végző Sz. S.
polgárőrhöz a gyanúsított személy kerékpárral oda-
hajtott, ahol ismételten szóváltásba keveredtek, majd
ezután a férfi a polgárőrt lökdösni kezdte, és a pol-
gárőrt egy alkalommal – ökölbe zárt kézzel – állcsúcs
tájékon ütötte. A bántalmazás következtében Sz. S.
és D. J. I. polgárőrök az elsődleges orvosi vélemény
alapján nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülé-
seket szenvedtek. A kapitányság beosztottai a gyanú-
sított R. P. taksonyi lakost bűncselekmény elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt előállították és ki-
hallgatták. Az R. P. által elkövetett bűncselekmény
akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntet-
hető.

Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt
R. Alex 19 éves budapesti lakos ellen indítottunk el-
járást, aki május 4-én az esti órákban felszállt a me-
netrendszerinti, Ráckeve irányából Budapest felé
közlekedő HÉV szerelvény első kocsijába, és ott a ve-
zetőt szidalmazni kezdte, valamint a vezetőfülke aj-
taját többször megrúgta, és egyik utastársát – aki fel-
szólította, hogy cselekményét hagyja abba – lefejelte,
melynek következtében könnyű, nyolc napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett. R. Alexet a soroksári
járőrök a HÉV megállóban elfogták, majd előállítását
követően hatóságunk gyanúsítottként hallgatta ki. 

Hatóságunk eljárást indított K. István 54 éves du-
naharaszti lakos ellen, aki 2013. május 5-én a kora
reggeli órákban megjelent egy dunaharaszti áruház
parkolójában, ahol anyagi elszámolási vitába kevere-

dett volt munkaadójával, O. Károly 46 éves sziget-
halmi lakossal, és egy bárddal a kezében fenyegető-
zött, és az elmaradt bérét követelte tőle. Közölte
vele, hogyha most rögtön nem ad neki pénzt, akkor
szétveri a bárddal a gépkocsit és az ő fejét is. Cselek-
ményének az időközben megérkező rendőrjárőrök
vetettek véget. K. Istvánt gyanúsítottként hallgattuk
ki felfegyverkezve elkövetetett önbíráskodás bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt. 

G. Csaba Pál 22 éves szigetszentmiklósi lakos meg-
alapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. május 4-
én a délutáni órákban Szigetszentmiklóson, az utcán
minden előzetes incidens nélkül tettleg bántalmazta
egy ismeretlen eszközzel B. Dénes 41 éves halász-
telki lakost, aki ennek következtében súlyos sérülést
– koponyatörést – szenvedett, majd ezt követően
ugyanezen a helyen és időben eddig ismeretlen
okból tettleg bántalmazta T. Béla Tibor 47 éves bu-
dapesti lakost oly módon, hogy több alkalommal
ököllel arcul ütötte, majd miután eszméletét az
ütésektől elvesztette és az úttestre esett, onnan őt
G. Csaba Pál eddig ismeretlen társával felemelte és
az út mellé vonszolta, ahonnan a levegőből a földre
ejtették. T. Béla Tibor ennek következtében arccal a
földre esett, súlyos sérülést, orrcsonttörést szenve-
dett. G. Csaba Pál cselekményének elkövetésekor oly
mértékben ittas volt, hogy a rendőri intézkedést el-
fogásakor akadályozta, annak ellenállt, ezért hozzá
mentőt hívtunk és a Merényi Gusztáv Kórházba szál-
líttattuk. G. Csaba Pál ellen őrizetbe vétele mellett 2
rendbeli súlyos testi sértés bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt folyik eljárás. 

A Rendőrkapitányság nyomozást folytat a Btk.
271. § (1) bekezdésébe ütköző, és az (1) bekezdés
szerint minősülő garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt J. J. 75 éves személy
ellen az alábbiak alapján. J. J. a rendelkezésre álló
adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2013. május 12-én 15 óra 44 perckor a Szi-
getszentmiklós-Gyártelep 12020/2 hrsz. szám alatti
„Borozó a két baráthoz” vendéglátó ipari egy-
ségben történt előzetes szóváltást követően felső
ruházatából elővett egy fegyvernek látszó tárgyat,
majd azt csőre töltötte, és azt D. J. sértett mellka-
sához nyomta és közölte vele, hogy „most megdög-
lesztelek”. A gyors rendőri intézkedésnek köszön-
hetően a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított

személyt a helyszínen elfogtuk, majd – előállítását
követően – bűncselekmény elkövetése miatt gya-
núsítottként kihallgattuk. A fegyver lefoglalásra ke-
rült, melyet szakértőnek további vizsgálatok cél-
jából megküldtünk.

Szigethalom város területéről az elmúlt idő-
szakban négy balesetet jelentettek felénk. Ebből
kettő volt személyi sérüléses és kettő anyagi káros.
Az egyik délután Tököl felől két külföldi személy
kerékpárral közlekedett a Hunyadi úton. Szintén
Tököl felől egy személygépkocsi érte őket utol, és
mind a kettőt elütötte. A kerékpárosok megsérültek,
és őket a mentők gépkocsival valamint helikopterrel
a Merényi Korházba szállították. A 38 éves tököli
gépkocsivezető szondája elszíneződött, ezzel súlyos-
bította helyzetét a baleset vizsgálata kapcsán.

Gyártelepen, a Mű úton egy személygépkocsi
balra akart fordulni, de nem vette észre, hogy egy
hölgy által vezetett segéd-motorkerékpár már elő-
zésébe kezdett. A manőver során a nő megijedt és
eleset. Az elsődleges orvosi vélemény szerint
könnyű sérülést szenvedett. 

Egy motorkerékpár vezetője egy éjjel a Petőfi
Sándor úton haladt és a József Attila útra kívánt
balra kanyarodni, amit azonban nem szabályosan,
hanem kisívben hajtott végre, így összeütközött egy
személygépkocsival. A baleset során szerencsére
csak anyagi kár keletkezett.

Szintén figyelmetlen volt annak a járműnek a ve-
zetője, aki a Mű útról a Széchenyi útra akart balra
bekanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele
szemben egyenesen haladó autónak és összeüt-
köztek. 

A jogosítvány megszerzésekor a tanfolyamon
mindenkiben tudatosítják, hogy a balra kanyarodás
az egyik legveszélyesebb manőver a közlekedés
során. Kérünk mindenkit, hogy vezetés közben
mindig gondoljon erre, és körültekintően hajtsa azt
végre.

A gyerekek örömére lassan vége a tanévnek. Ők
már nagyon várják a vakációt. Az életük megváltozik
a nyárra, a mindennapi kötöttségek ugyanis meg-
szűnnek, szabadabbá válnak. Sok veszély fenyegeti
így őket, bármit is csináljanak. Készítsük fel ezért
gyermekeinket a szünidőre. Beszélgessünk el velük,
hívjuk fel figyelmüket a veszélyekre. Kövessük figye-
lemmel a mindennapjaikat, érezzék, hogy figyelünk
rájuk. Tegyünk meg mindent, hogy nyugodt legyen
a nyári pihenő, és gyermekeink ne váljanak baleset
vagy bűncselekmény áldozataivá. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

2013. április hónapban Szigethalom illetékességi területéről
gépkocsi lopást és gépkocsi feltörést nem jelentettek felénk.

Rendőrségi hírek a Lakihegy Rádióban

Minden hétfőn 13 órától élőben hallgathatják meg a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság beszámo-
lóját az elmúlt hét bűnügyi eseményeiről a térségben.

Önök is kérdezhetik a rendőrkapitányt akár élőben is a 06/20 95-95-107-es SMS és telefonszámon. Írhatnak
e-mailt is az akarom@lakihegyradio.hu címre, vagy üzenhetnek a Lakihegy Rádió facebook oldalán.
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Anyák napi köszöntés
Az Édesanyák Klubja civil szervezet Bucsi

Józsefné vezetésével és a Szabadkai utcai
óvodások népes kis csoportjával látogatott el

a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézményben
lakó Anyukákhoz, Nagymamákhoz és Dédikékhez,
hogy kedves műsorukkal köszöntsék őket.

Az ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Ferenczi Edit alpolgár-
mester asszony.

A lovaskocsin érkező óvodások éneke és népitánca, az Édesanyák Klubja
tagjainak finomabbnál finomabb házi készítésű süteményei, s a gyönyörű
napsütés elvarázsolta az idős hölgyeket, és könnyet csalt szemükbe. Azokat
az időseket, akik nem tudtak részt venni ágyhoz kötöttségük miatt rendez-
vényünkön, süteménnyel kínálták vendégeink.

Ezúton mondunk köszönetet fáradságos munkájukért és empatikus ér-
zékenységükért. Kívánunk nekik jó egészséget, hogy még sok éven át tisz-
teletüket tehessék intézményünkben.

Unghi Krisztina

Dunaparti takarítás
A már hagyományosnak mondható Dunaparti takarítást idén is megtartottuk az RSD ESZKIMO SE és a SZIGETHALMI LOKÁLPETRIÓTA
EGYESÜLET szervezésében. A nehéz és piszkos munka ellenére jó hangulatban folyt a takarítás, aminek az „eredménye” több teherautónyi
szemét, amit az önkormányzat dicséretes gyorsasággal szállított el. Köszönjük az RSD SE és a szigethalmi lakosok odaadó munkáját!
Köszönjük az önkormányzat segítségét, hogy szerszámokat, zsákokat és kesztyűket biztosított a munkához.   
kérjük A lAkosságot, HogY VigYázzANAk körNYezetüNk tisztAságárA!



Délelőtt a KRESZ-parkban kerékpároztunk, délután pedig a Helytörténeti
Gyűjteményt látogattuk meg. Kicsit féltem, hogy a focizásért rajongó fiúk

majd reklamálni fognak amiatt, hogy a múzeum területén nem rúghatnak lab-
dába, de nem így történt. A horgászbot és halacska készítés nagyon tetszett
nekik, valamint a népi ügyességi játékok is (elefántláb, gólyaláb stb.). A lányok
sokig el sem akartak jönni az édes kis nyusziktól, de nem tudtak ellenállni a
zsugorka nyakláncoknak, és szebbnél szebb ékszerek kerültek ki a kezeik alól. 

Készítettek gyönyörű virágokat is tojástartóból. A perec sodrása néhány
gyereknek nehézséget jelentett, de az evése senkin sem fogott ki, egynél több
is a hasukba fért volna. Az ott töltött idő alatt egyszer sem hangzott el, hogy
„Mikor megyünk már haza?”, sőt nekem kellett figyelmeztetni a gyerkőcöket,
hogy öt perc múlva indulnunk kell. Nem utaztunk messzire, mégis nagyon
tartalmas, élményekben gazdag napot töltöttünk ebben a városban.

Hercegh Anita osztályfőnök
József Attila Általános Iskola és AMI Szigetszentmiklós

Május 10-én iskolánk diákjai kirándulni mentek
A 2. d osztály ezt a napot Szigethalmon töltötte 
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Trianoni megemlékezés
Időpont: 2013. május 31. (péntek) 16 óra
Helyszín: Szigethalom Városi Könyvtár
Hazafias szavalóverseny a környező települések iskolái
tanulóinak szereplésével
Kategóriák: V-VI osztályosok

VII-IX osztályosok
Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után.

2013. június 2. 10 óra
Trianoni emlékfutás (cél a Trianoni emlékműnél)

2013. június 2. 11 óra
Helyszín: Szigethalmi Szent István Általános Iskola

1. Vers a Himnuszról
2. Himnusz
3. Köszöntés (Tóth József, a szigethalmi KDNP elnöke)
4. Emlékműsor
5. Emlékező beszéd (Bóna Zoltán, a 8 sz. választóke-

rület FIDESZ-KDNP elnöke) 
6. Vers (a versmondó verseny győztese)
7. Az emlékfutás eredményhirdetése (díjátadó Fáki

László polgármester, Ferenczi Edit alpolgármester)
8. Kivonulás a Trianoni emlékműhöz a Mikecz Kálmán

huszár bandérium kíséretében
9. Emlékező beszéd (Harrach Péter országgyűlési kép-

viselő, a Pest megyei KDNP elnöke és az ország-
gyűlés kereszténydemokrata néppárti frakcióveze-
tője)

10. Egyházak képviselői megáldják az emlékművet
11. Vers (a versmondó verseny győztese)
12. Szózat
13. Koszorúzás
14. Kötetlen beszélgetés Magyarország leggyászosabb

napjáról egy kis étel, ital fogyasztása mellett a részt-
vevőkkel.
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Duna-parti Majális képekben

A Duna-parti Majális sikeres lebonyolításához hozzájárultak az alábbi támogatók, intézmények, civil szervezetek:
Rukkel-tó Waterpark, Bár-ka Grillterasz, Játszótéri Fagyizó, Karám Vendéglő, Akácos Marika Étterem, Dunaparti Pizzéria, Gere
Pékség, Angyalkert Családi Napközi, Pilisi Parkerdő Zrt., Szigethalmi TE, Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület, Élhető Életért Közhasznú
Alapítvány, Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület, Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület, Baba Mama Klub, Kis-Duna
SE, Filmszakadás Filmklub, Emese Várispánság, Színes Paletta Közhasznú Alapítvány, V-75 Galamb-és Kisállattenyésztők Egyesülete,
Hegedüs Géza Városi Könyvtár, Négyszínvirág Óvoda, Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmények, Összefogás Szigethalomért
Egyesület, Szigethalmi Polgárőr Egyesület, Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre, Vidám Nyugdíjasok Klubja, Rózsa Gobelin Kör,
Fabula Jánosné, Horváth Katalin, Krejcár Judit Györgyi.
Segítségüket köszönjük! Városi SzabadidőközpontKö

sz
ön

et
ny
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ás
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Árpilis 6-án Budakalászon, az Or-
szágos Dinamik Gyermekaerobik
Kupán és a májusi Országos Ae-
robik Fesztiválon is nagyon szép
eredményeket értek el verseny-
zőink:

A Vadmacskák csapata – Iszák
Alexandra, Dudás Dorka, Marton
Zsuzsanna, Szabó Éda, Török
Zsófia, Vermes Viktória – egy ezüst
és egy arany minősítést szerzett.

A Tüzes Tigrisek kombi show
csapat – Ruff Emma, Szénás Renáta,
Ocskó Dóra, Szigecsán Bettina, Gaff
Petra, Kormányos Nikolett, Marton
Petra Lilla, Nádas Edina, Györfi Ber-
nadett – mindkétszer ezüst minősí-
tést kapott.

A Szexi 8-as step csapat – Soós
Renáta, Mátyási Milla, Nádas Anita,
Ökrös Hanna, Györfi Bernadett,

Horváth Brigitta, Zsigó Vanda, Zsigó
Blanka – egy arany és egy ezüst mi-
nősítéssel lett gazdagabb.

Egyéni versenyzőink – Györfi
Bernadett és Nádas Edina – ezüst
minősítéssel tértek haza mindkét al-
kalommal.

Az Adonyban megrendezett Kis-
térségi Mocorgó Aerobik versenyen
minden csapatunk és versenyzőnk
arany minősítéssel az élvonalban
végzett, sőt a Tüzes Tigris és a Szexi
8-as csapatunk és Györfi Bernadett
a legjobb koreográfiáért járó ván-
dorkupát is Szigethalmon őrizget-
heti egy évig.

A következő versenyünk május
18-án Kulcson, a Fekete István Álta-
lános Iskolában lesz.

Hajrá csajok!
Bognár Györgyi

Április elején kezdődött az idei versenyszezon
az aerobikosoknak. Eddig két országos és

egy kistérségi versenyen vett részt a Szigethalmi
Aerobik és Szabadidősport Klub.

Tavaszi éremesôTavaszi éremesô

KEDVES CIVIL SZERVEZETEK,
EGYESÜLETEK, BARÁTI KÖRÖK, CSALÁDOK!

Szeretettel meghívunk benneteket június 9-én
a II. Civil Sport- és Egészségnap keretében rendezett

Reform és hagyományos ételek
főzőversenyére a szabadba.

Vendégeink: Karacs Miklós a Steel Orange zenekar
frontembere és a V8 TRIÓ zenekar tagjai

8:30-9:00 Nevezés a helyszínen a nagyszínpad mellett az
Összefogás Egyesület sátránál, vagy előre
telefonon Suhai Timinél (06/70 984-8827)

Helyfoglalás és kipakolás  •  Nevezési díj: a jókedv
9.00-13.00 Főzőcske a hozott finomságokból

(a tűznek valót – ami lehet fa vagy gáz –
és az alapanyagot, eszközöket mindenki hozza
magával)

13.00 Tálalás a zsűrinek, ahol nem csak az íz számít
15.00 Vidám eredményhirdetés a színpadon,

értékes nyeremények
Gyertek, töltsetek velünk egy vidám napot!

Összefogás Szigethalomért Egyesület
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Idôutazás és „Beatles koncert”
a Szigethalmi Városnapokon!

• Három hónapig tartott, mire összeállítot-
tátok a műsorotokat. Hogy zajlik egy ilyen fo-
lyamat?

D.ZS: Először is összejön a zenekar, tehát
azok, akik együtt tudnak dolgozni egymással. Ki-
találjuk, hogy mi legyen a koncepció, majd pró-
bálunk és összerakunk egy olyan műsort, ami egy
debütáló koncerten megállja a helyét, és ki tudja
elégíteni a közönséget.

K.A: Három hónap azért elég szűk idő egy ze-
nekarnak, hogy felkészüljön egy debütáló kon-
certre kvázi nulláról. Olyan szempontból elő-
nyünk volt, hogy mindnyájunknak megvan a
több éves, több évtizedes zenei múltja, tehát
nem ma kezdtük…

• Korábban is ismertétek már egymást?
D.ZS: Az Albert kivételével ismertem már

a másik két srácot, Bakó Balázst és Bárth Já-
nost. Az az érdekes, hogy mindenki az első
kérdésemre azt mondta, hogy igen, tehát
nem volt olyan, hogy második embert kellett
hívni.

A Beatles a világ legsikeresebb zenekara,
miután az EMI becslése szerint több mint
egymilliárd lemezt/CD-t/kazettát adtak el
világszerte.

• Kései vagy korai Beatles dalokat játszotok?
D.ZS: Mindent játszunk, hisz nagyon sok

igénynek kell megfelelni. A közönség egyik fele
a korait, a másik a késeit szereti, a fiatalok a
gyorsat, a valamivel idősebbek pedig a lassúbbat.
De azt hiszem, hogy a repertoár, a set-list elég ki-
egyensúlyozott.

• Találkoztatok már valakivel a Beatlesből?
K.A: Én sajnos lemaradtam a 2003-as buda-

pesti McCartney koncertről. Rolling Stonest már
láttam élőben, Beatles tagot még nem.

D.ZS: Nekem 2003-ban sikerült ott lennem az
Arénában a McCartney koncerten, és elég jó he-
lyem volt, úgy 10 méter választott el a Mestertől.
A rákövetkező évben pedig Prágában is voltam
egy koncertjén.

A Beatles már a ’60-as években szerette
volna megfilmesíteni a Gyűrűk Urát. Paul
McCartney szerint John Lennon játszotta
volna Gollamot, Samut Ringo Starr, Gan-
dalfot George Harrison, míg McCartney
Frodót alakította volna. Peter Jackson a
Gyűrűk Ura trilógia rendezője szerint azért
is kár, hogy a projektből nem lett semmi,
mert a fiúk biztosan zseniális dalokat írtak
volna a filmhez.

• Mikor kezdődött nálatok a Beatles-mánia?
D.ZS: Hát, talán 4-5 éves lehettem, amikor ju-

goszláv kazettákon kezdtem őket hallgatni, meg
bakelit lemezen megvolt otthon a Hard Day’s
Night c. album, ez egy magyar kiadás volt. 

• Tényleg, volt egy Beathoven nevű zenekar,
akik magyarul énekelték a Beatles dalait! Jó
dolog szerintetek lefordítani ezeket?

D.ZS: Én azt mondom, hogy a magyar ember
úgy érti meg leginkább a szöveget, ha az le van
fordítva, és a Beathoven fordítások nagyok ha-
sonlítottak az eredetire. Lehet, hogy a mögöttes
mondanivalót nem mondták el az embernek, mi-
lyen kulturális különbségek
vannak stb. De tényleg,
szinte tükörfordításban
lettek elkészítve ezek a
dalok.

A „Yesterday” a leg-
többször feldolgozott dal
a könnyűzene történe-
tében, több mint 3000
verzió született. Ezzel
bekerült a Guinness Re-
kordok Könyvébe. Ezen
kívül ez a nemzetközi
rádiózás történetének legtöbbet játszott
dala is.

• Albert, te mikor kezdtél Beatles-t hallgatni?
K.A: Nálam olyan 8-10 éves korom körül kez-

dődött, ugyancsak a Hard Day’s Night-tal. Illetve

édesapámnak voltak meg a Szabad Európa Rá-
dióból felvett dalok, én pedig meg is találtam
ezeket a kazettákat. 

• „Jelmezt” használtok a koncerteken, tehát
úgy öltöztök, ahogy ők a kezdetekben?

K.A: Igazából az alapkoncepció az volt, hogy
zeneileg maradjunk autentikusak, hiszen
minden tiszteletünk a Beatles-é, viszont a külső-
ségeket tekintve annyira nem szeretnénk rá-
menni ugyanarra a stílusra, formára, mint amit
ők képviseltek. 

D.ZS: Vagyis nem akarunk színtársulat lenni. 
• Paul McCartney azt állítja, hogy a Yes-

terday dallama álmában jutott eszébe, és
abban sem volt biztos, hogy tudat alatt nem
lopta-e valahonnan. Az eredeti cím „Scrambled
Eggs” (Rántotta) volt, a szövege: „Scrambled
eggs / Oh my baby, how I love your legs”. Lon-
donban van egy ún. Beatles Túra, ami azt je-
lenti, hogy megmutatják az embereknek a zene-
karhoz kötődő helyszíneket. Vettetek már részt
hasonlón?

D.ZS: Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy bár
külön-külön, de már jártunk a fontosabb he-
lyeken. Nekem volt szerencsém két hete Lon-
donba utazni, és elmentem az Abbey Road
zebrájához is. Több turista is volt ott, a fotó-
zással pedig egy kisebb közlekedési dugót is
okoztunk.

A The Bits tehát június 8-án, a Szigethalmi
Városnapokra hozza a régi-régi Beatles kon-
certek hangulatát!

„Az olcsóbb helyeken ülők tapsoljanak, a
drágább helyeken ülők meg csörgessék az
ékszereiket!”  (John Lennon)

Idén április 3-án tartotta bemutatkozó koncertjét a The Bits nevű
Beatles Emlékzenekar. A formáció megálmodója Derecskei Zsolt,
akivel egy két évvel ezelőtti koncerten találkoztam a Városli-

getben, akkor még egy másik zenekarban játszott. A The Bits be-
mutatkozása nagyobb sikert aratott, mint amilyet a tagok el tudtak
képzelni, a közönség tombolt a „gombafejűek” slágereire.
Hasonló élményre számíthatunk június 8-án, a Szigethalmi Város-
napokon is! Térségi televíziónk, a DunaMédia stúdiójában Derecskei
Zsolttal és Kasléder Alberttel beszélgettem. (Riporter: Petró Károly.)
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Figyelem!
Július és augusztus

hónapokban

a Hegedüs Géza

Városi Könyvtár

szombati nyitva tartása

SZÜNETEL!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt

és kedves családját, ismerőseit

H. T Ó T H M A J A
festőművész kiállítás megnyitójára

2013. június 6-án, csütörtökön 17 órai kezdettel
a szigethalmi Hegedüs Géza Városi Könyvtár

kiállítótermébe.
A kiállítást megnyitja: Udvarhelyi András közíró

Közreműködnek:
Balázs Sándor költő, Lászki Erzsébet festőművész-költő

Vaskó Andrea versmondó-dalénekes

A kiállítás megtekinthető: 2013. július 6-áig
a könyvtár nyitvatartási idejében

Cím: Szigethalom, József Attila u. 59., Telefon: 06/24 514-810

Meghívó
2013. június 18-án, kedden 17.30-tól

Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
hívja beszélgetésre az érdeklődőket.

Témái:
A világ, önmagunk, társunk és gyermekeink megismerése.
Sorsunk a születési időpontunk alapján.
Ezzel az előadással indul Szigethalmon

az Ezoklub.
Szeretettel várunk mindenkit! 
A beszélgetés-sorozat első rendezvénye ingyenes. 
A továbbiakat beiratkozott olvasóink vehetik igénybe.

Helyszín: Hegedüs Géza Városi könyvtár rendezvényterme 
2315 Szigethalom, József Attila u. 59.

A A „Jön a nyár, vár a könyvtár” „Jön a nyár, vár a könyvtár” 
rendezvénysorozat keretén belül 

vidám tanévbúcsúztató lesz a könyvtárban.a könyvtárban.
2013. június 6-án (csütörtökön) 10 órakor a

Pittyendáré zenekar
zenés, táncos interaktív műsora lesz hallható, látható óvodásoknak 
és alsó tagozatos gyerekeknek  hangszerbemutatóval egybekötve.

Vendégeink: a Gróf  Széchenyi Általános Iskola 
és a Szent István Általános Iskola meghívott alsósai, 

valamint a Négyszínvirág Óvoda nagycsoportos óvodásai.

Az előadás után - jó idő esetén - aszfaltrajzolás lesz a 
Belső utcában a Polgárőrség helyszíni biztosításával.

Helyszín:
Hegedüs Géza Városi Könyvtár,

2315 Szigethalom, József  Attila u. 59.

A program ingyenesingyenes!

Irodalmi vetélkedő
2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének

150. évfordulóját.

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár
méltóképpen szeretne megemlékezni 
hazánk egyik legolvasottabb írójáról.
Az évforduló alkalmából műveltségi 
tesztet állítottunk össze általános 
iskolások számára.

Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni az író életé -
vel, munkáival és kíváncsi vagy, hogy mennyire ismered az
Egri csillagokat, akkor töltsd ki a feladatlapot.

A feladatlap leadási határideje: 2013.09.25.
(Leadáskor mindenkit ajándékkal jutalmazunk.)

Eredményhirdetés, díjkiosztás
az Októberi Könyvtári Hét keretén belül.

„Itt a meleg, itt a nyár!  Mezitláb jár a madár;”
Nyári készülődés

DIAVETÍTÉS és KÉZMŰVESKEDÉS
kicsiknek

a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
2013. június 1-jén (szombaton) 10 órától

A program ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit!
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Gyermek focitorna 
a szigethalmi focipályán

SZUFLA sportnap
a fogyatékosok otthonában

A pálya mindkét felén folyt a
küzdelem és elmondható, hogy
nagyon jó színvonalon. Jó volt
látni azt a sok lelkes gyereket és
nézőt, akik hangosan biztatták a
pályán lévőket! A Csepel-sziget
Foci Suli éppen csereként a pálya
szélén lévő apróságai igazi „csata-
kiáltással” buzdították a társaikat.
Ezek a gyerekek már tudják, hogy
milyen igazi összetartó erő a sport!

Az U11-es korosztályban a sorrend a következő lett: 
1. szalkszentmárton 2. foci suli szigethalom 3. szigetcsép
4. Alk szigethalom

Az U14-eseknél:
1. szalkszentmárton 2. szigetcsép 3. Alk szigethalom
4. Makád

Az estébe hajló esemény után egy vidám zsíros kenyér „party-t” ren-
deztünk a segítőkész szülők jóvoltából, amit ezúton is nagyon köszönünk!
Öröm volt hallani azt a 9 év körüli szigetcsépi kisfiút, aki 11 szelet
hagymás zsíros kenyér után is megkérdezte, hogy ehet-e még! 

Köszönet Szigeti Gábor edzőnek a lelkiismeretes munkáért, ahogy fel-
készítette a gyerekeket, és Schott Péter szülőnek a rendezésben végzett
önzetlen segítségéért!

HAJRÁ SZIGETHALOM!
Kovács János

Amatőr Labdarúgó Klub Szigethalom

Május 15-én kissé borongós szombatra ébred-
tünk, de annál ragyogóbb délutánt töltöttünk
el annak a 70 gyereknek a társaságában,

akik a szabadban, jó levegőn fociztak egymással. A
résztvevő U11-es és U14-es korosztályból 4-4 csapat
küzdött meg egymással. Meghívtuk Makád, Sziget-
csép és Szalkszentmárton csapatait, illetve a Csepel-
sziget Foci Suli Szigethalom apróságait is.

Egész márciusban a jó időt vártuk a 2.
SZUFLA sportnap megrendezéséhez, aztán
az április 26-ára kitűzött időpontban olyan

nyárias meleg volt, hogy attól tartottunk, leég a
bőrünk az erős napsütéstől.

15-én az erdészháznál pontosan 10 órakor rajtol a 2 órás futás egy vég-
telen alakú, változatos, 2,9 km hosszúságú körpályán (két kör). A cél az,
hogy minél több km-t fuss le a két óra alatt.

Délelőtt 10-12 óráig lehet futni, mindenki annyit, amennyit akar; a Szuf-
lások többsége természetesen a két órát végigfutja. Nagyon szeretnénk,
ha sokan csatlakoznának hozzánk, és sok-sok kilométert futnánk együtt.

A részvételi díj 500 Ft, és minden nevező futó jutalma egy tál meleg étel
a végén, amit futás
közben bográcsban fő-
zünk, minden körben
a finom illatokkal iz-
gatva a futókat.

A további részletek a
szufla.hu weboldalon.
Nagy szeretettel vá-
runk mindenkit!

A Szufla csapata

Szeretnél futni? Szereted a Parkerdőt és a ter-
mészetet? Akkor ott a helyed! Június 15-én az
erdészháznál rendezi a Szufla SE a második

nyílt felkészülési edzését a Szufla 50-re, amely
augusztus 3-án lesz.

Végtelen futás a Szuflával
a Parkerdôben

Fogyatékkal élő barátaink örömmel fogadtak bennünket: voltak kö-
zöttük újak, ahogyan a mi kis rendezői csapatunkban is. Norbi párja,
Edina most nem tudott részt venni, Kulcsár Attila lépett a helyére,
egyből nagy népszerűséget szerezve. (Ehhez a sorversenyek előtti közös
focizás nagyban hozzásegítette őt.)
A sportnap forgatókönyve hasonló volt az előzőhöz: 3 csapat kialakítása,
csapatnevek választása, bemelegítés Norbi vezénylésével, majd a vidám
ügyességi sorversenyek. Volt labdaterelgetés lábbal, majd tollasütővel,
célba rúgás, célba dobás, futás. A legnépszerűbb a lovacskázás volt most
is, no meg az újdonság, ahol a csapatok egymás térfelére dobálva pró-
báltak szabadulni a színes kislabdáktól. Ebből még visszavágót is kellett
rendezni.
A nagy meleg miatt kétszer is ivási szünettel szakítottuk meg a játékot,
délben pedig bemenekültünk a forróság elől az ebédlőbe, ott tartottuk
meg az eredményhirdetést. A nyereményekből mindenki részesült:
névre szóló oklevelet, érmet, a Baumittól tollakat kaptak. A nagy közös
ajándék pedig egy óriási csokitorta volt, amit már a búcsúzás után, az
ebéd zárásaként kaptak meg barátaink.

Szabó Piroska
Szufla SE



Szigethalmi Híradó – 2013. május14

A Szigethalmi TE 
programajánlatai júniusra

Júniusban 2 futóversenyt és egy esti „sétát” szerve-
zünk, melyekre nagy szeretettel várjuk a sportot és

természetet szerető Szigethalmaikat.

Június 2-án, vasárnap a trianoni megemlékezés keretében tartjuk em-
lékfutásunkat. A 600 méteres táv célja a trianoni emlékkereszt lesz. A táv
lefutásával emlékezünk a 93 éve történt nemzetrontó „békére”. A verseny
győztesei (12 kategóriában hirdetünk eredményt) az emlékműsor kere-
tében kapják meg az érmeket. 9 órától lehet nevezni a Szent István Is-
kolában, a Szabadkai u. 64-ben. Az első futam rajtja 10 órakor lesz.

Június 8-án, a Városnap programjába illeszkedve tartjuk az immár
hagyományos utcai futóversenyünket, a Sündörgést. 200 métertől 20 ki-
lométerig 4 „különböző” távon rendezzük meg a „viadalt”: 200 méter
az ovisoké, 800 méter az általános iskolásoké. A „nagyra” vágyók 5 és 20
kilométer között választhatnak.

Június 22-én, a nyári napforduló idején a leghosszabb a nappal.
Ilyenkor, Szent Iván éjjelén sok-sok népszokás dívott egykor hazánkban.
A Sziget Néptánc Együttes tűzugrást szervez erre az estére. Hívunk
minden természetbarátot, jöjjön, nézze meg ezt a fergeteges eseményt!
Utána pedig, ha már ott van, buzduljon neki egy kellemes késő esti bo-
lyongásnak. A parkerdő sötétjének és a hangulatos Kisduna-partnak a
bejárása után a résztvevőket a helyi múzeumban Kleineizel Ica fogadja
majd szeretettel. Kontha Gabriella, a főrendező 20 órától várja az érdek-
lődőket a Városi Szabadidőközpontban. Lámpát hozzon mindenki ma-
gával!

Aki bármelyik rendezvényünkről többet szeretne megtudni, az a
www.szigethalmite.hu honlapon szerezhet bővebb információkat.

Fel a futócipőt, fel a bakancsot, vár a természet, vár az egészség!
Minden szigethalminak kellemes kora nyári programokat kívánunk!

A Szigethalmi TE sportolói nevében: 
Nád Béla

ki mondta, hogy a
tömegsportra nincs igény?

Májusban 2 olyan rendezvényünk volt, ami jó cáfo-
lata annak a sztereotípiának, hogy mi, magyarok

hétvégén karosszékben éljük az életünket.

Április 13-án a magyar múlt egyik legpatinásabb emlékhelyére, Pan-
nonhalmára szerveztünk kirándulást. 55 fős buszunk kicsinek bizonyult,
akkora volt az érdeklődés. Nemcsak a bencések ősi kolostora, de a Su-
korói-dombság szelíd, erdősült lankái és a hirtelen beköszöntött verő-
fény is csábító volt. Remekre sikerült a túra, „fűszerei” az ősi emlékhe-
lyek, az éledező természet smaragdja, a túra céljában fogyasztható vad-
pörkölt voltak.

Május elsején újra indult a Botond hajsza. Mi jobb egy jó kis futásnál?
Hát az, ha csapatban egymásért futnak a sportolók… A Botond hajszán
idén 67 csapat tagjai űzték egymást a cél felé. Ez bizony több mint 200
résztvevő.

Büszkék lehetünk városunk sportolóira. Ennyi résztvevő eddig még
soha nem volt. A győztesek aztán Fáki László polgármester kezeiből
kapták meg érmeiket. Biztos vagyok benne, hogy ez a „trófea” kitüntetett
helyen lesz a gyűjteményükben, hiszen itt együtt és egymásért verse-
nyeztek barátaikkal, sporttársaikkal.

Nád Béla

Június a nyár kezdete, de nem csak a gye-
rekek örülnek, hogy vége az iskolának,

hanem a város is ünnepel. Emlékezés Tria-
nonra, a Városnapon pedig színes prog-
ramok mellett bemutatkozhatnak a tehet-
ségeink is. A legrövidebb éjszakán a legbát-
rabbak és a szerelmesek is kipróbálhatják a
Szent Iván éji tűzugrást, utána az esti túra
útvonala a Helytörténeti Múzeumba vezet,
ahol a Múzeumok Éjszakája programjaival
várják a fáradhatatlan résztvevőket. Június
9-én megrendezésre kerül a II. Civil Sport-
és Egészségnap a helyi civil szervezetek ösz-
szefogásával. Tavaly nagy sikere volt a re-
form és hagyományos ételek főzőverse-
nyének, amit idén is meghirdetnek. A zsűri
nehezen tudott dönteni a sok finom étel kö-
zött, ahol nem csak az ízt, hanem a tálalást
is pontozták. Laszák Zoltán és csapata a
körmös csülökpörkölttel nyert, aminek re-
ceptjét megosztotta velünk.

10-12 főre körmös csülök bográcsban
- 1 kg erdélyi fokhagymás szalonna 
- kevés zsír,  1,5 kg vöröshagyma
- 0,5 kg paradicsom,
- 1 kg tv paprika 
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 db hegyes erős paprika
- 3 kg sertésköröm
- 2 kg kockázott csülök + csülök csont
- 2 dl félédes vörösbor
- Fűszerek: babérlevél, borókabogyó, só, bors,
pirospaprika 
Sertészsíron az összevágott fokhagymás sza-

lonnát zsírjára sütjük, majd az apróra vágott vö-
röshagymát üvegesre pirítjuk, beletesszük az
összevágott paradicsomot és tv paprikát, bele-
nyomjuk a fokhagymát, így készítünk egy lecsós

alapot. Beletesszük egyben az erős paprikát,
majd befűszerezzük az elkészített alapot sóval,
borssal, borókabogyóval, babérlevéllel (ízlés
szerint).

Az elkészült alapunkba beletesszük a megtisz-
tított, összevágott körmöt, és ha a csülökhöz van
csontunk, akkor azt is. Később, amikor a köröm
elkezd puhulni, belerakjuk az összekockázott
csülköt. Puhára főzzük a húsokat. Mielőtt
azonban teljesen megpuhulnának, beleöntjük a
vörösbort, és belekeverjük a pirospaprikát. Tel-
jesen puhára főzzük. Miután levettük a tűzről,
15 percig pihenni hagyjuk az elkészült ételt.

Aki a csípőset szereti, nyers hegyes erős pap-
rikát daraboljon hozzá (2 db-ot), melyet tála-
lásnál adjon mellé. Köretként sós vízben főtt
krumplival tálalhatjuk, vagy csak kenyérrel. Ízlés
szerinti savanyút is tálaljunk hozzá (almapap-
rika, uborka, csalamádé). 

Jó étvágyat az elkészített ételhez!
Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Június - Szent Iván hava

pannonhalma ezeréves kolostora



Anya és gyermekeSokat kutattam a fotóim között, hogy vajon mi is lenne a legmájusibb. A tavalyi nyárelő képei között válogattam. A fényképezőgépem
akkoriban még elég frissen pihent az asztalon, épp hogy csak ismerkedtem a használatával, amikor reggelre igazi zápor jött, és a
tervezett fűnyírást is abba kellett hagynom a hirtelen érkezett égi áldás miatt. 

Valahogy a kiskert nem lett a barátom, mert folyton arra emlékeztetett, hogy nem mindig adatik meg az embernek, hogy csak úgy
virágot gyomláljon. Na, nem azért, mert nem akarja, hanem mert egyszerűen nem bírja a hajlongást az ágyások között. Lehet egy ház
akármilyen takaros, mégiscsak bearanyozza a kertet, ha virágok mosolygós, színes szirmaival díszítik ki tavasztól. Így maradt nekem
néhány balkonláda, amihez nem kell hajolni, bár nem adott annyi díszt a háznak, mint amire vágytam, de úgy voltam vele, hogy a semminél
jóval több ez is. 

Nálunk tolódott az anyák napja, lévén, hogy a szüleim messze élnek, nem volt egyszerű egy köszöntést megszervezni. S míg ezen me-
rengtem, tódult az eső az égből, közben a nap is kisütött, lett szivárvány is, s mindez Szigethalom felett! Mire már csak az eső hangját hal-
lottam, az ereszen csepegett a víz, közben pedig tűzött a nap, hát gondoltam egyet, hogy útnak indulok, ha már a kerti munkát félbesza-
kította a zápor. Mire a ház elé értem, akkor eszméltem rá, hogy a kerítés tövében vadon pompáznak meseszép sárga-pirosban a tavaly el-
hullatott magokból kikelt virágok ott, ahová a fűnyíró kései már nem férnek. A kis pamacs fejek befúrták magukat a kerítés zöld
dróthálójába, és szinte hallani lehetett, ahogy a frissen hullott vízre válaszul pattantak ki szirmaik, és egyik percről a másikra bontogatták
a szirmaikat. Először csak a színek és a formák ejtettek rabul. Fotózni kezdtem a már szinte hallható szirombontást a kerítés tövében.
Már a képek utómunkáinál döbbentem rá, hogy nem csak virág lett a képeken, hanem az óvón odahajló anya gyermekével, a teljes pompájú
a szirmát bontogatóval állott modellt nekem akkor, ezen a tavaszi, napsütéses reggelen. 

2012. május vége volt már, mire a bekeretezett képpel együtt köszöntöttem az édesanyámat ott, a messziben, az én szigethalmi szirmos
képemmel. Kiss Katalin jósnő, tanácsadó

Szigethalom
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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: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
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

rendőr járőr
06/30 409-8685

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
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Napsugár Sziget SzalonNapsugár Sziget Szalon
Szigethalom, Szabadkai u. 175. +36/20 338-4596

Most bevezető áron! Nyári sláger: SZÍNES MŰSZEMPILLA
Rövid a hajad, vagy nem elég dús?! Megoldás: HAJFELVARRÁS!
Egyéb szolgáltatásaink: Japán manikűr, műkörömépítés,
pedikűr. Szolárium, állapotfelmérés, étrendkiegészítők.
Ajándékutalvány kapható!

www.szep-arcszalon.hu
www.rozikozmetika.hu

Kövess minket a Facebookon is
(napsugarszigetszalon,
rozikozmetika)!

Kíméletes hámlasztás az év minden napján.
Érzékeny bőrnél is alkalmazható: HIDROABRÁZIÓ

1. Halásztelek belvárosában (Rózsa utca) kellemes környezetben, garázzsal rendelkező sorházi lakás tulaj-
donostól sürgősen eladó. Alapterület 218 m2, 6+2 fél szoba, beépített tetőtér, duplakomfort. Vételár:
9,9 M Ft. 20% önerővel rendelkező vevőnek saját finanszírozású hitelt biztosítunk.
Érdeklődni lehet: +36/70 930-7552.

2. Szigethalom Szabadkai utcában lévő csendes, zöld övezetben, a Duna part közelében családi ház tulaj-
donostól sürgősen eladó. Alapterület 140 m2, telekterület 532 m2, 5 szoba, beépített tetőtér, dupla-
komfort. Vételár: 12,9 M Ft. 20% önerővel rendelkező vevőnek saját finanszírozású hitelt biztosítunk.
Érdeklődni lehet: +36/70 930-7552.

3. Szigetszentmiklóson a Csónakos utcában, akár társasház építésére is alkalmas, 1672 m2-es építési telek tu-
lajdonostól sürgősen eladó. Telekterület 1672 m2, villany és gáz telken belül, víz illetve csatorna az utcában
található. Vételár: 5,99 M Ft. 20% önerővel rendelkező vevőnek saját finanszírozású hitelt biztosítunk.
Érdeklődni lehet: +36/70 930-7552
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