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Idén is korismereti találkozónak
adott otthont az EMESE Park
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Az Augusztusi képviselő-testületi ülések összefoglAlójA

Augusztus 27-ei ülés
A rendkívüli képviselő-testületi ülés egyetlen napirendje a 2013. évi CXVIII. törvény (további-

akban: Törvény) szerint az Önkormányzat területén lévő állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tu-
lajdonba adása lett volna. Az ülésről – egyéb elfoglaltság miatt – való távolmaradását 6 fő képviselő
jelezte, így – 2 fő jelenlétével – határozatképtelenség miatt nem került megtartásra. 

A Törvény értelmében a képviselő-testületi határozatokat – szerződéskötéshez – 2013. augusztus
28-ig kellett volna megküldeni az MNV Zrt. részére. Ennek elmaradása miatt ezzel a lehetőséggel
a jövőben a Törvény erejénél fogva nem lehet élni.

Augusztus 29-ei ülés
A soron következő rendes képviselő-testületi ülésre 29 napirendi pontnak az előterjesztése

került kiküldésre, de az ülés előtt távolmaradását 5 fő képviselő jelezte. 
Mivel az ülés határozatképességéhez a többi (7 fő) képviselő jelenlétére lett volna szükség, vi-

szont + 2 testületi tag sem jelent meg, ezért határozatképtelenség (megjelent 5 fő) miatt – kivéve
az ünnepélyes díjátadást – a képviselő-testület ülése szintén nem került megtartásra.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mesterimnek: Shihán Lovász Gábornak (Dojo Lovász), Csík Attilának,
Papp Erzsébetnek (Tori JC), hogy munkájukkal támogatták pályafutásomat, és tudásuk
átadásával hozzájárultak a kempo és judo szakágban szerzett eredményeimhez.
Köszönöm nekik, hogy én lehettem 2013-ban iskolámnak, a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskolának és Szigethalom városának év sportolója.
Köszönöm szépen.

Becskeházi Kata Éva
kempoka, judoka

Szigethalom díszpolgára

Haraszti Béla cukrászmester, aki szakmá-
jának legrangosabb elismerését, a Venesz-díjat
már elég korán megkapta, a díszpolgári cím el-
nyerésével pedig sok fiatal előtt állhat példaként. 

Haraszti Béla 1931. július 28-án született Bu-
dapesten, és már gyerekkorában elkezdte von-
zani a „konyha” különleges világa. Kezdetben
csak gyermeki kíváncsiság vitte az ételek varázs-
helyére, a továbbtanulásnál pedig a véletlen –
vagy ahogy mondani szokták, a sors – szólt
közbe. Így történt, hogy 16 évesen igent mondott
a cukrász szakmára, és 1947 márciusában elkez-
dett tanulni a Gerbeaud Cukrászdában. Érde-
kesség, hogy Béla bácsi sosem szerette a cukrot,
nem is ette. Gyerekkorában reggeltől estig
szörnyű fejfájás kínozta, amely ahogy bekerült a
cukrászdába, teljesen megszűnt. Béla bácsi úgy
fogalmazott, hogy neki, mint embernek nem hi-
ányzott a cukor, a szervezetének viszont nagyon.
Utólag visszagondolva kiderült, hogy a munka
közben szálló cukorpor gyógyírként hatott rá. 

Haraszti Béla pályája példaként állhat minden
fiatal előtt, hiszen vezető cukrásza volt a Ger-
beaud-nak, nemcsak itthon, hanem külföldön is
megállta a helyét, versenyeken mutatta meg tu-
dását, sőt tehetségét tanárként is kamatoztatta,
munkáit pedig a szigethalmiak több ízben is meg-
csodálhatták. Haraszti Béla 60 évet töltött a cuk-
rász szakmában, amelyről azt mondta: nincs
olyan emlék, amelyet kifejezetten kiemelne, hi-
szen ez a 60 év egy csodálatos és kalandos utazás
volt számára. Hogy ez az utazás mások számára
is példáként szolgáljon, kiadott egy könyvet,
amely végigkalauzolja az olvasót a Venesz-díjas
mestercukrász életének főbb állomásain.

Büszkék lehetünk arra, hogy olyan emberek
élnek köztünk, mint Haraszti Béla, aki mind
szakmailag, mind emberileg példaképe lehet
a szigethalmiaknak.

Készült a Lakihegy Rádió
interjúja alapján

Szigethalom Város Képviselő-testülete ezúton gratulál
az idei esztendő kitüntetettjeinek!

Név szerint 
Haraszti Béla
cukrászmes-
ternek, aki a 
díszpolgári címet
vehet te át. 

A Szigethalmi Tel-
jesítménytúrázók
Egyesületének,
amelyik Sziget-
halom közösségi
életéért díjban
részesült. 

Sárközi Ferencnek,
aki a Szigethalom
településfejlesztéséért díjat vehette át. 

Valamint elismerését fejezi ki a testület az év sportolóinak: Becskeházi Kata Évának
(14 év alatti gyermek kategóriában), Csáki Szabrinának (14-18 év közötti ifjúsági ka-
tegóriában) és Sztrapkó Norbertnek (18 év feletti már nem aktív kategóriában).

Haraszti Béla a díszpolgári cím átadásán,
augusztus 29-én
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Életkoromat
tekintve életem
bakelit leme-
zének B oldalát
hallgatom már
negyvenes éve-
imben járva –
meséli az atya a
Lakihegy Rá-
diónak adott in-
terjújában. 1996-

ban szenteltek fel Székesfehérváron, ezt követően
két évet voltam káplán Dunaújvárosban, majd Me-
zőfalva plébánosa lettem. 8 évvel ezelőtt kerültem
Tökölre, és Pollák László atya sajnálatos halála után
2012. december elseje óta látom el Szigethalom

plébánosi feladatkörét.
Ezen kívül a tököli bör-
tönben dolgozom rész-
munkaidőben hétfőtől
péntekig, illetve istentisz-
teleti és egyéb hétvégi
programokat tartok. Azt

még el kell mondanom magamról, hogy mint vil-
lanyszerelő dolgoztam az iskola elkezdése előtt, ka-
tona is voltam, tehát az élet többi részén is sikerült
helytállni.

• Hány évesen határozta el, hogy ezt a hivatást
választja?

Sokan kérdezik, hogy hogyan lesz az ember pap,
mi az, ami inspirálja. Nekem egy olyan történet ada-
tott az életben, hogy a szüleim által kereshettem az
Isten felé vezető utat. Nagy hálát adok a Minden-
hatónak, hogy ilyen szülőket adott nekem! Felnőtt-
ként az ember már látja, hogy milyen ajándékokat
ad neki az Istent kereső út: általa megismerhettem
önmagamat, illetve azt a tényt, amiről sokat be-
szélek a mai napig is, hogy az egész földi létünk
nem szól másról, mint arról, hogy az emberek egy-

mást kísérik ezen az úton születésük pillanatától a
halálukig.

• Hogyan fogadták Szigethalmon?
Azt tapasztaltam, hogy nagy szeretettel. Persze

sajnálták Pollák László atyát, akit nagyon szerettek.
Ez ugye egy kényszerű csere és változás a közösség
életében és az enyémben is, de azt gondolom, hogy
ha teljes a bizalom részükről és a részemről, akkor
hiszem és vallom, hogy van létjogosultsága a közös
együttműködésnek. 

• A személyi változáson túl számíthatnak-e
más változásra a szigethalmiak?

Nagyon fontosnak tartom a jövő nemzedékének
ügyét, a hitoktatás beindítását, megmutatni a gyer-
mekeknek, hogy ki Isten, miről szól az ember földi
léte, hogyan kell egymáshoz viszonyulnunk. Nekem
nagyon szép gyermekkorom volt, és mikor fel-
nőttem, úgy éreztem, hogy ezt vissza kell adnom
valakinek, valakiknek. Erre tehát nagy hangsúlyt
szeretnék fektetni. 

Idén nyáron Tiszakécskén voltunk nyaralni, nem
csak a szigethalmi gyerekekkel, hanem az összes
rám bízott egyházközség gyermekével, akik sze-
retném, ha összeismerkednének, barátságot köt-
nének, hogy lássák és érezzék, van létjogosultsága
olyan fiatalnak lenni, aki Istent keresi.

Baján kezdte pályafutását, de dol-
gozott a fővárosban is. Szigethalmon
hetedik éve szolgál. Nem véletlen a
„szolgálat” kifejezés, hiszen ahogy
mondja, ennek a szakmának a képvi-
selete valóban szolgálatot jelent.
Pénzt nem lehet vele keresni, akinek
ilyen ambíciói vannak, az válassza in-
kább a pénzügyi pályát – állapítja
meg Margó. Védőnőnek szerinte az
álljon, aki szereti a gyerekeket, és el-
hivatott a szakma iránt.

Városunkban az 5. körzetben la-
kókat gondozza, ahol sok a hátrányos
helyzetű család. Az anyukáktól érkező
elismerés és az a megkönnyebbülés,
amit a kismamák arcán lát egy-egy ta-
nácsadás után, minden nehézségért
kárpótolja. 

Zakupszy Tiborné ha ma kezdené a
felnőtt éveket, akkor is védőnőnek
menne, mert a gondozottaktól érkező
szeretet és megbecsülés mindennél
többet jelent neki. A gyerekek mo-

solya, arca mindig feltölti Margót a ta-
lálkozások alkalmával. A fejlődésüket
látva pedig tudja, fontos munkát
végez a családok és a társadalom szá-
mára.

A szigethalmi védőnők csapata egy
igazán összetartó közösség, amelyben
a húszévestől a hetvenévesig minden
korosztály képviselteti magát. Közös
bennük, hogy mindig mosolygósak,
mert tudják, egy segítségre szoruló
anyukához nem mehet lehorgasztott

fejjel a védőnő. Neki kell ugyanis re-
ményt, segítséget nyújtania, amiben
az első lépés a derűs tekintet.

Kívánjuk, hogy Margónak és a szi-
gethalmi védőnők lelkes csapatának

mindig legyen oka az örömre.
Minden napjukat küldetésként éljék
meg, amelyben cél a gondozottak se-
gítése!

Szilvay Balázs

50 éve a családok szolgálatában

Tavaly októberben hunyt el Pollák László atya,
aki majdnem 35 évig volt jelen Szigethalom
egyházi életében. Helyét Papp László plébános

vette át, őt ismerhetjük most meg kicsit közelebbről.

Jubileumi ünnepség helyszíne volt az Egészségház szep-
tember 16-án, hétfőn a reggeli órákban. A város vezetése

és a védőnők Zakupszky Tiborné Margót köszöntötték abból
az alkalomból, hogy 50 éve van a pályán.

Az Istenhez vezetô út ajándékai



RendőRségi
tájékoztató

2013. augusztusában Szigethalom illetékességi területén gépkocsi
lopás nem történt, és gépkocsi feltörést sem jelentettek felénk. Betöréses
lopás 10 db volt az alábbi helyeken: Thököly, Fiumei, Nagyváradi, Erdő, Ba-
bits Mihály, Béke, Sugár és Mária utca. Betöréses lopás kísérlete egy volt. Az
ismeretlen elkövetők 3 esetben ajtóbefeszítéssel, 2 esetben ablakbetöréssel,
3 esetben ablak befeszítéssel, 1-1 esetben szúnyogháló kivágásával, rácsfe-
szítés illetőleg lakatlevágás útján jutottak be az ingatlanokba. Rablás bűncse-
lekmény nem történt. 

Szigethalomról hét balesetet jelentettek felénk. Már régen történt, hogy
személyi sérüléses baleset nem volt, csak anyagi káros. Ebből több a Mű úttal
van kapcsolatban, ami a nagy forgalma miatt minden hónapban balesetek elő-
fordulásának helyszíne. Az egyik délelőtt a gyártelepi üzletsor előtti parkolóból
egy személygépkocsi akart kitolatni. A híd felől elengedett egy járművet, de
nem vette észre, hogy a HÉV felől is be akart kanyarodni egy másik kocsi és
összeütköztek. A balesetet a kiérkező rendőrök helyszíni birsággal rendezték. 

Egy másik nap délelőttjén szintén itt, az üzletsornál egy teherautó akart
az útpadkáról balra nagyívben elindulni az 51-es út felé, de nem vette észre
a sínek felől érkező személyautót és annak bal hátsó részének ütközött. A
szabálytalan vezetőt itt is helyszíni bírsággal sújtották.

A Mű út és a Gyári út kereszteződésében egy 21 éves szigetszentmiklósi
hölgyvezető figyelmetlenül kanyarodott és a jelzőtáblának ütközött. Tettének
„jutalma” a rendőröktől szintén helyszíni bírság lett.

Egy augusztusi nap délelőttjén a Spar áruház parkolójából akart kihajtani
egy 56 éves budapesti hölgy a személygépkocsijával, de figyelmetlen volt, és
a neki jobbról, a gyalogos járdán érkező kerékpárosnak nem adott elsőbb-
séget és elütötte. 

Egy 52 éves szigetcsépi hölgy a Mátyás úton haladt, de Ő is figyelmetlen
volt, így lehaladt az útpadkára, ahol egy villanyoszlopnak, majd egy ingatlan
kerítésének ütközött. A kár itt jelentős volt, mivel a villanyoszlopot cserélni
kellett.

Egy nagyon furcsa baleset történt a Szabadkai úton az egyik éjjel. Isme-
retlen személy szándékosan az út közepére építési törmeléket, betondara-
bokat rakott le, majd a helyszínt elhagyta. Egy szigethalmi lakos a Duna felé
haladt, de későn vette észre a kupacot, és a hirtelen fékezés és kormánymoz-
dulat ellenére belehajtott.

És végezetül egy baleset, ami egy anyagi káros eseménynek indult, de bűn-
cselekmény lett belőle. Az ügyeletre augusztus 18-án a reggeli órákban ér-
kezett bejelentés arról, hogy Szigethalmon, a Tököli úton egy arra közlekedő
gépkocsi egy parkoló autó hátsó nyitott ajtajának ütközött, aminek következ-
tében a visszapillantó tükrét letörte, és a gépkocsi bal hátsó ajtajában is kárt
okozott. Ezt követően a vezető megállt, majd a kár rendezése nélkül a hely-
színről elhajtott. Az elkövető után kutatva a rendőrök megállapították, hogy
a gépkocsit nem a tulajdonosa vezette, mivel ő egy házibuli után éppen pi-
hent, és nem is tudott arról, hogy a gépkocsiját elvitték, és azzal kárt okoztak.
A beszerzett adatok alapján sikerült beazonosítani a gépkocsit vezető férfit,
aki az indító kulcsot a házibuli során a konyha asztalról elvette, és úgy hajtott
el az autóval, hogy az üzembentartótól a használatra nem kért engedélyt. A
gyanúsított férfinak ittas járművezetés vétségének, valamint jármű önkényes
elvétele bűntettének megalapozott gyanúja miatt kell felelnie.

A statisztikai adatok alapján a legtöbb halálos és súlyos baleset október hó-
napban történik. Ez visszavezethető a megváltozott viszonyokra, amelyekhez
nem alkalmazkodnak a vezetők. Kérjük, készítsék fel gépjárműveiket az őszi,
téli útviszonyoknak megfelelő körülményekre, és óvatosan vezessenek, mert
a nyálkás, csúszós úton megnő a fékút, ami szintén sok baleset forrása.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Szigethalmi Híradó – 2013. szeptember4

Lombtalanítás Szigethalmon
2013. november 4-től 8-ig
(a rendes szemétszállítás napján)

Az őszi, házhoz menő zöldhulladék begyűjtésekor a szállítási
ütemterv alapján, a rendes szemétszállítási napon, reggel 700

óráig a kuka mellé kell kihelyezni a zöldhulladékot bármilyen
színű zsákban, illetve a levágott fanyesedékeket csak 1 méteres
darabokban kötegelve szállítjuk el.
Ömlesztett állapotban kihelyezett zöldhulladékot cégünk nem
szállít el!

ARIES Kft.

A védôoltásokkal kapcsolatos
alaptalan félelmekrôl

A 21. század embere számára talán már feledésbe merül, hogy a védőoltások
bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette
a gyermekhalandóságot, és növelte a születéskor várható élettartamot. Magyar-
országon a több évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási
rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos gyer-
mekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola
stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú
védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját sike-
reik áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fo-
kozatosan kikopik az adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét
a védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.

A mai modern védőoltások biztonságosak, és beadásuk összehasonlíthatat-
lanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint magának a betegségnek az átvésze-
lése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer emberen
vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyártóktól független hatóságok fe-
lelnek, a követelmények pedig rendkívül szigorúak. Hazánkban az aktuális vé-
dőoltási rendet szakmai bizottság állítja össze a rendelkezésre álló valamennyi
klinikai vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe
vételével.

Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következmé-
nyeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-
B védőoltás a Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte
az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra becsülik a fertőzöttek
számát, és évente egymillió ember hal meg a fertőzés következtében. A klinikai
kép a tünetmentes fertőzéstől – az esetek kétharmadánál jellemző – a májgyul-
ladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás
általában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában pedig
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe
betegség, 10-30%-ban májcirrózisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat.
A vírust a vér és testnedvek (nyál, ondó, hüvelyváladék) terjesztik. Gyakran sze-
xuális úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések, közös bo-
rotva, fogkefe, törölköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek fel-
helyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott ve-
szélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik,
ezért különösen jelentős, hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.

A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának emel-
kedésével járhat együtt, mely egyaránt káros az egyén és a társadalom számára.
A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból tájé-
kozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő
kritikával olvassanak minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.

Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Járványügyi Osztály
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Gólyanap - Gólyahír
A Gólyanap hagyomány városunkban. Ezen a napon

a leendő kisiskolások búcsúznak az óvodai
évektől, találkoznak tanítóikkal, és elindulnak a

titokzatos iskola felé.
A Gólyanapi programok Szigethalom Város Önkormányzata és a Négy-

színvirág Óvoda szervezésében kerültek megrendezésre a Városi Szabad-
időközpontban augusztus 30-án.

A gyermekeket, a kis Gólyákat a polgármester köszöntötte. Tasnádi
Tünde óvodavezető programismertetése után pedig tanítójuk kíséretében
elindulhattak felfedezni azokat az állomásokat, amelyek teljesítésével már
igazi iskolásoknak érezhették magukat.

Az állomásokon az óvó nénik várták a gyermekeket. Csak néhány állomást
említek: Fészekrakó, Gólyagyár, Gólyatabló, Békakereső, Vízcseppek kalandja.

Délre igazán elfáradtak és megéheztek a kicsi gólyák. A finom ebéd és
egy csepp pihenés után a gyermekeket zene, ének és a Négyszínvirág
Óvoda bábszínháza várta a színházteremben.

A napot Fáki László polgármester zárta, aki átadta az iskolák számára az
elkészült gólyatablókat, majd galambok repültek a magasba és vitték ma-
gukkal az óvodás éveket.

A rendezvény sikeréért szeretnénk köszönetet mondani minden
kedves támogatónknak, segítőnknek!

Holczhauser Zsuzsanna
óvodavezető-helyettes
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Idősek és fogyatékkal élők
találkozója Szigethalmon

Afővárosi és Pest megyei nyugdíjasokat valamint fogyatékkal élőket várta au-
gusztus 30-án az EMESE Park. A több száz vendég a középkori hangulat mellett
a mai kor zenés, táncos produkcióiból is kapott ízelítőt – többek között - Koós

János, Dékány Sarolta, Csonka András és Aradszky László jóvoltából. A Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője, Kővári Gáborné nyitotta meg az eseményt,
melyet megtiszteltek jelenlétükkel városunk vezetői is. 

Az eseményről
részletes beszá-
molót lapunk ok-
tóberi számában
olvashatnak majd,
addig is most
szavak helyett be-
széljenek a képek.
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Korismereti találkozó
az EMESE Parkban

Korismereti találkozó
az EMESE Parkban

Szeptember 14-én és 15-én immár nyolcadik alkalommal adott otthont városunk a
középkori hangulatot idéző programsorozatnak. Ezen a két napon a VII-VIII. századi
avarok és longobardok, Árpád-kori magyarok és vikingek, valamint a klasszikus

lovagkor vitézei töltöttek együtt egy középkori hétvégét az EMESE Parkban. Az
első napon sajnos az eső nem kedvezett a szabadtéri eseményeknek, de vasárnap
már verőfényes napsütésben zajlottak a csatajelenetek. A kilátogató családok a
vívás bemutatók megtekintése mellett íjászkodhattak, beszállhattak a várispánság
taván a középkori hajókba, kipróbálhatták a korabeli játékokat, és még középkori
étkeket, italokat is kóstolhattak. A kisebbeknek a legnagyobb élményt talán a kéz-
műveskedés jelentette, amikor is maguk készíthettek agyag edényeket vagy külön-
féle faragott tárgyakat.
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2013. szeptember 2-án a tanévnyitó ünne-
pélyünkön megemlékeztünk az elmúlt 25
évről. Verssel, énekkel köszöntöttük a le-

endő 1. osztályos tanulóinkat, akiknek sok meg-
lepetés ajándékot adtunk át emlékül. 

Felsoroltuk a negyedszázad kiemelkedő sike-
reit, eredményeit, melyekre nagyon büszkék va-
gyunk. Sok vendég megtisztelte az ünnepséget
jelenlétével, amit ezúton is megköszönünk.

Iskolánk első igazgatója, Miklós Istvánné kö-
szöntő mondatait az iskolánk életéről szóló vi-
deofilm vetítése közben hallgattuk meg.

Az ünnepség fénypontja volt Regényi Tiborné
asszony felajánlása, a hatalmas torta, amit há-
lásan köszönünk.

A visszaemlékezésben elhangzott, hogy tagjai
vagyunk az Országos Széchenyi Körnek és a
Molnár Gábor Társaságnak is. 

Több minisztertől is ka-
pott iskolánk miniszteri di-
cséretet és kitüntetést, díjat. 

Iskolánk véglegesen el-
nyerte az „Örökös Ökois-
kola” címet. Kiemelkedő
tehetséggondozó mun-
kánk elismeréseképpen
Regisztrált Tehetségpont
lettünk. Az OKAIM Minő-
ségfejlesztési Védjegy bir-
tokosai vagyunk.

A folyosókon elhelyezett
tárlókban láthatók a diákok
munkái, a különböző kistér-
ségi, megyei, országos és nemzetközi verse-
nyeken elért eredményeket tükröző kupák,
érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések. 

Kiemelkedő eseményeinkről tudósítottak a
média munkatársai, megjelentek rólunk hírek a
Lakihegy Rádióban, a Kisduna TV-ben, a Sziget-
halmi Híradóban, a Köznevelés és Új Katedra or-
szágos kiadványokban, a megyei sajtóhírekben. 

Az évforduló kapcsán kiállítás is készült az
előző időszak fényképeiből, újsághíreiből, vissza-
emlékezéseiből. 

A 25. évfordulóra kiadtuk az Iskolaújság jubi-
leumi emlékszámát. 

Mindig számíthattunk a szülői munkaközösség,
az Iskolaszék és a Diákönkormányzat támogató
munkájára.

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvá-
nyunk sok segítséget nyújtott a tanulmányi kirán-
dulások, erdei iskolák, táborok lebonyolításához,
valamint a rászorulók étkeztetéséhez. 

Köszönetünket fejezzük ki a Szigetszentmiklósi
Tankerületnek és Szigethalom Város Önkormány-
zatának a támogatásukért. 

Remek kapcsolatot ápolunk a város intézmé-
nyeivel, a civil szervezetekkel, sokan támogatják
erkölcsileg és anyagilag is az iskolánkat, amelyért
ezúton is köszönetet mondunk.

Egyed Jolán
igazgató

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
fennállásának 25. évfordulójára emlékeztünk

A 2011. évi adó 1%-ot, 285.876 Ft-ot –
melyet 2012-ben folyósított a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal a 

SZIGETHALMI GYERMEKEK
MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY

részére - tanulmányi kirándulások, tábo rok,
erdei iskolák támogatására fordítottuk. 
Köszönjük a Szigethalmi Széche nyi István
Általános Iskola tanulóinak nevében.

Kuratórium

Egyed Jolán iskolaigazgató
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Avárosunkban vendégeskedő lengyel gye -
rekek az utolsó három napot a festői
szépségű Somogy megyei falucskában,

Bonnyán töltötték. A megérkezésük után elhe-
lyezkedtek és megebédeltek. A délutánt az igali
strandon töltöttük, majd kiadós és finom vacso-
rával vártuk őket, melyet tapssal jutalmaztak. Ez-
után kezdetét vette a móka, kacagás! Az estét is-
merkedési és ügyességi játékokkal töltöttük. Má-
sodik napon a Balatonhoz utaztunk, ahol
vízibicikliztek, kajakoztak, élvezték a napsütést
a parton. Este tüzet gyújtottunk és grilleztünk.
Izgalmakban nem volt hiány, mivel Tibi félel-
metes álarcban megjelent a sötét éjszakában.
Harmadik napon látogatást tettünk a helyi pol-
gármesteri hivatalban és megtekintettük a helyi
nevezetességeket. Ebéd után kézműveskedtek,
gyöngyöt fűztek. Búcsúzáskor ajándékokkal ked-
veskedtünk nekik, köztük Szigethalom címe-
rével, melyet a mi táborosaink készítettek el a
számukra. 

Lengyel vendégeink igen jól érezték magukat,
nehezen indultak hazafelé. A sikert a Gyermek-
barát Baráti Kör tagjai garantálták.

Markó Tiborné szervező

Lengyel gyerekek táborozása Bonnyán

Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidőközpont nevében köszönjük az augusztus 20-ai ünnepi
megemlékezés lebonyolításában nyújtott segítségét Feketéné Németh
Annamária tanárnőnek, Holodov Annának, N. Pethő Szigethy Ilonának,
Zsemberi-Szígyártó Éva református lelkésznek, Deák Csaba görög kato-
likus parókusnak, a Szigethalmi Református Kórusnak, a Sziget Néptánc
Közhasznú Egyesületnek, az Édesanyák Klubjának és a Gere Pékségnek.
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A Szigethalmon hagyományosan megren-
dezett Gólyanapon – mint eddig mind-
egyiken - ott voltak a Hegedüs Géza Vá-

rosi Könyvtár könyvtárosai is: Luttenberger Ka-
talin, Szabó Zsuzsanna, Inczéné Molnár Ágnes
képviselte az intézményt. Ők fogadták a regiszt-
rációnál a kis nebulókat, irányították a megfe-
lelő osztályhoz őket, és minden család kapott
egy ismertetőt a szigethalmi könyvtárról. Az
összes elsős diák átvehetett egy képeslapot, me-
lyet, ha visszahoz október 15-éig a könyvtárba,
egy kis ajándékot vehet át a könyvtáros né-
niktől. Sőt, egyből beiratkozhat a gyerekkönyv-
tári részlegbe is, hiszen 16 éves korig a tagság
ingyenes! 12.000 kötet gyerek- és ifjúsági
könyvből lehet válogatni, többféle folyóiratot

lehet lapozgatni (Dörmögő Dömötör, Csodace-
ruza, Szivárvány, Tücsök stb.), és lehet nálunk
játszani is: sokféle társasjáték vár a gyerekekre!

A tanító néniknek felajánlottuk a csoportos
foglakozás lehetőségét: az általuk kért témában
gyerekkönyvtárosunk, Ági néni szívesen be-
szélget a kicsikkel. 

Könyvtárunk logóján a bagoly található, nem
véletlenül, hiszen bölcsességéről és okossá-
gáról híres. 

Gyertek „kis gólyák”, kedves első osztá-
lyosok, és ismerkedjetek meg a „bagollyal”, azaz
a helyi könyvtárral! Szeretettel várunk benne-
teket!

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár
dolgozói 

Foltfestmények és tűzzománcok

AHegedüs Géza Városi Könyvtárban nemrég láthatták Foltfesmények és tűzzománcok címmel
H. Tóth Maja kiállítását. A megnyitón Udvarhelyi András közíró kiállítás-megnyitó
beszédében elemezte a festő képeit. Többek között elmondta, hogy H. Tóth Maja álomszerű,

mesevilágba csábító képeket fest. Emellett több alkotása fricska, ironikus tükörkép is önmagunkkal
szemben, mert kényes témákat úgy ábrázol, ahogy magunknak sem merjük bevallani. Maja
állandóan kísérletezik. Új álmaihoz új technikai megoldásokat keres, vagy a régit újítja meg, átszűrve
ízlésén, világnézetén, úgy is mondhatom, „Majásítja” a témáit. A már ismert Maja-képek mellett
most „valóságfeletti” alkotásokkal is meglepett bennünket. Ezt a Franciaországból 1920-ban induló
képzőművészeti stílust szürrealistának nevezik, amelynek már a nevében benne van a
„valóságfelettiség”. De Maja műveit ide sem lehet egyértelműen beszuszakolni, mivel filozófiai és
lélektani mondanivalója kapcsolódik a szimbolizmushoz is. A „belső szemével” látott valóság rejtett
jelentéseit próbálja mindenki számára érthetően megfesteni. Maja ezeket a „valóságfeletti képeit
foltfestmény-grafikáknak nevezi. Mindegyiknek szimbolikus üzenete van. 

Szabó Zsuzsanna:
A gólya és a bagoly találkozása

A végtelen
hálójában
Lászki Erszébet kötetének

bemutatója a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban

Ismét rendhagyó esemény színhelye volt a
könyvtár. Lászki Erzsébet A végtelen háló-
jában című kötetének és képeinek bemu-

tatására 2013. szeptember 12-én került sor.
Az eseményt Luttenberger Katalin nyitotta
meg, majd Fáki László polgármester méltatta
a költő és festő munkásságát. Ezután Udvar-
helyi András közíró elemezte a költő második
kötetének verseit. Többek között elmondta,
hogy már a kötet címe is elgondolkodtató
üzenet. A költő mindig a végtelen hálójának
foglya, hiszen a jelen alkotásaival, üzeneteivel
kell elindulnia az emberi élet lehető és lehe-
tetlen küzdelmeiből az idők végtelenjébe. Az
élet rövid, és a tartalma szabja meg értékét.
Lászki Erzsébet festményeivel és verseivel ad
tartalmat életének, és küzd a kegyetlen, múló
idő ellen. A látszólag szelíd, de kemény közé-
leti versei arról az egyszerű igazságról
szólnak, hogy az embernek embernek kell
maradnia. Az egyik ciklus elején ezt a fő mon-
dandóját erősíti meg Joseph Conrad aforiz-
májával: „A hajókkal nincsen baj, csak az em-
berekkel, akik rajtuk vannak”. Arról is
szólnak versei, hogy ne pöröljünk a világgal,
fogadjuk el olyannak, amilyen, de legyen vé-
leményünk róla, és ahol lehet, változtassunk
rajta. 

Végül Lászki Erzsébet verseit a szigethalmi
IRKA kör és a Csepeli Munkásotthon Tamási
Lajos Olvasó Munkásklubjának tagjai sza-
valták el.

Figyelem!
Nyitvatartási idő változás a He-

gedüs Géza Városi Könyvtárban!
2013. november 1-jén, pénteken és

2-án, szombaton a könyvtár
ZÁRVA lesz.

Helyette október 31-én, csütör-
tökön várjuk Önöket

9 és 19 óra között.
Megértésüket köszönjük!
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A z ősz a szüret és a befőzések ideje,
de programokban is bővelke-
dünk, a vikingek és az ősma-

gyarok kultúrájával ismerkedhettünk
meg az Emese parkban, szüretelhettünk
a múzeumban, pánsípon csodálatos dal-
lamokat hallgathattunk. 

A frissen befőzött paradicsomból
finom és gyors ételeket készíthetünk, le-
veseket, húsos ételeket, főzeléket és akár
salátát is. Annak idején az egyik ver-
senyre olasz zöldséglevest (Minestra)
kellett készítenem, amivel a vegetári-
ánus vendégeinknél is nagy sikert
arattam és, hogy ha már olaszos ételek,
akkor az eredeti milánói és bolognai re-
ceptjével is megismertetem önöket,
mert nálunk sokan összekeverik a
kettőt.

Hagyományok és receptek
Szeptember - október
Vége lett a nyárnak,
Hűvös szelek járnak.
Itt van az ősz, beköszönt,
Meghozza a gyümölcs özönt.
Alma, szőlő, szilva, körte,
Téli estékre finom befőtt lesz belőle.

Minestra olasz zöldségleves
A császárszalonnát kockára vágom, kisütöm, hozzáadom
a finomra vágott vöröshagymát és megpirítom. Belete-
szem a paradicsompürét és a juliennre (vékony me-
téltre) vágott sárgarépát, fehérrépát, zellert, karalábét,
kelkáposztát, burgonyát, finomra vágott petrezselymet.
Sózom, borsozom, puhára párolom. Felengedem, és
utána ízesítem, majd lassan főzöm, hogy ne legyen za-
varos. Mikor már majdnem kész, apróra tördelt spagetti
tésztát és rizst teszek bele, készre főzöm. Tálaláskor re-
szelt sajttal megszórom.

Milánói makaróni
A füstölt szalonnát zsírjára sütöm, az apróra vágott
hagymát arany barnára pirítom benne, majd hozzá-
adom a juliennre vágott gombát, sonkát, sózom, bor-
sozom, ha elfőtte a gomba a levét, beleteszem a para-
dicsompürét, babérlevelet, kevés cukrot, majd készre
főzőm. Bő vízben a makaróni tésztát kifőzöm. Tála-
láskor sajttal megszórom.

Bolognai spagetti
A hagymát megpirítom, hozzáadom a darált húst, sóval,
borssal, fokhagymával puhára párolom. Beleteszem a
paradicsompürét és ízesítem babérlevéllel, oregánóval,
bazsalikommal, cukorral és készre főzőm. Kifőzött spa-
getti tésztával és reszelt sajttal tálalom.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea
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AKárpát-medence kiváló ég-
hajlata, változatos talajfajtái
különösen kedvezőek a szőlő

termesztéséhez. Hazánk területén a
Kr.e. III. században élt kelták már
valószínűleg ismerték a szőlőter-
mesztést. Mintegy 200 évvel ké-
sőbb, Pannóniának a Római-biro-
dalom által történt elfoglalása ha-
zánk szőlő- és bortermelésének
történetében is maradandó nyo-
mokat hagyott. A császárság köz-
pontjába, Rómába fejlett kereske-
delmi kapcsolatok révén jutottak el
Pannónia borkülönlegességei.

A szőlő, amely hazánk egyik leg-
népszerűbb gyümölcse, számos po-
zitív élettani hatással bír, ezért fo-
gyasztása különösen javasolt. Az or-
vosok és kutatók egyetértenek
abban, hogy a szőlő magas rosttar-

talma, az emésztésre gyakorolt po-
zitív hatása, a magas B, C, K vitamin
és ásványi anyag valamint antioxi-
dáns tartalma, gyulladáscsökkentő
hatása és a szív- valamint keringési
rendszerre gyakorolt kedvező ha-
tása révén hazánk egyik legegészsé-
gesebb, ízletes és közkedvelt gyü-
mölcse. 

A szőlőt – mint élelmiszer alap-
anyagot – napjainkban egyre vál-
tozatosabban használjuk fel. Meg-
található táplálék-kiegészítőkben,
különféle kozmetikumokban, üdí-
tőkben, borban, fogyasztjuk étke-
zéseket követően sajttal és dióval
együtt (ennek gasztronómiai kul-
tusza azért elsősorban a dél-eu-
rópai országokra jellemző).

A legújabb felhasználási formája
a hidegen sajtolt szőlőmag olaj és a
szőlőmag liszt. A szőlőmag ugyan-
azokat az ásványi anyagokat és vita-
minokat tartalmazza, mint maga a
szőlő, magas antioxidáns tartalma
és pozitív élettani hatásai bizonyí-
tottak.

Ezek a kedvező tulajdonságok és
élettani hatások ihlették a sziget-

szentmiklósi Gere Pékséget arra,
hogy elkészítse Szüreti szőlőmagos
kenyerét, amely tönköly- és rozsliszt
hozzáadásával vált igazán ízletes,
finom és egészséges kenyérfélévé.
A különösen szaftos bélzete és ro-
pogós, magvas héja biztosítja hosz-
szan tartó frissességét - mindezt bú-
zaliszt hozzáadása nélkül. A Gere
Pékség a tőle már megszokott
egészséges, finom és változatos íz-
világot képviselő finomságokon túl

az ősszel további kenyérfélesé-
gekkel és szénhidrátcsökkentett sü-
teményekkel kíván vásárlóinak ked-
veskedni. 

További újdonságuk a Hajdinás
kenyér, amely hosszú (16 órás) tész-
tavezetéssel készül. Tésztájának
lágysága miatt kézi hajtogatással
nyeri el végleges, rusztikus for-

máját. A hajdina olyan növény,
amelynek lisztes magja a búzához
hasonlóan fogyasztható. Magas vi-
tamin- és rost tartalma miatt igen
kedvező élettani hatással bír.
Őseink a hajdinát a magas vér-
nyomás kezelésére gyógynövény-
ként használták. A hajdina erősíti
a kötőszöveteket és az érrend-
szert – az erek kötőszövetes állo-
mányát – azzal, hogy részt vesz a
sejtfal regenerálódási folyamatában.

A különleges, egészséges kenye-
reket már a Szigetszentmiklós –
Gyártelepen található Lordok Há-
zában megnyílt új mintaboltban is
megvásárolhatják. A szénhidrát-
csökkentett süteményeket az ősz fo-
lyamán kóstolhatják és vásárol-
hatják meg a Gere Pékség minta-
boltjaiban.

MINTABOLTOK SZIGETHALMON
gere mintabolt szigethalom gere mintabolt lordok Háza
2315 Szigethalom, 2310 Szigetszentmiklós,
Fiumei u. 88. Gyártelep Hsz. 1215/27
Nyitva tartás: Nyitva tartás:
H-P:  500-1900, Szo.: 500-1300 H-P: 500-1700, Sz: 600-1200

Ismét itt az ősz, elérkezett a szüret ideje. A szőlő és az abból készülő
bor a magyar gasztronómia elválaszthatatlan része. Ezt bizonyítja egy,

a magyarok borfogyasztási szokásait vizsgáló felmérés is, amely idén áp-
rilisban készült. A megkérdezettek válaszait feldolgozva azt szűrték le a
kutatók, hogy mi, magyarok havonta 1-3 alkalommal fogyasztunk bort,
akkor is mérsékelt mennyiséget és leginkább otthon vagy vendégségben.
A nemes nedű kiválasztásának legfontosabb szempontja annak ára és
származási helye. Havonta átlagosan 3266 Ft-ot költünk borra, és a leg-
kedveltebb hazai borvidékeink Tokaj, Eger és Villány.

„Itt van asz ősz, itt van újra”
Új, egészséges és ízletes kenyerek a Gere Pékség kínálatában
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Munka: Július és augusztus hónapban egyesüle-
tünk tagjai társadalmi munkában tovább bővítették a
„Szigetország” turistaút-hálózatát. Szigethalom alsó
HÉV megállóhelytől új S+ jelzést festettünk fel, amit
végigjárva megnézhetjük a Duna árterét, az Urbano-
vica-szigetet Tökölön. Az ebből a jelzésből kiinduló
úton haladva a Maléter-kopjafához juthat el a turista.
(Itt csalták tőrbe 1956-ban az akkori hadügyminisztert,
Maléter Pált). Aki Tökölnél tovább akar jutni, az az S-
majd az S� jelzésen Szigetcsépig túrázhat. Reméljük,
sok természetbarát használja majd jelzéseinket!

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Trilak Fes-
tékgyártó Kft-nek, a cég ugyanis ingyen bocsátotta
rendelkezésünkre a festéket! ( Jó, hogy ilyenről lehet
beszámolni!)

Elismerés: Augusztus 29-én a Szigethalmi Önkor-
mányzat dísztermében adták át Bata Ilona elnö-
künknek a Szigethalom Közösségéért-díjat, amit idén
a képviselő-testület a Szigethalmi TE-nek ítélt. 

Köszönjük több mint
100-an; azért „vagyunk”,
hogy népszerűsítsük a tö-
megsportot, olcsó sporto-
lási, országjárási lehetősé-
geket biztosítsunk Sziget-
halom polgárainak. Jó
érzés tudni, hogy odafi-
gyelnek ránk, egy aktív és
hasznos közösségnek tar-
tanak bennünket. 

Ilyenkor azt szokták
„mondani”: „Nem a dicsé-
retért csináljuk!” Ez sze-
rintem csak részben igaz,
mert a lelkesedés legjobb
táplálója az elismerés. No,
ezt mi megkaptuk! Ez kö-
telez minket arra, hogy to-
vábbra is lelkesen és ön-
zetlenül szervezzük verse-
nyeinket, járjuk vidám,

lelkes természetbarátainkkal hazánk tájait.
Jókedv: Szeptember 7-én egy tömött busz és 3 teli

autó indult el Szigethalomról, hogy bejárja Palócföld
két nevezetes helyét. Több mint 60 „szigetországi” tu-
rista csodálkozott el a Palóc Grand Canyon méretes
falain. 

Ipolytarnócon aztán „elszabadultak” a sporttársak.
Először az ősvilági állatok lábnyomaira és a gigantikus,

csaknem 100 méter hosszú megkövesedett fenyő ma-
radványaira kerekedett ki a szemük. Aztán egy üdítő
túra után egy 4D-s mozis élménnyel gazdagodtak.
(No, ez egy csuda, 4D-s mozi, ahol mozognak a
székek. Úgy bele voltam kötve, mint Alonso a Ferra-
riba, nehogy a nagy zötyögés közben kirepüljek). 

Az aprónépnek a lombkorona sétány „jött be” a leg-
jobban. 15 méter magasan több száz méter hosszan
lehet végigsétálni, gyönyörködni a tájban, elbűvölve
nézni a lombkorona lakóinak mozgolódását.

Elégedettség, egészség, mosolygós arcok! Kell
ennél több? Ez nekünk mind megadatott az elmúlt hó-
napban.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Munka, elismerés, jókedv

A Szigethalmi TE októberi
túraajánlata

Az őszi erdő színorgiája közismert. Egy zöld-
sárga-vörös-barna színekben pompázó erdőbe
hívjuk meg a természet szerelmeseit október 26-ára. 

Hazánk legmagasabbra ágaskodó hegységének, a
Mátrának a második legmagasabb csúcsán, Galya-
tetőn kezdünk. Ezután meglátogatjuk Gályavár föld-
sáncát, leóvakodunk egy nagyon meredek lejtőn, és
végigjárjuk Smiró Feri útját. (Ő nem egy mátrai be-
tyár, hanem egy mátrai Don Juan volt, aki naponta
„átsétált” szerelméhez a szomszéd faluba). Mátra-
szentimrén, a Vidróczki-csárdánál ér véget a rö-
vidtáv. Innen a kitartóbbak még végighaladnak a
Csörgő-patak völgyében (a szerencsések jáspisra is
lelhetnek), megnézik a rövidke, de látványos
Csörgő-szurdokot, aztán Mátraszentkeresztesig tal-
palnak. 

Sporttársak, gyertek el! Vár a Mátra, vár a száz-
színű erdő, vár egy vidám „csapat” október 26-án! 

A busz 6 órakor indul a Szent István Általános Is-
kola elől (Szabadkai út 64.) A túrára Sziklavári Sán-
dornénál lehet jelentkezni. További információk
egyesületünk honlapján, a www.szigethalmite.hu-n
találhatók.

Munkában a jelzésfestő önkénteseink

Szigethalmiak áradata Ipolytarnócon

A Szigethalmi TE nevében Bata Ilona vette át a díjat A Palóc Grand Canyonban



EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KEZDEMÉNYEZÉS CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE

A Szigethalom Zöld Háló Kht. Egyesü-
lete együttműködést kezdeményez
minden olyan szervezet részére, ame-
lyik a saját egyesülete megszilárdítá-
sában, a város környezetének, társa-
dalmi, kulturális programjainak, az
oktatásnak és a pályázati kérelmek
megerősítésében kíván részt venni.

Bővebb információ: 06/70 269-4855
vagy 06/70 670-3267

Szeretettel várjuk
a szervezetek érdeklődését!
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Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk

minden művészet iránt
érdeklődőt 

2013. október 12-én,
szombaton l0 órai

kezdéssel 

az egésznapos, negyedik éves
születésnapi gobelin

kiállításunkra.

Cím:
Szigethalom, Sport utca 4.
Városi Szabadidőközpont

(ZÖLD terem).
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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
ZEMA Kft. 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

elMŰŰ
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
szigethalmi szent istván Általános iskola:
06/24 407-608
szigethalmi 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
szigethalom egyesített Népjóléti intézmény:
06/24 404-573
segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715

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!)


