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A SZEPTEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
Szeptember 12-i ülés

A képviselő-testület 11 fővel kezdte meg ülését. Sür-
gősségi indítvánnyal került felvételre az Édesanyák
Klubjának támogatási kérelme, fegyelmi határozat ha-
tálytalanítása iránt indított perben az önkormányzat
képviselete, valamint az Ügyrendi és Koordinációs Bi-
zottság külsős tagjának megválasztása. Kettő napirend
- a Fővárosi Vízművekhez való csatlakozás és a Sza-
badkai utca műszaki átadás-átvétel utáni kifizetés en-
gedélyezése - az anyag terjedelme és a késői kiküldés
miatt - kompromisszumos megoldásként - határozat-
hozatal nélküli tárgyalással került fel a napirendre, így
összesen a testület 32 napirendi pont tárgyalásáról
döntött. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását követően
az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság támogatása el-
lenére – nem lévén több jelölt – a Bizottság külsős tag-
jává titkos szavazással került megválasztásra Balázsné
Dr. Gyökér Dorottya, aki megköszönve a testület bi-
zalmát, letette esküjét. Az Ügyrendi Bizottság javaslatát,
miszerint kettőre csökkentik a bizottságok létszámát az
eddigi négy helyett, és annak képviselők legyenek a
tagjai, nem fogadta el a testület.

Némi vitát és érintettséget érintő döntést követően
a képviselő-testület a Fővárosi Vízművek Zrt-től elfoga-
dott egy egymillió forint értékű részvény vásárlási aján-
latot a vagyonkezelést megalapozó részvényvásárlási
szerződés megkötése céljából. 

Az Önkormányzat 2013. évi I. előirányzat módosítása
elutasításra került, így az Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati ren-
delet sem módosult. Szintén nem került elfogadásra Szi-
gethalom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hi-
vatalának továbbá az önállóan működő intézményeinek
a 2013. első félévi pénzügyi beszámolója.

Mivel 2013. január 1-jétől a helyi önkormányza-
toknak megszűnt azon joga, hogy a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját megálla-
pítsa, ezért módosításra került a Szigethalom Város Ön-
kormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározá-
sáról szóló 6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete. 

A következő napirendben elfogadásra került a DPMV
Zrt-vel kötött 2012. évi bérleti szerződés kiegészíté-
sének aláírása azzal, hogy az önkormányzat részére a
bérleti díj kifizetése 8 napon belül történjen meg, va-
lamint hogy a DPMV Zrt. által kiállított számlák csak
abban az esetben fizethetők ki, ha a bérleti díj össze-
gének kifizetése az önkormányzat felé megtörtént, és
hogy a DPMV Zrt. által kifizetésre kerülő bérleti díj ösz-
szege egy hónapra bankban kerüljön lekötésre.

A testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulaj-
donában lévő gépjárművet nem adja ingyenesen a Köz-
ponti Ügyeletet működtető Morrow Medical Zrt. tulaj-
donába, de ezzel egyidejűleg felkérte a polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot Tököl Város Önkormány-
zatával, miszerint a Szigethalom Város Önkormányzat
tulajdonában gépjármű üzemeltetéséhez - melyet a
Központi Ügyeletet működtető Morrow Medical Zrt.
használ – a lakosságszám arányában járuljon hozzá. 

Teljes egyetértésben hozott döntést a képviselő-tes-
tület a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézménnyel
kötendő feladatátadási megállapodás elfogadásáról.

A szünet után egyhangúlag elfogadásra került a Szi-
gethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Ok-
iratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a
Szakmai Programjának a módosítása, valamint hatósági
ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságok megszünte-
tése, azaz 1,5 fő létszámbővítés a Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálatnál. 

Szintén létszámbővítésre került sor a Négyszínvirág
Óvodában, mégpedig 6 fő pedagógiai asszisztens állás-
hellyel a törvényi előírásnak megfelelően, valamint az
óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot
is (összesen 30 fő/csoport) megemelte a 2013/2014-es
nevelési év kezdetétől a képviselő-testület.

Ezt követően egybehangzóan megalkotásra került
az adóigazgatási feladatot ellátó köztisztviselők anyagi
érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet, majd
módosításra és elfogadásra került a képviselő-testület
feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló
17/2007.(X.31.) önkormányzati rendelet a térítési dí-
jakról. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló
14/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása is
indokolt volt, amit ugyancsak egyhangúlag alkotott
meg a testület.

Többségi szavazattal született döntés a kötvény ka-
matfizetésével és tőketörlesztésével kapcsolatos előter-
jesztés ügyében, hogy a szükséges betét felbontására a
következő képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

A tájékoztatók - az adók, pótlékok, bírságok és az
adók módjára behajtandó köztartozásokról, valamint
a június-július havi 100 eft feletti kötelezettségvállalá-
sokról – hallgatólagos elfogadása után a Mű úti járda
építése - a Penny Markettől a Taksony-hídig terjedő,
északi oldalon kiépítésre kerülő – ügyében a járdasza-
kasz tervezési, engedélyeztetési munkálatainak elvég-
zésére egyhangú döntéssel a SOLIDUS Építmény és
Kommunális Tervező Kft. került felkérésre. 

A szigethalmi Agyag u. telekcseréjével kapcsolatos
tájékoztatás – ügyvédi javaslatra – egybehangzóan el-
fogadásra került.

Ezt követően született döntés a 2013/2014-es tan-
évben a középiskolai ösztöndíjban részesülő tanulók
támogatásáról: Bíró Milánt és Eggendorfer Noémi Ce-
cíliát 6.000 – 6.000 Ft-tal, és 18 tanulót 3.000 – 3.000
Ft-tal támogatott a testület.

Három támogatási kérelem érkezett az Önkor-
mányzathoz, melyet – pénzszűke miatt – sajnálatos
módon el kellett utasítania a képviselő-testületnek,
de a Kis-Duna Sportegyesület együttműködési szán-
déknyilatkozati kérelme egyhangú pozitív elbírá-
lásban részesült, miszerint a Kis-Duna Sportegyesület
által benyújtandó pályázathoz részére a Szigethalom
4470 hrsz.-ú „Duna szigeti kajak-kenu sport-telep”-et
10 évre kajak-kenu sport céljára használatába bo-
csátja, de a fejlesztések előtt kötelezi az Egyesületet
a részletes tervek bemutatására és képviselő-testület
általi elfogadására. 

A két ülés között történt eseményekről szóló tájé-
koztató egyhangú tudomásulvételét követően a képvi-
selők egyhangúlag döntöttek arról, hogy Medveczky
Erika világbajnok kajakozó és Farkas Adél európa-
bajnok úszó részére élménybeszámolót szerveznek. 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló nem került elfogadásra.

Az ülés hátralévő részében szó volt a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással kapcsolatos
tájékoztatásáról. 

A Szabadkai utca műszaki átadás-átvétel utáni kifi-
zetés engedélyezéséről szóló napirendnél az első sza-
vazási elutasítást követően az ismételt szavazáskor meg-
született a döntés, hogy a Vianova Zrt. részére a Sza-
badkai utcai beruházás II. ütemének elvégzéséért
benyújtott első részszámla (50 %) kerüljön kifizetésre. 

Az ülés utolsó napirendjénél az Ügyrendi és Koor-
dinációs Bizottság javaslatát leszavazva végül nem dön-
tött a képviselő-testület a fegyelmi határozat hatályta-
lanítása iránt indított perben történő képviseletről.

Szeptember 24-i ülés

A képviselő-testület 12 fővel, teljes létszámmal
kezdte meg ülését. Sürgősségi indítvánnyal egy napi-
rend - a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola támogatási
kérelme - került felvételre, ezzel együtt a testület ösz-
szesen 17 napirendi pont tárgyalásáról döntött. 

Az első napirendi pont - informatikai audit lefolyta-
tása – tárgyalását a 2014. januári ülésére helyezte át a
képviselő-testület.

A Szabadkai utcai útépítés szakértői felülvizsgála-
tának elutasítását követően többségi döntés született
a - II. ütem elvégzéséért járó munkadíj - műszaki el-
lenőr és a kivitelező kifizetéséről.

A Szigethalmi Lovasok a szüreti felvonuláshoz az ön-
kormányzattól támogatásban nem részesültek, el-
lenben egy rövid szünet után a képviselők önálló fel-
ajánlásaikkal segítették a rendezvény megtartását.

Végleges többségi döntés született a Fővárosi Víz-
művek Zrt-hez történő csatlakozás ügyében a DPMV
Zrt-vel megkötött ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra irá-
nyuló bérleti üzemeltetési szerződés mielőbbi teljes
felmondásával egyidejűleg, a víziközművek vagyonke-
zelés keretében történő üzemeltetésbe adásáról, vala-
mint a vagyonkezelési megállapodás polgármester ré-
széről történő aláírásáról.

A következőkben a képviselő-testület a Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel megkötendő bérleti,
üzemeltetési szerződés aláírása előtti - a 2013. évi bér-
leti díj kifizetése, a már leszámlázott felújítási összeg
felhasználása, valamint a 2013. évi fejlesztési tervek –
egyeztetésről döntött, ezért levételre került a Zrt. szám-
láinak kifizetésével kapcsolatos napirend.

Ezt követően egybehangzó igen szavazatokkal szü-
letett döntés, azaz elvi hozzájárulás a Duna sor 52.
szám melletti közterület megvásárlására, az ingatlan-
rész felmérését és ingatlanbecslését követő végleges
vételi szándék megadásához.

Szintén egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület,
hogy a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi ön-
kormányzatok működőképességének megőrzését szol-
gáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.
(VII.31.) BM rendelet alapján a támogatási igény pá-
lyázati anyagát benyújtja.

Az augusztus havi 100 eFt feletti kötelezettségválla-
lásról szóló tájékoztató tudomásulvételét követően egy-
hangú döntéssel a testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy adjon a Raiffeisen Bank részére egy olyan
CHF vásárlásra vonatkozó megbízást, amelyben ha a
CHF árfolyama a 240 forintot eléri, akkor vásárolja meg
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a kötvény kamatfizetéséhez és tőketörlesztéséhez szük-
séges 57.600 CHF-et 2013. szeptember 30-ig.

Szigethalom Város Önkormányzata kinyilvánította
azon szándékát, hogy részt kíván venni az önkor-
mányzat banknál fennálló adósságállományának állam
általi átvállalásában.

A képviselő-testület ismét nem fogadta el a 2013. évi
I. előirányzat módosítását. 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálko-
dási Társulás Társulási Megállapodás-módosításának
jóváhagyása, valamint a KEOP-1.1.1/09-11. „Duna-

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program”
megvalósításával kapcsolatos napirend határozati javas-
latai is elutasításra kerültek.

Egybehangzó igen szavazatokkal került megállapí-
tásra a Szigethalom Város hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkálatainak elvégzésére kiírt ajánlattétel
az alábbi cégek meghívásával:

• SZIGETSPED Fuvarozó Fuvarszervező és Álta-
lános Szolgáltató Kft.

• M’CARGO 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
• MOBIL TRANS Teherfuvarozó és Szolgáltató Zrt.

Az ajánlatokat a képviselő-testület a 2013. október
10-én tartandó rendes ülésén tárgyalja.

Idén is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melynek
részletei ennek a lapszámnak a 3. oldalán olvasha-
tóak.

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola támogatási ké-
relme a képviselők részéről elutasításra került.

Az ülés utolsó napirendjénél – az interpellációk,
kérdések napirend tárgyalása alatt – a képviselő-tes-
tület döntést nem hozott.
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A pályázat benyújtásának módja és
határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly
belep.aspx

A zok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csat-
lakozott önkormányzatok pályázói részére. A
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell töl-
teni! A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes! A pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomta-
tott formában), a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat

polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani. A pályázat rögzítésének és
az önkormányzatokhoz történő be-
nyújtásának határideje:
2013. november 15. (péntek) 11.30

A pályázatok beadási helye:
Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszol-
gálat 
(2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) 
ügyfélfogadási időben!

A z ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két

egymást követő tanulmányi félév:
a 2013/2014. tanév második (tavaszi),
illetve a 2014/2015. tanév első (őszi)
féléve.

• „B” típusú pályázat: Az ösztöndíj idő-
tartama 3x10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév (a 2014/2015.
tanév, a 2015/2016. tanév és a
2016/2017. tanév). Az ösztöndíj folyósí-
tásának kezdete a 2014/2015. tanév
első féléve.

A pályázók köre:
A z „A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pá-
lyázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett-
séget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, il-
letve felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézményben teljes idejű (nappali ta-
gozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2014-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2014/2015. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a
pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben vesz részt 

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hi-
vatásos és szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban 

Szigethalom Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír ki egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási

intézményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére

F i g y e l e m !  Változás a pályázás rendjében!



Rendőrségi tájékoztató
Szeptember hónapban Szigethalom illeté-

kességi területén egy gépkocsit tulajdoní-
tottak el az Ifjúság utcából, és egy gépkocsit
törtek fel a Kossuth Lajos utcában. A kocsiból az
ismeretlen elkövetők zárfeszítés módszerével
autórádiót, légterelőt tulajdonítottak el. Betö-
réses lopást négy esetben jelentettek felénk,
melyből egy-egy a Fiumei, a Mikszáth, a Mű és a
Kölcsey Ferenc utcában történt.

Az ismeretlen elkövetők három alkalommal
ajtóbefeszítéssel, egy alkalommal pedig lakat-
pánt lefeszítésével jutottak be a kiszemelt ingat-
lanokba. Rablás bűncselekmény nem történt.

A város területéről nyolc balesetet jelentettek
felénk, melyből három anyagi káros, öt pedig
személyi sérüléses volt. Az anyagi károsak közül
kettő a Mű út már jól ismert baleseti pontjain
történt. 

Egy a Mű út – Gyári út kereszteződésében,
ahol egy 18 éves fiatalember nem az út- és a lá-
tási viszonyoknak megfelelően kanyarodott kis
ívben, és a szalagkorlátnak ütközött.

A Mű út - Széchenyi út kereszteződésében egy
45 éves férfi körültekintés nélkül hajtott ki egy
ingatlanról, és nem adott elsőbbséget a Szé-
chenyi útról kikanyarodó autónak és összeüt-
köztek.

Szeptember 21-én délelőtt egy tököli 40 éves
hölgy a személygépkocsijával a Hunyadi úton a
Mű út irányába haladt. A 22. számú ház előtt fel-
tehetően rosszullét miatt áttért a menetirány
szerinti ellentétes oldalra és ott összeütközött a
szabályosan haladó személygépkocsival. A bal-

esetből kifolyólag sérülés nem történt, de az
okozó gépkocsi vezetőjét a mentők megfigyelés
céljából korházba szállították. A vétlen gépjár-
műnek a teljes bal oldala megsérült, a hátsó ke-
reke kitörött. A kár több millió forintos.

Az öt személyi sérüléses baleset közül kettő a
délelőtti, kettő a délutáni, egy pedig a kora esti
órákban történt. Egy baleset szintén veszélyes
helyen, a Dobó Katica és a Rákóczi út kereszte-
ződésében, ahol a tábla ellenére a Rákóczi úton
haladó autó nem adott elsőbbséget és összeüt-
között a másik személygépkocsival. A mentők a
károkozó hölgyet az elsődleges információk sze-
rint könnyű sérülésekkel szállították korházba.

A Kossuth Lajos utcában egy segédmotor-ke-
rékpáros a Szabadkai út irányába haladt, és
előtte egy autó fékezett, majd ő is, aminek kö-
vetkeztében a jobb oldali útpadkának csúszott
és sérüléseket szenvedett. A kiérkező rendőrök
a motorost megszondáztatták, és az eszköz al-
koholfogyasztást mutatott ki, ezért intézkedtek
a vérvétel iránt.

Megint történt baleset a Gyártelepi üzlet-
sornál, amikor az egyik este a Mű úton a híd irá-
nyába haladó személygépkocsi balra nagyívben
akart befordulni az üzletsor után lévő kis közbe,
de nem adott elsőbbséget a vele szemben egye-
nesen haladó motorkerékpárnak és összeüt-
köztek. A motorost az elsődleges adatok alapján
a mentők súlyos sérülésekkel szállították kor-
házba.

A menetrendszerinti busszal érkezett a Sza-
badkai út 270. szám előtt lévő buszmegállóba az

a 10 éves kisfiú, aki arról leszállva a jármű mö-
gött akart átszaladni az úton, de a Duna felől ér-
kező személyautó elé lépett, ami elütötte, és
ennek következtében súlyos sérüléseket szenve-
dett. A kisfiút mentőhelikopter szállította az Or-
szágos Baleseti Intézetbe.

Szeptember 10-én fél kilenckor egy 64 éves
szigethalmi hölgy kerékpárját tartva a Mű úton
lévő lámpás gyalogátkelőnél várt a lámpa szabad
jelzésére. A Mű úton a Taksony-híd felé haladt
egy 60 éves áporkai férfi által vezetett személy-
autó. A haladása során feltehetően elaludt a gép-
kocsi vezetője, és a gyalogátkelő előtt előbb egy
közlekedési táblát, majd egy villanyoszlopot és
a fényjelző készüléket döntötte ki, miközben el-
ütötte az ott várakozó hölgyet is, aki súlyos sé-
rülést szenvedett. A vezető mellett ülő személy
is megsérült, akit szintén korházba szállítottak.

A fűtési időszak beálltával megjelennek a fával
üzletelő szélhámosok is. Mindig körültekintően
vásároljanak tűzifát. A túl olcsón kínált áruval
nem biztos, hogy mi járunk jól, ha utóbb ellen-
őrizzük a behordott mennyiséget. Javasoljuk,
hogy utcai árusoktól soha ne vásároljanak, ma-
radjanak inkább a megszokott és ellenőrizhető
helyen vásárolt fánál. Ha mégis úgy döntenek,
hogy változtatnak a korábbi szállítójukon, akkor
legyenek nagyon körültekintőek, figyeljenek
mindenre, utcai árusok esetén feltűnően írják
fel a rendszámot és az autó típusát. Mindig kér-
jenek számlát! Vigyázzanak, hogy ne váljanak
sértettekké.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
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Tájékoztató a közvilágítási
hibák bejelentésérôl

Tisztelt Szigethalmi Lakosok!
A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének tá-
jékoztatása szerint a Szigethalom területén jelentkező közvilágítási
hibák a www.mtkke.hu honlapon található „Hibabejelentés” me-
nüpont alatt jelenthetők be.
Az interneten való bejelentés történhet számítógépen vagy „okos tele-
fonon” is; előnye, hogy a hibajelzésről közvetlenül értesítést kap a te-
rületi szolgáltató, így a hibaelhárítás ideje lerövidül.
A hibát bejelentő e-mailen tájékoztatást kap a továbbiakban arról, hogy
megkezdődött-e a hiba kijavítása, elhárítása, vagy az úgynevezett sza-
kaszhiba esetén a jelzés továbbításra került-e a területi elektromos szol-
gáltatóhoz.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges, a közvilágítási hibák
bejelentésére az internetes felületet vegyék igénybe.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZATI
ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság figyelmét,
hogy a 2013. december 31. napján helyi adó vo-
natkozásában (kommunális adó, gépjárműadó,

építményadó, telekadó, iparűzési adó, talajterhelési díj)
fennálló adótartozásról a hivatal 2014. január 15-ig helyi
adóslistát tesz közzé.

Kérjük, 2013. december 20-ig rendezze adótartozását.
Amennyiben kérdése van, ügyfélszolgálati időben for-
duljon az adócsoporthoz.

Köszönettel:
Szigethalom Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
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APest Megyei Civil Információ Centrum
idén októberben Szigetszentmik-
lóson is tartott Partnerség Információs Napot a városunkat is magába fog-

laló járás területén működő civil szervezetek és valamennyi érdeklődő számára.
A rendezvény helyszínét a Városi Könyvtár és Közösségi Ház biztosította. 

A rendezvényen a Pest Megyei Civil Információs Centrum szakmai veze-
tője bemutatta a központ munkatársait és szolgáltatásait. A bemutatko-
zásból megtudhattuk, hogy a központ immáron több mint 1 éve működik
és áll a civil szervezetek rendelkezésére. Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából működő központ megyei és járási szintű rendezvé-
nyekkel, valamint folyamatos tanácsadással áll az érintettek rendelkezé-
sére. A rendezvények és tanácsadások a civil szervezetek számára legfon-
tosabb területeken, köztük a jogi, közhasznúsági, adózási, könyvviteli,
pályázási és forrásteremtés témában történnek.

A Centrum bemutatkozását fórum követte, amely keretében a jelenlévők
kérdéseket tehettek fel, valamint megoszthatták egymással észrevétele-

iket, ötleteiket és tapasztalataikat. A fó-
rumhoz hozzászólt Bóna Zoltán, dunavar-

sányi polgármester is, aki elismerését és köszönetét fejezte ki a térségben
áldásos és hasznos tevékenységet folytató civil szervezeteknek, és kitért
a kormányzó párt megvalósult és tervezett lépéseire, amelyek a civil szer-
vezetek erősítését hivatottak szolgálni.

A rendezvényen a Centrum szakmai vezetője felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét a közeljövőben a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírásra kerülő
működési pályázatra, amely keretében egyesületek, alapítványok és szö-
vetségek széles köre teremthet forrást a 2014. évi működésükhöz. Annak
érdekében, hogy e pályázat keretében a járásban minél több civil szervezet
juthasson támogatáshoz, a Civil Információs Centrum a konkrét pályázati
kiírást követően pályázatírási szakértőjének közreműködésével tanácsa-
dást tart várhatóan Szigetszentmiklóson, amelyre minden szigethalmi ér-
deklődőt nagy szeretettel várunk.

Pest Megyei Civil Információs Centrum

Segítség a civil szervezeteknek

Pályázati felhívás
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖNYVELÔI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kinevezés, 3 hónapos próbaidő
kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- 1. melléklet II. 2. pont gazdálkodással kapcso-
latos feladatok

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzathoz tartozó önállóan működő in-
tézmény számláinak kontírozása és könyvelése, uta-
lása, analitikus nyilvántartások vezetése, beszámoló
készítése. Előirányzatok, mérlegtételek könyvelése,
bér- és közterhek könyvelése. Havi adatszolgálta-
tások, negyedéves Pminfo, mérlegjelentés elkészí-
tése. Bevallások elkészítése (áfa, rehabilitációs be-
vallás), elküldése az ügyfélkapun keresztül (áfa). 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Az önkormányzathoz tartozó önállóan működő in-
tézmény számláinak kontírozása és könyvelése, ana-
litikus nyilvántartás vezetése, beszámoló készítése. 

A munkakör betöltőjének irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységek megnevezése:
Pénzügyi Iroda

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. rendelkezései, valamint a Közszol-
gálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- középfokú középiskolai végzettség és közgazdasági
szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképe-
sítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző,
banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítás-
technikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

- felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások
ismerete

- ellátandó területen 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett 1-3 év ta-
pasztalat
- CGR, KGR programok ismerete
- közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
Jó színvonalú pontos, precíz munkavégzés, cso-
portmunkára való alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 5. mellék-
lete szerinti önéletrajz 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító
okiratok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a döntést követően azonnal betölt-
hető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 31.
A pályázattal kapcsolatos további információt
Torzsás Szilvia pénzügyi irodavezetőtől lehet
kérni a 06/24 403-661/122-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, vagy személyesen a Szi-
gethalmi Polgármesteri Hivatal Titkárságának cí-
mére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) zárt
borítékban lehet eljuttatni, melyre kérjük ráírni:
„Könyvelő”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő, kiválasztott je-
lentkezők személyes meghallgatására kerül sor. A
felvételről a munkáltatói jogkör gyakorlója
( jegyző) az irodavezető véleményezésének figye-
lembevételével dönt. A pályázat eredményéről a
pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat
elbírálásától számított 8 napon belül írásban tájé-
koztatjuk. A felvételt nem nyert pályázók kiértesí-
tése írásban történik. A pályáztató fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
www.szigethalom.hu
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó
tere
Hegedüs Géza Városi Könyvtár
A munkáltatóval kapcsolatos további információt
a www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.
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BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI
IDÕSEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLÕK

VIII. TALÁLKOZÓJA
2013. augusztus 30-án egy régi hagyomány elevenedett fel újra.
Hat év kihagyás után ismét megrendezésre került az egykori
„Idősek Találkozója” néven széles körben megismert rendezvény.
Most már Idősek és Fogyatékkal Élők Találkozójaként hirdettük
meg, s immár nyolcadik alkalommal vártuk a kikapcsolódni, szó-
rakozni vágyókat. A már megszokott szervezéssel és szervezőkkel,
de új helyszínen vártuk a látogatókat. Az Emese Park adott otthont
az eseménynek.

A reggel az előkészületekkel és a vendégvárással zajlott. A rendezvényen megközelítőleg
700 fő vett részt, többségükben Budapestről és Pest megye több településéről. A legtá-
volabbi vendégeink Nyíradonyból érkeztek, közel 300 km-t utazva.
Az intézményvezető, Dr. Kővári Gábor Róbertné, Fáki László polgármester, valamint
Tasó László országgyűlési képviselő köszöntötték vendégeinket. 
A délelőtt folyamán a Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti körének műsorát, a Dabasi Asszony-
kórus és intézményünk lakóinak énekműsorát, illetve a Nappali Klub tagjainak táncelő-
adását, valamint a fiatalabb korosztály Akrobatikus Rock and Roll műsorát élvezhették a
rendezvény résztvevői. Közben nagy szeretettel várták az érdeklődőket az Emese Váris-
pánságban lovasbemutatóval, íjászattal, csónakázással és korhű műhelyek bemutatá-
sával.
Számtalan finomabbnál finomabb és szebbnél szebb sütemény érkezett a süteménysütő
versenyre, amelyet - az 5 tagú zsűri döntése értelmében - Ulics Jánosné nyert Nyíra-
donyból. Büszkeség töltött el bennünket, hogy a második helyezett intézményünk dol-
gozója, Magyar Imréné Zsuzsa alkotása lett.
Gyorsan telt az idő, kora délután került sor a tombolahúzásra, sok értékes nyeremény
került kisorsolásra, amelyeket támogatóink ajánlottak fel. Ezt követően vendégeink a
Fogyatékkal Élők Nappali Intézetének műsorát tekinthették meg. Megérkeztek meghívott
művészeink is. Elsőként Koós János és Dékány Sarolta, majd Csonka András, végül pedig
Aradszky László szórakoztatta a közönséget. 
Megtisztelte jelenlétével a találkozót Hoffman Pál országgyűlési képviselő úr, települé-
sünk alpolgármestere, Ferenczi Edit, valamint Kovács Attila, Schuller Gáborné, telepü-
lésünk képviselő-testületének tagjai. 
Felkérésünkre a Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti körének elnöke, Farkas Pálné Erzsi néni
vállalta el a rendezvény háziasszonyi szerepeinek ellátását, amelyet ezúton is köszönünk. 
A nap végén Aradszky Lászlóval együtt búcsúzott intézményünk minden dolgozója a
programunkat megtisztelő valamennyi résztvevőtől. 
Jövőre újra együtt! 

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

AReformátus Dunamenti Kistérségi Diakónia (RE-
DUKIDI) a szigetszentmiklósi járás 14 telepü-
lésén, köztük Szigetszentmiklóson is működő

hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finan-
szírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el ápolási esz-
közök biztosítása mellett.

Ápolási eszközeinket bárki or-
szágos szinten igénybe veheti. A
megváltozott támogatási rend-
szerek és megnövekedett igények
miatt várólistát kellett életbe lép-
tetnünk a kórházi ágyak és tolóko-
csik kölcsönzésénél. Ezen esz-
közök 99%-a jelenleg betegek hasz-
nálatában van.

Pest megyében nagyon magas a tumoros megbete-
gedések és a szociálisan rászoruló betegek száma.
Szolgálatunk gondozottjainak 65%-a hátrányos hely-
zetű. Az emberek többsége (a megkérdezettek 70–80
%-a) nem kórházban, hanem saját, megszokott, ott-

honi környezetében, családtagjai között szeretné el-
tölteni utolsó napjait. A gondozottak lakáskörülmé-
nyei sok esetben nem alkalmasak a betegápolásra,
vagy magányos az illető, akiről nem gondoskodik a
családja. Ezért épül Majosházán a 15 férőhelyes Hos-

pice Ház. Az intézmény a kistérség 20 településén élő
daganatos betegek palliatív ellátását fogja biztosítani
barátságos, otthonos környezetben. Az építkezés idén
nyáron kezdődött, az I ütem szerint a pincével, a fő-
épület és raktárépület alapozási munkálataival elké-

szültünk. Mindez köszönhető a nagylelkű támoga-
tóknak, akik 2013. augusztus 31-éig 13.008.777 Ft
adományt juttattak el hozzánk. Az építkezés eddigi ki-
adása 9.218.290 Ft volt.

A II. ütemben szeretnénk a főépület falazásával és
a zárófödémek építésével elkészülni. Ennek anyagkölt-
ségeit fedezni tudjuk, azonban a munkadíjak költsé-

gével még nem rendelkezünk. Bízunk az
adományozókban!

A z épülő Hospice Ház támogatható
„Téglajegy” vásárlásával személyesen
gáboriné Nagy ágnesnél (önkor-
mányzat), tel.: 06/70 945-8722,
ágoston Szilvia körzeti nővérnél, tel.:
06/30 515-0470, Angyalné Erzsike
körzeti nővérnél, tel.: 06/20 524-7855
és Nyisztor Andrea hospice nővérnél,

tel.: 06/20 313-4833.
Adományát banki átutalással is megteheti az

oTP-nél vezetett 11742180-20066150-es számú
bankszámlára „Hospice Ház” megjelöléssel. Cé-
geknek adóigazolást adunk.

A BETEgEiNK NEVéBEN KÖSzÖNJüK Az Eddigi
NAgyLELKű TámogATáSoKAT!

Kontha Benőné diakónus - elnök, tel.: 06/20 584-4653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. – Adószámunk: 18673539-1-13
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu – e-mail: diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők – tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)

Hospice Ház épül kistérségünkben
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gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatá-
sokat biztosító telephelyünkön (2315 Sziget-
halom, József A. u. 49.) ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatások:

Csoportos gyógytorna fejlesztő foglalko-
zások 

• 2013. november 1-jétől minden héten
kedden 14.00 és 14.45 között iskolás korú
gyermekek számára. Bejelentkezés: 06/70
334-8919. 

Logopédiai fejlesztő foglalkozások
• A nagy érdeklődésre tekintettel 2013. no-
vember 1-jétől a logopédiai fejlesztő foglal-
kozásokra fordítható órák számát duplájára
emeljük.
• 2014. január 1-jétől heti 1 alkalommal ki-
helyezett logopédiai fejlesztő foglalko-
zások indulnak a Négyszínvirág Óvo-
dában az óvodapedagógusok által javasolt
gyermekek részére.

Házi segítségnyújtás keretében az eddig nyúj-
tott segítő gondozási tevékenységek mellett
egyéni gyógytornát is biztosítunk azok szá-
mára, akiknek ezt háziorvosa javasolja, és egye-

bekben jogosultak a házi segítségnyújtásra, mint
szociális ellátási formára.
Díjazás:

• szociális rászorultság fennállása esetén az
önkormányzat rendeletében meghatározott
térítési díj ellenében
• nem szociálisan rászorult személyek ese-
tében 1.500Ft/alkalom
• nem szigethalmi lakos esetében 2.000
Ft/alkalom

Telefonszám: 06/70 977-5889

Az intézmény bölcsődei ellátását biztosító 3.
sz. telephelyén (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u.
149/a.) minden héten kedden 10 órai kezdettel
zenés picurka torna indul a bölcsődés korú
gyermekek számára gyógytornász vezetésével.
Részvételi díj 2.000Ft/hónap, 500 Ft/alkalom. 

A Szigethalom Egyesített Népjóléti intéz-
mény által biztosított gyermekvédelmi és
szociális szolgáltatások köre, valamint az
egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési
díjak 2013. szeptember 16-ától:

Gyermekjóléti alapellátások
• gyermekjóléti és családsegítő szolgálta-
tások keretében a 2315 Szigethalom, József
A. u. 49. sz. alatti telephelyen biztosított
pszichológiai, jogi tanácsadások, gyógy-
torna csoportos fejlesztő foglalkozások, lo-
gopédiai fejlesztő foglalkozások igénybe vé-
tele a szigethalmi lakosok számára biztosí-
tottak, és ingyenesek.

Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátását
két telephelyen biztosítjuk: 2315 Szigethalom,
József A. u. 37-39. és 2315 Szigethalom, Rákóczi
F. u. 149/a.

• A bölcsődei ellátás biztosításáért a képvi-
selő-testület döntése értelmében csak az ét-
kezésért kell fizetnie a hatályos jogszabá-
lyokban meghatározott mértékben az ellá-
tást igénybevevő gyermekek szüleinek,
törvényes képviselőjének. 
• Az alapfeladatot meghaladó szolgálta-
tások körében az időszakos gyermekfel-
ügyeletért fizetendő térítési díj mértéke
megegyezik a szolgáltatási önköltségi díjjal,
amely 2013-ban 1.160 Ft/nap, 145 Ft/óra.

A SZIGETHALOM EGYESÍTETT NÉPJÓLÉTI
INTÉZMÉNY ÚJ SZOLGÁLTATÁSAI

Szeptember 23-án a sérült gyermekek napja al-
kalmából a Szigethalom Egyesített Népjóléti in-

tézmény fogyatékkel élő fiataljai is részt vettek az
országos rendezvényen, amely a Fővárosi állat- és
Növénykertben került megrendezésre.

Ferenczi Edit, Szigethalom alpolgármestere bemutatja Intézetünk la-
kóját, Zsuzsit Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államit-
kárnak, miközben a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának feltéte-
leiről, megteremtésének nehézségeiről váltanak néhány szót a média je-
lenlétében.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki Novák Józsefnek, aki intézményünk részére
asztalterítőket, törülközőket, párnahuzatokat, lepedőket és függönyt
ajándékozott, továbbá szintén köszönjük névtelenségét kérő adományo-
zónknak a paplanhuzatokat, köpenyeket és a munkavédelmi lábbeliket.

2013. szeptember
18-án 90. születés-

napja alkalmából Mu-
tafov Marinov Nedelkó,
Miki bácsit köszön-
töttük. A Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat
képviseletében Lupa
János és Budai Beáta,
valamint a Négyszín-
virág Óvoda két óvo-
dása műsorukkal kö-
szöntötték szépkorú la-
kónkat, valamint az
intézmény vezetője, il-
letve a polgármester úr
és alpolgármester asz-
szony fejezték ki jókí-
vánságaikat. isten éltesse miki bácsit!
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„Ahol a madár se jár”
A Népmese Napja

AKönyvtári Hét keretében a Hegedüs Géza Városi Könyvtár vendége
volt Lázár Ildikó író, sportriporter, a Rejtőző kavicsok c. ifjúsági re-

gény szerzője. Sok jó író-olvasó találkozón részt vettünk már a kiváló
könyvtárosaink jóvoltából, de ez a fergeteges délután minden korábbi
élményünket felülmúlta. Lázár Ildikó maga az ÉLET, tevékeny, jókedvű,
okos, anya, barátságos, író, újságíró, sajtóközpontos, néha színész, ka-
maszbolond, csupaszív ember. A szigethalmi általános iskolák 7-8. osz-
tályosai vehettek részt különleges délutánján, ahol a kamaszok a feltett
és fel nem tett kérdéseikre egyaránt választ kaptak, képeket elemeztek,
érzéseket mondtak ki. Nagy szükség van a mai rohanó világban az ilyen
beszélgetős délutánokra, a kamaszlélek ápolására, az érzések megfogal-
mazására.

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, hogy lehetőségünk volt találkozni
Lázár Ildikó íróval!

Kelemen Lilla
tanár

Lázár Ildikó:
Rejtőző kavicsok

A „mit szeretek a könyvtárunkban
(és mit nem)?!

irodalmi pályázat helyezettjei:

A délután második felében a
fogalmazásverseny résztvevőit
díjazták a könyvtárosok több
kategóriában. A verseny szülő-
anyja és lebonyolítója Szabó
Zsuzsanna könyvtáros volt; kö-
szönjük Zsuzsinak és Lutten-
berger Katalin Igazgató Asz-
szonynak, hogy a helyezettek
fogalmazásait fel is olvasták.
Külön értékelték az 5-6. és
külön a 7-8. évfolyamosokat, az
alsósok emléklapot kaptak. Na-
gyon szép, tartalmas, időnként
vicces, máskor megfontolandó
írásokat adtak be mindkét is-
kola tanulói. Minden fogalma-
zásban kiemelték a gyerekek a
könyvtáros nénik áldozatos
munkáját, hogy mindenki mo-
solygós, segítőkész, és nincs
megválaszolhatatlan kérdés. A
gyerekeken, műveiken és a
könyvtáros néniken kívül volt
még a délutánnak egy főszerep-
lője, Szatmári Zsolt úr, aki
nagyvonalúan felkarolta ezt az

eseményt és fantasztikus aján-
dékokat biztosított minden kis
írópalánta részére. Hálásan kö-
szönjük, hogy az értékes
könyvjutalmakkal, a számítás-
technikai eszközökkel emelte a
verseny színvonalát. A helye-
zetteken kívül Szatmári úr kü-
löndíjakban is részesítette a va-
lamiért kiemelkedő írások alko-
tóit.

Az eseményt megtisztelte
Fáki László polgármester úr és
Egyed Jolán, a Szigethalmi Szé-
chenyi István Általános Iskola
igazgató asszonya is - kö-
szönjük, hogy velünk örültek a
gyerekek sikereinek. 

Tisztelettel köszönjük a He-
gedüs Géza Városi Könyvtár
dolgozóinak, a könyvtáros né-
niknek, hogy az Országos
Könyvtári Napok keretében
ilyen kiváló rendezvényeken
vehettünk részt a gyerekekkel. 

Kelemen Lilla 
tanárnő

Egy délután a Könyvtárban

A Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója
alkalmából megrendezett vetélkedő helyezettjei

1. Czeglédy Zsanett 1. Koncsek Dániel 1. Zóka-Győri Fanni
2. Marosi Bettina 3. Holodov Anna

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak:
Incze Réka, Gulyás Alexandra, Kóti Henriett, Lévai Csaba, 

Mátyási Milla.

„Szókimondó” különdíj:
Pósta Anikó Andrea

5-6. évfolyam: 
1. Holodov Anna
2. Dászkál Niké
2. Tézsla Vanda
3. Tóth László
3. Varga Alexandra

7-8. évfolyam:

1. Haffner Dorottya

2. Stabel Tamara

3. Kamarai Nikolett

3. Mátyási Milla

Szeptember 24-én, kedden dél-
után egy kellemes órát töltöttünk a
városi könyvtárban az igazgatónő és
munkatársai meghívására. A kö-
zelgő Népmese Napja alkalmából –
amely szeptember 30-a – Kovács
Marianna népmesemondó vará-
zsolta el a gyerekeket és a jelen lévő
felnőtteket egyaránt. A tanítványaim
aktívan vettek részt a mese folyama-
tában. A mesemondó hölgy játé-
kosan gazdagította az ismereteiket,
bevonva őket a mese alakításába. Jó
volt látni a csillogó szemeket, a

vidám arcokat. Észrevétlenül,
hamar eltelt a röpke óra.

A mesehallgatás után néhány
kedves hölgy az Édesanyák Klub-
jából saját készítésű süteménnyel
látott vendégül bennünket. Kö-
szönjük nekik és Körmöczi Julian-
nának, a Juli ABC tulajdonosának is,
aki anyagilag támogatta a program
megvalósulását!

Köszönettel tartozunk a könyvtár
dolgozóinak a meghívásért!

Sziklainé Fazekas Erzsébet
tanító

Szigethalom könyv- és
könyvtármoly lakosságának je-
lentős része az utóbbi na-
pokban tulajdonképpen beköl-
tözött a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárba. 

A zseniális Vekerdy Tamás
és a lehengerlő Lázár Ildikó ta-
lálkozók után ma délután két,
előzetesen meghirdetett pá-
lyázat díjkiosztóján vettünk
részt nagyon kellemes körben
és szemet gyönyörködtető lét-
számban. Idén emlékezünk
Gárdonyi Géza születésének
150. évfordulójára, ez alka-
lomból a lelkes könyvtárosok
egy igen becsületes és terje-
delmes tesztet állítottak össze
Gárdonyi munkásságából a
szigethalmi általános isko-

lások részére. A verseny egyál-
talán nem volt könnyű, ren-
geteg mindennek kellett utá-
nanézni, ez mégsem tántorí-
tott el 25 gyermeket attól,
hogy alaposan megismerje
Gárdonyi Géza életét és mű-
veit. Az értékelésnél Inczéné
Molnár Ágnes könyvtárosunk
olyan érdekességeket mondott
még el az íróról, amit csak a le-
gelszántabb Gárdonyi-kutatók
tudhattak eddig; köszönjük
Áginak hálás szívvel a különle-
gességeket, és hogy ilyen igé-
nyes versenyt szervezett, időt,
fáradságot nem kímélve javí-
totta a teszteket. Minden
résztvevő emléklapot kapott, a
helyezettek könyvjutalomban
részesültek.
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Nyitvatartási idő változás
a Hegedüs géza Városi Könyvtárban!

2013. november 1-jén, pénteken és 2-án, szombaton
a könyvtár záRVA lesz.

Helyette október 31-én, csütörtökön várjuk Önöket
9 és 19 óra között.

Megértésüket köszönjük.

Miért is ajánlom
az EZO KLUB-ot?

Az ezoterika tág fogalom. Magyarul titkos tanokat jelent, de nevezhet-
nénk rejtett tudománynak is. A mai értelemben szinte minden dologra
használjuk e kifejezést, ami tudományosan nem magyarázható. Ezeket
a tanokat csak a beavatottak ismerhetik igazán.
Az ezoterikának a XXI. században az lehet a legfőbb feladata, hogy se-
gítse a ma emberét, utat mutasson, hogy megtalálja önmagát, önma-
gában a harmóniát. A kellő önismeret elvezethet az önazonossághoz,
ami a kívülállók szemében nem más, mint a hitelesség.
Ki ne szeretne hiteles emberré válni? De ez az út nem könnyű. Hosszú,
kanyargós és félelmetes is lehet. Ugyanakkor ott a lehetőség, hogy az
út végén szembenézhetünk igazi valónkkal. Megkönnyítheti minden-
napjainkat akár a párválasztásban, akár a munkavállalásban, ha tisztában
vagyunk önmagunkkal, mert biztosabban választunk. Kevesebb a csa-
lódás. 
A kérdés csak az, vajon elmerünk-e indulni az úton? én azt
mondom: kalandra fel! 

Balázs-P. Dóra
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Pályázati adatlap:
A www.vszk.eu honlapról 2013. november 4-étől letölt-
hető dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó sze-
mélyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli,
harmadik félnek nem adja át.
A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük bekül-
deni.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január
15. (szerda) 16:00
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az
info@vszk.eu címre. 
A levél tárgya: Logópályázat
Érvényes az a pályázat, amely határidőig a fenti címre
megérkezik.

érvénytelen az a pályázat:
• amelyet határidőn túl nyújtottak be,
• amelyet határidőben, de nem a megadott címre

vagy formátumban nyújtottak be,
• amely nem valós adatokat tartalmaz,
• amely nem felel meg a pályázati feltételekben fog-

laltaknak.

A pályázat díja:
A nyertes pályázó díja: 30.000 Ft értékű tablet.

Eredményhirdetés: 2014. február 8.

információ: info@vszk.eu; 06/24 889-229

PáLyázATi FELHÍVáS
A szigethalmi Városi Szabadidőközpont logó-
pályázatot hirdet „Szigethalom a 10 éves
város” címmel.
2014-ben 10 éves lesz városunk, ezt szeret-
nénk méltó módon megünnepelni jövő évi
eseményeinken. A rendezvények egységes ar-
culati eleméhez szeretnénk egy önálló logót
is, amely visszatükrözi Szigethalom fejlődését
és szlogenjét: „Közösséget építünk!”

Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthat be bármely természetes
személy, aki 14. életévét betöltötte.

Pályázati részvételi feltétel:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamun-
kával nevezhet.
A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elké-
szítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotá-

sokat nem használ fel, tisztán grafikai ele-
mekkel dolgozik. 
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pá-
lyázati anyag a saját műve, amellyel semmi-
lyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, to-
vábbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jog-
sértésből adódó kárért felel. E feltételek
megsértése esetén a pályázat érvénytelen.
A pályázathoz csatolni szükséges a kitöltött
pályázati adatlapot, amely 2013. november
4-étől elérhető a Városi Szabadidőközpont
honlapján (www.vszk.eu). A pályázati adatlap
kitöltésével a pályázó elfogadja a kiírásban
foglalt feltételeket, és beleegyezik a pálya-
műve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó
nevével azonosíthatóan is). 
A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasz-
nálására teljes és kizárólagos jogot szerez,

a logót szabadon felhasználhatja, illetve a
nyertes pályázat anyagát és a pályázó nevét
nyilvánosságra hozhatja.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pá-
lyázat eredményhirdetését, illetve az értesítést
követő 3 napon belül a teljes pályázati
anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül át-
adásra.
A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a
sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pá-
lyamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó
dokumentumok:
Logótervek

• minimális használható méret: 50 mm
• a logóterveket vektoros (EPS, AI) és
kép formátumban ( JPEG, GIF, PNG) is
kérjük
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„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.

Ha a terved egy életre szól, embert nevelj”
(Kínai bölcsesség)

Szüreteltek a Méhecskék

Mint a kedves vendéget, már a kapuban várt minket, majd vérbeli peda-
gógusként a vegyes életkorú csoportunkat életkori sajátosságaihoz igazodó
tárlatvezetéssel kalauzolta Vid Katalin agyagművész és Homolai Sándor
üvegművész csodálatos alkotásai között. Ezután munkához láttunk, és
szorgos apró kezek gyűjtötték kosárkákba a szőlőfürtöket, s szedtük a gon-
dosan ápolt kert kincseit – kocogó diót, a mosolygó almát.

Közösen préseltük a mustot, miközben jókat beszélgettünk a régmúlt
idők hagyományairól.

Diótörögetés
közben hát
persze, hogy
eszünkbe ju-
tottak a tanult
őszi versek,
dalok. Igazi fej-
törést okozott a
nagycsoporto-
soknak a réges-
régi kétkarú
mérleg serpe-
nyőinek egyen-
súlyba hozása.

Hazafelé ban-
dukolva – látva a kipirult, örömteli gyermek arcokat – Hermann Alice gon-
dolatai jutottak eszembe.

Köszönjük a csodás természet közeli élményeket.
Zoltay Árpádné

Zöld tagóvoda vezető

Köszönetnyilvánítás

Szeptember utolsó hetében a kissé hűvös idő ellenére is
nagyon vidáman indultunk útnak a tízórai után a zöld ta-

góvoda 22 „Kis méhecskéjével” Kleineizel ica nénihez a Hely-
történeti múzeumba. 

AHelytörténeti Gyűjtemény a Szüreti Családi nap programjához nyúj-
tott segítségét, támogatását megköszöni Gere Istvánnak a Gere sü-

töde részéről, Körmöczi Juliannának a Juli ABC-ből, dr. Schuller Gá-
bornak, dr. Schuller Gáborné Erzsikének, Sziklavári Sándorné Mari-
kának, Káldi Zsuzsannának, Krejcár Juditnak, Bagó Mártinak, Egyedné
Katinak, valamint a Szép ABC-ből Regényi Tiborné Arankának.

Megköszönjük az időszakos kiállításban résztvevő két mű-
vésznek, Vid Katinak és Homolai Sándornak, hogy elhozták
és bemutatták csodálatosan szép kerámia és üveg tárgyaikat.

Köszönjük a Szigethalmi Polgárőr Egyesület segítségét a
rendezvény biztosításáért. 

Kleineizel Ilona
múzeumpedagógus

„Aki szereti a szépet, az életet szereti,
aki gyermekkorában megtanult látni,
az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen, bánattal sújtottan
jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását,
vagy a fecske röptének eleganciáját, és máris szebbnek látja a világot”.
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Alig négy hete jártunk iskolába, amikor
közös kalandra indultunk a sziget-

halmi Helytörténeti Múzeumba. Nagyon
sok jót hallottam már a helyről és Ica né-
niről, aki a programok vezetője. A gyere-
kekkel nagy izgalommal indultunk útnak,
már maga a séta is eseménydús volt.
Amikor megérkeztünk, rengeteg izgalmas
dolog vett körül minket. Érdekes volt a ház,
a sok népi játék az udvaron, amit a gye-
rekek alig vártak, hogy kipróbálhassanak.
A csapat egy része bőrből könyvjelzőt, alá-
téteket készíthetett, ami igazi kihívást je-
lentett, mivel ilyesmivel még soha nem dol-
goztak. Nehéz volt elvágni az anyagot, de a kis kezek szorgalmasan dolgoztak. Az elkészült mű-
veket hazavihették, amit mindenki nagy örömmel adott át a szüleinek. A csapat másik fele
kipróbálta a mocsárjárást, a célba dobálást, horgászhattunk, és a gólyalábon járást is megpróbáltuk
több-kevesebb sikerrel. Ha elfáradtunk, a kertből frissen szedett gyümölcsökkel csillapíthattuk ét-
vágyunkat. A fészerben kerámia és üveg tárgyakból láthattunk kiállítást, ami nagyon tetszett min-
denkinek.

Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
1.a osztálya

Kisiskolások jártak a Helytörténeti Múzeumban
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Egyesületünk 13 tagja, aprókáktól a nyugdíjasig,
szeptember 18-tól 22-ig Ausztriában a turista világ-
bajnokságon képviselte városunkat. 

A verseny 3 napig tartott, a díszletek ehhez a nagyszabású nemzetközi
rendezvényhez csodálatosak voltak. A zúgó, kristálytiszta pisztrángokkal
teli patakok a smaragdréteket szelték át, ahol pufók tehenek tömege ké-
rődzött. Gondozott, vidám színű parasztgazdaságok lapultak meg a két-
ezres havas csúcsokhoz simulva. Lehet erről írni oldalakat, de az csak satnya
mása lenne a valóságnak. Ezt látni kell!

Persze a napi távokat letudva délutánonként más programokat is szer-
veztünk. Első nap megnéztük Kufstein masszív, méteres falait. Ebben a
várban raboskodott nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc és az eastern „sztárja”,
Rózsa Sándor is. 

A második nap elgyönyörködtünk az 1600 méteres magasságban épült
Triassic Parkban. A középidő „szörnyetegei” (T-Rex, Triceratops), gigantikus
példányai sandítottak ránk. 

Harmadik nap egy valódi tiroli „buliba” mentünk. Volt ott minden. Mé-
retes krigliket emelgető bőrgatyás atyafiak, asztal tetejére pattanó zenész
és valamiféle tehénszépségverseny is. Szép népszokás, ilyenkor hajtják le
a magas legelőkről a „Riskákat”. (Miss Universe szégyenkezve oldalogna el
ilyen erős mezőny láttán!)

Hazafelé még megnéztük a 3700 méteres magasságba ágaskodó
Grossglock nert (Ausztria legmagasabb csúcsa), no persze csak tisztes távolból.

Jó volt a sógoroknál! Volt élmény, egészséges életmód, no meg nívós
szórakozás. 

Röviden, bitang jól éreztük magunkat!

November 16-án Egyesületünk a Vértesbe tervez
kirándulást. A táv kb. 15 kilométer. Akinek ez túl
hosszú, az részt vehet egy 6 kilométeres sétán.

A túra a magyar történelem jeles, szomorú helyszíneit
érinti. 

Meglátogatjuk Vértesszentkereszt természettől sebzett évszázados
masszív romjait, melyek így torzóként is büszkén hirdetik őseink szorgos
munkáját és mély hitét. Érintjük a Gerencsér vár – ma már sajnos cse-
kélyke – romjait, ahol a Szent Korona is megfordult. Megnézzük a rossz
emlékű Kápolnapusztát, ahol a szovjet „vitézek” egy nap alatt a falu ösz-
szes felnőtt férfiját kivégezték (Lidice Magyarországon).

A túra záró „akkordja” a felhagyott gánti bauxitbánya megtekintése lesz.
A külön busz 7 órakor indul a Szent István Általános Iskola Szabadkai

úti épülete elől. Jelentkezni Sziklavári Sándornénál lehet. 
Bővebb információhoz a www.szigethalmite.hu honlapon lehet majd

jutni.
Kellemes őszt, jó egészséget kívánok!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

A Szigethalmi TE invitálása egy közös őszi túrára

Élményt kaptunk nagy dózisban
és az ércnél maradandóbbat

A szigethalmi kis kompánia a Vorderkaser-Klammban

A vértesszentkereszti megsebzett csoda

Az Alpok szívében jártunk
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A hangulat felkeltésének érdekében a kicsik (DIÁK „D”, „E”) mérkőzé-
seivel indult a megmérettetés, ahol két versenyzőnk is indult. Kövecsi
Marcell első és Szolnoki József hetedik helyen zárta a versenyt.

Utánunk a lányok vették birtokba a tatamit. DIÁK „A” korcsoportban
Becskeházi Anna élete első megmérettetésén a dobogó legfelső fokára áll-
hatott 3 ipponos, azaz teljes értékű győzelemmel.

A DIÁK „C” indulói között Becskeházi Kata (2013. Szigethalom év spor-
tolója) végzett az első helyen.

A lányokat udvarias módon a fiúk követték, itt három versenyzőnk is a
dobogóra állhatott. DIÁK „A” és „C” korosztályokban Varga Gábor 7, Papp
Levente 1 és Házi Tamás, aki lábsérülése ellenére a dobogó harmadik fo-
kára küzdötte magát.

Versenyzőink a tőlük várt és nem várt jó és gyengébb eredményeket
hoztak. Ez a verseny felmérés volt részükre a novemberben megrende-
zendő Magyar Bajnokságra.

Eredményeink:
• DIÁK „A” (56 kg) Becskeházi Anna I. hely
• DIÁK „A” (38 kg) Varga Gábor VII. hely
• DIÁK „C” (45 kg) Becskeházi Kata I. hely
• DIÁK „C” (41 kg) Házi Tamás III. hely
• DIÁK „C” (50 kg) Papp Levente I. hely
• DIÁK „D” Kövecsi Marcell I. hely
• DIÁK „E” Szolnoki József VII. hely

Minden indulónak gratulálunk!
Köszönjük mestereinknek a felkészítést és a támogatást.

TORI JC

Egyesületünk 2013. ok-
tóber 7-én a soros tag-
gyűlését tartotta. A fő

témakörökben szerepelt az
Egyesületünk által elindított
együttműködési kezdeménye-
zésünk kérdése is, melynek fel-
hívása a Szigethalmi Híradó
hasábjaiban is megjelent.

A taggyűlésen a meghívottak
közül Bucsi Józsefné, az Édes-
anyák Klubjának vezetője az
együttműködés kezdeménye-
zését nagyon pozitívan érté-

kelte, és egyben javaslatot is
tett arra vonatkozóan, hogy a
Zöld Háló Egyesület által ülte-
tett virágokat és egyéb zöld
növényeket ültessük együtt.
Ezt a tagság köszönettel és
egyhangúlag elfogadta.

Domonkos István, a Filmsza-
kadás Filmklub vezetője felaján-
lotta együttműködését a kör-
nyezetünk tisztasága és védelme
érdekében oly módon, hogy havi
rendszerességgel fotókat készít
majd a településünk azon ré-
széről, amelyből kitűnik a tenni
akarók munkája.

Suhai Tímea, az Összefogás
Szigethalomért Egyesület ol-
daláról vállalta a virágmagok
és virághagymák összegyűj-
tését a tavaszi ültetésekhez,
továbbá mindhárman az ülte-
tésekben való segítségüket is
felajánlották.

Sziklavári Sándor, a Vállal-
kozók Szervezetének vezetője
a Thököly utcában szintén az
Egyesületünk által ültetett vér-
szilvafák metszését és azok alj-
zatának való rendbetételét vál-
lalta a szervezet tagjaival.

Az Egyesület elnökeként
mindezek tudatában azt gon-
dolom, hogy ez a kezdeményes
nem volt értelmetlen, hiszen
ha arra gondolok, hogy 2012-
ben már elindítottuk az önkor-
mányzat bevonásával a „Szé-
pítsünk, Ültessünk Együtt”
mozgalmat, amely egyéb okok
miatt elmaradt, akkor ezt
most egy továbblépésnek ve-
hetjük.

Ez a kezdeményezés egyéb-
ként nemcsak a környezetün-
kért lehet fontos, hanem ez-
által a szervezeti együttmű-
ködés nagyobb teret fog

biztosítani egyes pályázati le-
hetőségek elérésében, ezért
szeretnénk minél több együtt-
működőt fogadni.

Örömmel tudatjuk a velünk
már több éve együttműködő
partnerek névsorát:

Széchenyi István Általános
Iskola, Szent István Általános
Iskola, Négyszínvirág Óvoda,
Szigethalom Felnőtt Kamara-
kórus, AMME, REBAT Kft.,
ARIES Kft., Szikő Kft., vala-
mint a szigethalmi városfej-
lesztés részéről Radics Gábor
és csapata.

Nagy tisztelettel várjuk az
együttműködésre jelentke-
zőket!

Elérhetőségünk:
06/70 263-4855

06/70 670-3267

Budapest Bajnokság szigethalmi éremesővel!

ZÖLD HÁLÓ HÍREK – „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELEI”

ATORI JC szigethalmi és üllői csapata kis
létszámmal, de annál nagyobb erővel és
elszántsággal vágott neki a szeptember

14-én, az UTE Judo csarnokában megrendezett
Budapest Bajnokságnak. A megmérettetést DIÁK
„A”, „B”, „C” korosztályokban és „D”, „E” játékos
vetélkedőként rendezték. A judokákat cukorka
esővel, a helyezetteket pedig érmekkel és ku-
pákkal várták a rendezők. A TORI JC csapata 7 fő
(két lány és öt fiú) részvételével indult.
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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
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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!)

UNIQA PONT nyílik 
november elsejétől a szigethalmi 

Polgármesteri Hivatalban. 
Nyitva tartás: a hivatal nyitva tartási idejében. 

Érdeklődni: Dedics Ilona - 06/70 445-1449


