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A DECEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
December 12-i ülés

A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg
ülését. Sürgősségi indítvánnyal került felvételre
a Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Kft.
alapító dokumentumainak jóváhagyása. Ezzel
együtt a testület összesen 17 napirendi pont
tárgyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását kö-
vetően első napirendként a 2014. évi belső el-
lenőrzési ütemterv került megtárgyalásra, amit
második alkalommal – szintén kérdés és ja-
vaslat nélkül – is elutasítottak a képviselők. A
jegyző a Kormányhivatal felé megtette ezzel
kapcsolatos észrevételét.

GUINNES rekord kísérlet felállításához –
legalább 50.000 palackból összeállított
ponton-híd felállítása a szigethalmi 2014. évi
majálisra – a PETProjekt 2014. megvalósítását,
valamint ennek segítése érdekében a palackok
tárolásához térítésmentesen önkormányzati in-
gatlan használatba adását, és a palackok össze-
gyűjtésében, szállításában történő segítség
nyújtást egyhangú szavazatokkal elfogadta a
képviselő-testület.

A következő döntés Blága István kérelmére,
az általa kialakított vadaspark és állatsimogató
megközelítése érdekében született, melyben a
bölcsőde után, a kerítés nyomsáv vonalában a
Rákóczi útról gyalogos közlekedésre alkalmas
területrész térítésmentes használatát tette le-
hetővé az önkormányzat 10 éves időtartamban
azzal, hogy a használati szerződés melléklete
tartalmazza a használó által a területen vállalt
munkálatokat.

A következőkben a testület meghatározta az
általános iskolák nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségeinek bérleti díját (a táblázat külön tájé-
koztatásban, a 3. oldalon kerül feltüntetésre –
szerk.)

Elfogadó döntés született a 2014. évi étke-
zési térítési díjak megállapításáról, valamint a
városi temető fenntartásáról, rendjéről és üze-
meltetéséről szóló 25/2009. (X.26.), illetve a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
valamint a családtámogatás helyi rendszeréről
szóló 14/2010.( V.27.) rendeletek módosítá-
sáról. A rendeletek Szigethalom város hon-
lapján, valamint a Hegedüs Géza Városi Könyv-
tárban megtekinthetőek.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Szigethalom Önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti szerződéseit – 3 fő
vonatkozásában – a 2014. évre meghosszab -
bította.

Elfogadásra került, hogy az Önkormányzat
részt kíván venni a West End City Center „Cí-
merkiállítás” 2014. évi rendezvényén. 

A Mű úti zebra kijelölésével kapcsolatban,
több körös egyeztetést követően, a tanulmány-
tervet és műszaki dokumentációt áttanulmá-
nyozva a Volán pályaudvaránál létesítendő gya-
logátkelőhely kialakítására a testület felkérte a
polgármestert, hogy a tanulmánytervnek meg-
felelően készíttesse el a kiviteli tervet, melyhez
a szükséges és maximum 1,5 M Ft költségke-
retet a jövő évi költségvetésének terhére biz-
tosította.

A következő napirendben a Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény intézményve-
zető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
pályázat került kiírásra. A pályázati kiírás meg-
tekinthető a Szociális Közlönyben, a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán és Szi-
gethalom város honlapján. Benyújtási ha-
táridő: 2014. január 31.

A két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztató elfogadásra, míg a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elutasításra került.

Az ülés utolsó napirendi pontjánál a Sziget-
halom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói dön-
tései és Alapító Okirata került elfogadásra. 

December 19-i ülés

A rendkívüli képviselő-testületi ülés 11 fővel
kezdte meg munkáját. A meghívóban szereplő
napirendekhez még felvételre került a 2014. évi
munkaterv-tervezet, valamint a Szigethalom Vá-
rosfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2013. évi beszá-
molójának elfogadása, így a testület összesen 9
napirendi pont tárgyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását kö-
vetően a testület eredménytelennek minősítette
a „Megbízási szerződés az ÁROP-3.A.2-2013 Ön-
kormányzatok szervezetfejlesztése a Közép-ma-
gyarországi régiókban” című pályázat megvaló-
sítása – Szigethalom Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése, illetve működéshatékony-
sági vizsgálatok elvégzése – tárgyában kiírt hir-
detmény nélküli közbeszerzési eljárást, és a ki-
írás feltételeinek módosításával (szakember ki-
vételre kerül és ütemterv kivételre kerül)
ismételten az alábbi 3 cég meghívásával kiírta a
közbeszerzést: 

Kozák HR Tanácsadó Kft.; DS Scheer Hun-
gária Kft.; IPS Tanácsadó Kft. 

A következő napirend is közbeszerzés kiírá-
sáról szólt. Némi vita után a képviselői javaslatra

érkezett 3 céghez képest, polgármesteri javas-
latra plusz 2 cég felvételének leszavazását köve-
tően a „Szigethalom vizének átvétellel történő
minőségjavítása” pályázat kivitelezésére a követ-
kező cégek meghívásával született döntés a köz-
beszerzési eljárás lefolytatására: A-Z-KINCS Gaz-
dasági és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság; SOLYMÁRGÁZ Közműépítő
Korlátolt Felelősségű Társaság; MO-MI BAU Épí-
tőipari és Szolgáltató Betéti Társaság. Ugyan-
ezen napirend alatt a Településgazdálkodási és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság, mint Bíráló Bi-
zottság került megbízásra, és a közbeszerzési el-
járás Tárgyaló Bizottságába delegálta a testület
Fáki László polgármestert, Kerepesi Nándor TVB
elnököt és Kungli Ferencet, a Városfejlesztő és
Üzemeltető Kft. vezetőjét. 

Ezek után került módosításra Szigethalom
Város településszerkezeti tervének, valamint Szi-
gethalom Város Helyi Építési Szabályzatának
módosítása, melyek Szigethalom város hon-
lapján és a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A 2014. évi közfoglalkoztatási tervet és a
hozzá kacsolódó önrész biztosítását a 2014. évi
költségvetésben, valamint a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ Ráckevei Ki-
rendeltségével történő hatósági szerződések
megkötését egyhangúan jóváhagyták a képvi-
selők.

Szintén pozitív döntés született a 2014. évi
szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, a feladatokat
a ráckevei kistérség településeivel együttmű-
ködve, megbízási szerződés alapján Szigetszent-
miklós Város Önkormányzata látja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013.
december 18-án lejárt lekötött betét felbontását
leszavazta, annak újra lekötéséről döntött.

Ismételten közbeszerzési eljárással kapcso-
latos szavazásban a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a KMOP-4.5.2-11-2012-0026 számú,
„Szigethalom József Attila utcai bölcsőde bőví-
tése” című pályázatához a közbeszerzési eljá-
rások teljes körű ellátására ajánlatokat kér a kö-
vetkező cégek meghívásával: CEU Tender Kft.;
Juratio Zrt.; Procura Consulting Kft.

Szigethalom Város Önkormányzat 2014. évi
munkatervét az ülések kéthetente történő üte-
mezésével fogadta el a testület.

Utolsó napirendként jóváhagyásra került a
Szigethalom Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint a SZIKŐ Sziget-
halom Közmű Üzemeletető Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.
október 1. nappal készült beszámolója.

Polgármesteri Hivatal

Szigethalmi Híradó – 2014. január2



Szigethalmi Híradó – 2014. január 3

Tisztelt
Szigethalmiak!

A Magyar Kémény Kft. felhívása
alapján az alábbiakról tájékoz -
tatjuk Önöket:

A 2012. évi XC. törvény és a
347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet,
valamint a 63/2012. (XII.11.) BM
rendelet értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás körébe tartozó felada-
tokat – Szigethalom közigazgatási
határain belül – a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottai látják el. 

A Szigethalmon élőket a Kft.
munkatársai

2014. március 3.
és december 31.

között keresik fel. 

A társaság alkalmazásában álló
dolgozók névre szóló megbízó -
levéllel rendel keznek.

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.

Telephely:
1126 Bp., Böszörményi út 24/b.

Telefon: 06/1- 66-5851,
e-mail:

titkarsag@magyarkemeny.hu

A termek bérlésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati napokon és időben
Jambrik Anna titkársági irodavezető ad tájékoztatást.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató a Szent István Általános Iskola,
és a Széchenyi István Általános Iskola nem lakás céljára

szolgáló helyiségeinek bérleti díjáról

2013. utolsó hónapjában
az előző év azonos idő-

szakához képest javulás volt
tapasztalható a statiszti-
kákban Szigethalom tekintetében. Gépkocsi
lopást nem regisztráltunk, és gépkocsi feltörés is
csak egy történt a Rákóczi úton. A parkoló gép-
járművet ablakbetörés módszerével törték fel, és
belőle táskát valamint laptopot tulajdonítottak
el.

A betöréses lopások száma is visszaeset, mivel
kettő történt csak az időszakban. Egy volt a Thö-
köly, egy pedig a Mű úton. Az ismeretlen elkö-
vetők egy esetben ajtóbefeszítéssel, egy alka-
lommal pedig rácsfeszítéssel jutottak be a kisze-
melt objektumokba. Rablás nem történt.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya folytat eljárást lopás bűntett kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Gy.
Ferenc 35 éves szigethalmi és F. László 58 éves
nyírbéltelki lakos ellen. A két férfi a rendelke-
zésre álló adatok szerint 2014. január 8-án a dél-
utáni órákban egy szigetszentmiklósi panzióba
és munkásszállóba ment be, ahol közel másfél
millió forint értékben készített össze különféle
műszaki cikkeket eltulajdonítás céljából. Ezt kö-

vetően a panzió udvarán lévő konténerről a la-
katot eltávolították, és onnan több, mint két-
millió forint értékben szerszámgépeket tulajdo-
nítottak el. A gépeket Gy. Ferenc és társa a panzió
előtt parkoló teherautóba pakolta. A bűncselek-
mény elkövetése közben a szigetszentmiklósi
rendőrök tetten érték, a helyszínen elfogták és a
rendőrkapitányságra előállították a két férfit. A
gyanúsítottakat a nyomozók bűnügyi őrizetbe
vették, majd az illetékes bíróság elrendelte elő-
zetes letartóztatásukat. 

Az előző hónaphoz képest a balesetek száma
is a felére csökkent. A bejelentett hat balesetből
egy volt személyi sérüléses, öt pedig anyagi káros.

December 17-én 17 óra körül a Nyár utca
egyik ingatlanából egy hatéves kisfiú az út szélén
álló gépkocsi takarásából futott ki az úttestre. Az
úton a Szabadság út felé haladó személyautó már
nem tudott megállni, és a gyereket elütötte, akit
a mentők az Országos Baleseti Intézetbe szállí-
tottak, az elsődleges adatok alapján könnyű sé-
rüléssel.

Az anyagi káros balesetek
közül kettő parkolást követő
tolatás során következett be,
mivel a tolatás figyelmetlenül

történt. Mindkét esetben az okozó adatainak hát-
rahagyása nélkül távozott a helyszínről. Java-
soljuk, hogy ilyen esetben fényképezzük le a sé-
rüléseket, jegyezzük fel a tanúkat, és elérhetősé-
günket hagyjuk a gépkocsi szélvédőjén a későbbi
kárbejelentő kitöltése érdekében. A legjobb
azonban, ha ott, a helyszínen mindjárt rendezzük
az adminisztrációt. Ehhez azonban tisztában kell
lenni azzal, hogy mis is a teendő egy anyagi káros
balesetnél, hogyan kell kitölteni a kár rendezé-
séhez szükséges iratokat.

Szintén rendőrt hívtak olyan balesetekhez,
ahol személyi sérülés nem történt, csak anyagi
kár. Két konkrét eset is volt a Mű úton. Az
egyiknél egy teherautó hátulról nekiment az
előtte lévő személyautónak, a másik esetben
pedig egy, az út szélén álló gépkocsinak a bal
tükrét az azt kikerülő autó sodorta el. A kiér-
kező rendőrnek már mindkét esetben elis-
merték felelősségüket az elkövetők. Ilyenkor a
rendőrök már nem tehetnek mást, büntetniük
kell, ami a legegyszerűbb esetben helyszíni

Rendőrségi tájékoztató
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Karácsonyi kincskeresők az óvodában

Így történt ez december 19-én, de nem azon a hagyományos módon. A
versenyhez ezúttal a „Magyarország szeretlek” című közkedvelt vetélke-
dőből, és népszerű játékokból csentünk ötleteket. Volt ott „licitháború”,

láncmesélés, sok horrorisztikus akasztás is. (No, nem kell félni, olyan nagy
tudású csapatok indultak, hogy mindenki megúszta a kivégzést!)

Kollégáim, Feketéné Németh Annamária és Mucska Gábor remekül fel-
készített osztályválogatottakat küldtek a tusára. 

A hatalmas küzdelemre jellemző, hogy a 7 – 8-os évfolyamon az arany-
és bronzérmes gárdát mindössze 2 pont választotta el egymástól.

Iskolánk májusban államalapítónk tiszteletére tankerületi történelem-
versenyt szervez - remek ráhangolódás volt ez a verseny!

Köszönet a kollégáinknak: Mogyorósi Erzsébetnek és Kontha Gabriel-
lának a segítségért.

Helyezettek: 
5 – 6. évfolyam: I. 6.a II. 5.a III. 6.c
7 – 8. évfolyam: I. 8.a II. 7.b III. 8.c

Kajati-Tóth Ágnes és Nád Béla 
a verseny szervezői

Az önkormányzat eddig minden évben pénz-
beli segítséget nyújtott a rendezvény megszer-
vezéséhez, de idén sajnálatos módon nem volt

lehetősége támogatást nyúj-
tani. Tasnádi Tünde intéz-
ményvezető a főzőkonyhai
nyersanyag-beszállítók jóvol-
tából élelmiszerekkel, édes-
ségekkel, gyümölcsökkel já-
rult hozzá az ajándékokhoz.
Az óvoda gyermekvédelmi
felelősei a szülőkkel össze-
fogva tartós élelmiszer cso-
magokat gyűjtöttek össze.
Az így összejött adomá-
nyokból 24, egyenként 20
kilogrammos csomagot volt
lehetőségünk összeállítani.

A csomagokat a gyer-
mekek köszöntő műsora után Tasnádi Tünde in-
tézményvezető és Fáki László polgármester adta
át a jelenlévő családoknak.

A jótékonykodásból a gyermekek is kivették a
részüket. Az óvó nénik kezdeményezésére a kis-
gyermekek egy-egy játék mackót ajánlottak fel,
melyekből az óvoda előterében kiállítást rendez-
tünk. Az ünnepség végeztével minden megaján-
dékozott család kisgyermeke választhatott egy kis
útitársat magának.

Nagy örömünkre az idén minden meghívott
család eljött, s reméljük vidám, önfeledt perceket
szereztünk számukra. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden szülőnek, aki segítséget
nyújtott adakozásával. Főbb támogatóinknak
külön köszönetünket fejezzük ki:

Tóth Bélának és feleségének, Pap Róbert Atti-
lának, a Super Vax Kft. autómosó tulajdono-
sának, Czár Gabriellának (Gézengúz csopor-
tosok), Schuller Gábornénak, a főzőkonyha
élelmezésvezetőinek és beszállítóinak, valamint
Tasnádi Tünde óvodavezetőnek, aki minden se-
gítséget megadott a rendezvény sikeres lebonyo-
lításához.

Csurcsiáné Török Ilona
gyermekvédelmi koordinátor

ANégyszínvirág Óvoda decemberben ismét megrendezte a már hagyománnyá vált
Kincskereső Karácsonyát. Ennek a kedves programnak a Kék tagóvodánk adott

helyet. A rendezvényünkre minden tagóvodánkból meghívást kapott 4-4 család.

Atéli szünet előtti napok a Szigethalmi Szent István
Általános Iskolában már régóta a múlt tisztele-

téről, a jövő zálogainak, a gyerekeknek karácsonyi
koncertjéről, no és persze a vidám szórakozásról
szólnak. Természetesen ilyenkor meg KELL rendezni
a névadónk életéről és munkásságáról szóló törté-
nelemversenyünket is.

Modern „múltidéző”
– Történelmi vetélkedő a Szent István napok keretében –

A csapatok és a zsűri
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Így telt 2013. a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
– folytatás: II. rész –

2012. végén diavetítőt vásároltunk, hogy
a könyvtári életet színesítsük. Tavaly 9
alkalommal tartottunk vetítést, ezeken

245 gyerek és 168 felnőtt vett részt.
2013-ban a papírszínház beszerzése volt az

„újdonság”. Egyre többen kíváncsiak rá az óvo-
dások, kisiskolások közül.

Rendezvényeink közül kiemelten fontosnak
tartjuk a csoportos foglalkozásokat. 2013-ban
a szigethalmi pedagógusok 23 alkalommal
hozták el a gyerekeket, 59 felnőtt kísérővel
435 gyermek érkezett hozzánk. Továbbra is
várjuk az óvodásokat, iskolásokat! Előre meg-
beszélt témában, nyitva tartási időn kívül – így
csak velük foglalkozva – fedezzük fel együtt a
könyvek világát. A csoportos foglalkozás is díj-
talan, számunkra az a „fizetség”, ha a gyerekek
olvasóvá válnak. A könyvtári törvény alapján a
beiratkozás 16 éves korig ingyenes.

Hogy ehhez helyünk is legyen, 2013-ban a
részünkre a 2011. adóév után felajánlott adó
1%-ból, melynek összege 803.000 Ft volt, a
gyermekkönyvtár bővítésébe fogtunk. 2013-
ban falat bontottak, aljzatot betonoztak és bur-
koltak a szakmunkások. Reméljük, hamarosan
birtokba vehetik a gyerekek az új területet is!
A festés és a villanyszerelési munkálatok elké-
szülte után (mely reményeink szerint febru-

árban lesz) polcokat szerelünk össze és pa-
koljuk át a kibővült részre az ifjúsági iro-
dalmat!

Internet részlegünkre 239 fő regisztrált. Kö-
zülük 164 fő csak a számítógépes szolgáltatást
vette igénybe, a többiek könyveket is kölcsö-
nöztek. Az internet díja évek óta nem változott:
15 perc: 50 Ft, 30 perc: 100 Ft, 45 perc: 150
Ft, 1 óra: 200 Ft.

ODR szolgáltatásunkban 34 kérést regisztrál-
tunk, ebből 28-at sikerült teljesíteni. Ez a rej-
télyes mozaikszó (ODR, azaz Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszer) azt jelenti, hogy a
könyvtárunk állományában nem található
könyveket átkérjük máshonnan. Elsősorban ta-
nuláshoz igényelnek így dokumentumokat.
Amennyiben postai úton érkezik, akkor a visz-
szaszállítás költségét (800 Ft-ot) az Olvasó téríti
meg, szerencsére a küldés díját a kölcsönadó
könyvtáron keresztül az állam állja. 

Irodai szolgáltatásaink – laminálás, spirá-
lozás, faxolás, szkennelés, fénymásolás – töret-
lenül népszerűek.

Olvasóinkkal folyamatosan tartjuk a kapcso-
latot: a személyes találkozáson kívül e-mailben,
facebook oldalunkon is megkereshetnek ben-
nünket. Információforrás a honlapunk, ahol az
aktualitások mellett visszakereshetők a ré-

gebbi, velünk kapcsolatos írások, ill. rendezvé-
nyeink képanyaga is megtekinthető.

A városi programokon a könyvtár is képvisel-
tette magát. Ezen kívül ott voltunk a testületi ülé-
seken, a pénzügyi-kulturális bizottsági üléseken,
ünnepi megemlékezéseken, civil fórumokon. Ha
meghívtak, mentünk a többi intézménybe is: zsű-
riztünk, megtekintettük a kiállításokat. Voltunk
író-olvasó találkozón, és a helyi „Hollywood”
által készített Toldi-filmvetítésen is.

Filmekben „otthon vagyunk”, hiszen nálunk
tartotta rendezvényeit a Filmszakadás Filmklub.

Voltunk szakmai konferenciákon: Szen-
tendrén, Ráckevén, Máriabesnyőn járt egy-egy
kolléganő.

Örömünkre szolgált, hogy munkánkról jó vé-
leménnyel vannak a megyében is, idén is kapott
a kollektívánkból egy könyvtáros szakmai elisme-
rést. Így már öten mondhatják magukénak a
Téka-díjat. Néha nem tudjuk, a két kritérium
közül melyiknek nehezebb megfelelni: a folya-
matosan jó teljesítménynek vagy a pályán eltöl-
tött 25 évnek? 

Mi továbbra is igyekszünk a mindennapok
gondjain felülemelkedni, és mosolyogva várni a
kedves Olvasókat!

Szabó Zsuzsanna 
könyvtáros

Új kulturális rovatot indít a He-
gedüs Géza Városi Könyvtár.

Benne szigethalmiak mesélnek könyv-
élményeikről, hiszen OLVASNI JÓ! El-
sőként a Széchenyi István Általános
Iskola magyartanára, Kelemen Lilla
ajánl könyveket.

Az első mű, amit az olvasóknak ajánlok, Vujity
Tvrtko pokoli sorozatának befejező része,
A pokol tanúja. A könyvben, mint már az előző
kötetekben megszokhatta a rutinos olvasó, rövi-
debb-hosszabb különálló részek vannak, ezúttal
korábbi történeteket ismételt meg a szerző és ki-
egészítette a témában azóta történtekkel. Szülő-
és pedagógustársaim figyelmét hívnám fel első-
sorban a Fertő c. fejezetre. Ebben az írásában
Trvrtko az internetes bűnözésre és annak veszé-
lyeire mutat rá, kemény világba vezetve be ben-
nünket. Internetező, gyanútlan, kiskamasz gyer-
mekünk másodpercek alatt válhat pedofil em-
berek prédájává. Gyermekünk úgy szolgáltathatja
ki magát vadidegen embereknek, hogy mire észbe
kapunk, esetleg már be is következett a tragédia.

A szerző rávilágít a magyar jogrendszer hézagaira,
hiányaira, nehézkességeire. Sajnos a naponta hal-
lott bűnesetek is abban erősítenek meg ben-
nünket, hogy nagyon is van hova fejlődnie még
Magyarországon a gyermekvédelemnek, legyen az
bármilyen szinten lévő szerv, amelyiknek ez a fel-
adata. De hiába minden törvényi szabályozás, ha
mi, szülők nem óvjuk megfelelően csemetéinket.

A második könyv, ami megunhatatlan szá-
momra, Gerald Durrell műve. Nagy bajban va-
gyok, hogy melyiket javasoljam elolvasni, én
mindegyiket rongyosra forgattam már, ami ma-
gyar nyelven elérhető, szenvedélyes gyűjtő is va-
gyok. Talán a legkedvesebb mégis A bafuti
kopók c. írás. Feltétlen javaslom ezt a művet
azon szülők figyelmébe, akik eddig nem bírták a
gyermeküket eltántorítani a számítógéptől.
Ennyi nyelvi leleménnyel, ennyi szeretettel, kí-
váncsisággal és emberséggel az állatok iránt,
ennyi humorral egy könyvön belül még nem ta-
lálkoztam, feltétlen olvasóvá lesz és remélhetőleg
„mindenevővé”, aki Durrellen edződik. Az író
híres természettudós, történetei mind átélt ese-

mények, állatkerti gyűjtőexpedíciók leírásai. Hi-
hetetlen könyvélmény minden korosztály szá-
mára, olvassák, kérem!

A harmadik mű felhőtlen kikapcsolódás a fá-
rasztó hétköznapokban, egy igazi élmény. Eszté-
tikai és kulináris. Aki egyszerre szeretne egy
idegen kultúrát megismerni, élményekben gazda-
godni és főzni a fotelből, az vegye kezébe a Tess
Mallos: Egy falat Marokkó c. könyvét. A mű gaz-
dagon illusztrált, elrepít bennünket a varázslatos
arab világba, csodálatos piacokon válogathatunk
képzeletben különleges fűszerek között, elképzel-
hetjük a süvegcukorral készített eredeti mentatea
ízét, amit tradicionális-mesés arab teáskészletben
szolgálnak fel nekünk. Odaképzelhetjük ma-
gunkat az utcai forgatagba, a bazárba, ahol friss,
kövön sült marokkói kenyeret ehetünk, soha nem
látott gyümölcsöket kóstolhatunk, frissítőként
pedig mandulaserbetet rendelhetünk egy igazi
arab kávéházban, ahol még a sisa (vízipipa) hasz-
nálatával is megismerkedhetnek az arra vágyók.
Ha a dzsinnek ideje korán hazarepítenének ben-
nünket az Ezeregy éjszaka meséinek világából,
akkor számtalan más művet foghatunk a kezünkbe
e témában újra és újra.

KÖNYV – élmény – TÁR
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Ha szeretjük a mesét, és ez idáig még nem vol-
tunk Máté Angi rajongók, akkor advent szere-
tetre figyelő napjaiban, december 17-én a He-
gedüs Géza Városi Könyvtárban a Volt egy-
szer… című előadást látva azzá válhattunk.
Ebben a mesében megelevenedtek a tárgyak,
a cselekmény sorait hangokból szőtték,
minden szereplőnek lelke volt. Az írónő nyi-
latkozata szerint: „Meséimhez csend kell és
lassúság. Halkan, békében, nyugalomban kell
mondani a gyerekeknek.”
Így is keltette életre a történetet Érsek-Csanádi
Gyöngyi egyszemélyes szereplőként, bravú-
rosan. 
Tanítványaim az előadás után így nyilatkoztak:
Granc Nóra: Szerintem nagyon kreatív volt.
A dekorációk is nagyon tetszettek. Miközben
a színésznő eljátszotta a mesét, úgy éreztem,
mintha én is szereplő lennék.
Granc Erika: Nekem azért tetszett, mert a
kezével játszotta el a kislányt. Azért volt jó,
mert utánozta a hangokat. Szépen, aprólé-
kosan tervezték meg a szereplőket és a hát-
teret is. Sokáig bennem maradt az élmény. 
Mint már annyiszor, most is telitalálat volt a
könyvtár dolgozóinak választása. Köszönöm a
Gróf Széchenyi Általános Iskola másodikosai
és a Szent István Általános Iskola 3.c osztálya
nevében ezt a csodát.

Pataki Jánosné
tanítónő

–   Anyu, ma milyen meséket fogunk látni a dia -
vetítésen?
– A papíron láttam, hogy Retro mesék! Anyu,
mi az a retró?
– Anyu, mit fogunk készíteni a kézműveske-
désen? Annyira várom már! Vajon ott lesz Rita
néni is?

A kérdések csak úgy záporoztak a két kislá-
nyomtól, amíg odaértünk a könyvtárhoz, ahol
a havonta megrendezésre kerülő diavetítés és
kézműveskedés programja várta a gyermekeket
és szüleiket. Rendszeres látogatói vagyunk a
programnak, melyet minden hónap első szom-
batján rendez a könyvtár. Gyermekeimmel na-
gyon szeretjük ezeket az összejöveteleket. A dia -
vetítés előtt bevett gyakorlat, hogy drámapeda-
gógus vezetésével játékokat játszanak a
gyermekek (ez azt a célt szolgálja, hogy az eset-
legesen később érkező gyerkőcök is végignéz-
hessék a teljes diavetítést). Sajnos az év első
rendezvényén ez az előzetes program elmaradt.

Annál nagyobb lelkesedéssel vártuk a me-
séket. Minden alkalommal három történetet lát-
hatunk; most, a januári, első rendezvényen
Frakk, Pom-Pom és Mazsola került terítékre.

Külön öröm volt látni, hogy a kisgyerme-
keket mennyire érdekelték a régi idők meséi
(amikor a mese még nem a gyilkolászásról, erő-
szakról és a manapság sajnos egyre inkább elő-
térbe kerülő durvaságokról szólt): figyelték,
mosolyogták Frakk, Pom-Pom, Gombóc Artúr,
Mazsola, Tádé, Manócska, Fülöpke kalandjait,

amelyeknek mindig volt valamilyen tanulsága.
Az is kiderült a diavetítésen, hogy sok kisgyerek
ismeri ezeket a régi meséket, van, aki otthon is
nézi őket. Ez nagyon jó!

A diavetítésen részt vevő szülők is visszare-
pülhettek az időben, újraélve gyermekkorukat,
amikor hétfőnként még nem volt adás a televí-
zióban, és a régi meséket figyelve (majd utána
a kézműveskedésen) újra gyermeknek érez-
hették magukat – ha csak egy kis időre is. 

A vetítés után levonultunk abba a terembe,
amely régen internet-teremként funkcionált, az
adott otthont ugyanis a kézműves foglalko-
zásnak. Ezúttal pulikutyát valamint Frakk törté-
neteinek felelevenítésére cicákat készítettünk.
A gyermekek örömmel vágtak, ragasztottak, szí-
neztek, rajzoltak csakúgy, mint a szüleik. Az el-
készült műveket büszke alkotóikkal le is fény-
képezték – bizonyára viszontláthatjuk azokat a
könyvtár facebook oldalán.

Köszönjük a könyvtárnak a rendezvényt, biz-
tosak lehetnek benne, hogy mi ott leszünk a kö-
vetkező alkalommal is. A gyermekeim már gon-
dolkodnak: 

– Anyu, a következő diavetítés februárban
lesz, akkor a farsangról lesz vajon szó? És mit
fogunk készíteni a kézműveskedésen? Talán
álarcot? Talán…? 

A kérdéseknek se vége, se hossza. Ez így tart
a következő diavetítésig, és utána kezdődik
elölről…. KÖSZÖNJÜK.

Baloghné Marada Mónika Tímea

Volt egyszer egy… színházi előadás 2014 első diavetítése a könyvtárban – egy kis csoda szombat délelőtt

Kedves Lakosok, Olvasóink
és Adakozóink!

A múlt évben a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár a 2011. adóév után felajánlott
adó 1%-okból tudta kifizetni a gyermek-
könyvtári rész bővítésének anyag és mun-
kadíjait! 

A 2012. adóév után felajánlott adó 1%-ok
összege 641.021 Ft volt, melyet az idei
évben fordítanánk a munkálatok folytatá-
sára.

Továbbra is szükségünk lenne az adomá-
nyokra! 

Ezért kérjük, hogy személyi jövedelem -
adójuk 1%-át szíveskedjenek felajánlani
a könyvtár számára!

Adószámunk: 

16795028-1-1 3 
Luttenberger Katalin könyvtárigazgató

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

Nevezési határidő: 2014. február 15.

A döntőt 2014. február 24-én, hétfőn 14:00-tól tartjuk a Városi
Könyvtár rendezvénytermében.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Egy, a XX. századtól napjainkig tartó időszakban alkotó költő
szabadon választott versével lehet indulni. Külön ajánlottak a
mai kortárs költők (pl. Varró Dániel, Lackfi János, Kukorelly
Endre, Nagy Bandó András, Bartos Erika, Szabó T. Anna) versei,
de természetesen a már klasszikusnak számítók (pl. Zelk
Zoltán, Weöres Sándor, Kormos István, Kányádi Sándor) alko-
tásaival is lehet nevezni.
A versenyre szigethalmi óvodák, iskolák növendékei vagy szi-
gethalmon élő óvodások, általános és középiskolai diákok, ill.
szigethalmi felnőttek jelentkezését fogadjuk óvodás, 1 – 2. osz-
tályos, 3 – 4. osztályos, 5 – 6. osztályos, 7 – 8. osztályos, középis-
kolás és felnőtt korcsoportokba.

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a
könyvtárosoktól a versenyen indulni szándékozók.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE
2014-ben is folytatódik a Városi Szavalóverseny hagyománya.

Az elmúlt évben sikeres „Játék a költészetben” címmel meghirdetett verseny
folytatásaként legkedvesebb versével várunk minden jelentkezőt.

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. • Tel.: 06/24 514-810; Fax: 06/24 514-811 • E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu; info@hgvk.hu
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ZÖLD HÁLÓ FELHÍVÁS

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét,
hogy Egyesületünk

március 15-én

rendezi a

IX. VIRÁGKIÁLLÍTÁSÁT
a Városi Szabadidôközpontban.

Erre az alkalomra tisztelettel kérjük mindazokat, akik
szeretik a szép virágokat vagy dísznövényeket, és szí-
vesen ki is állítanák azokat, hívják a 06/24 400-717-
es vagy a 06/70 263-4855-ös telefonszámot.

Szeretettel várjuk a jelentkezést
2014. február 20-ig.

Köszönettel: 
Regényiné Aranka

elnök
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Elindult az év...Elindult az év...
Edzőtáborral indította a 2014-es esztendőt az Öt Elem

Combat Fight Team csapata. A háromnapos esemény,
amelynek a Városi Szabadidőközpont adott otthont, remek
lehetőség volt arra, hogy a harcosok visszarázódjanak az
edzésekkel teli hétköznapokba az ünnepek hangulatából.

Mindhárom nap délelőtt egy nem túl
hajtós, inkább magyarázós-gyakorlós
jellegű másfél órás edzés zajlott, ame-
lyeken az alapok és a taktikai részek
képezték a foglalkozások anyagát. A
délutáni kétórás tréningeken páros gya-
korlatok, küzdelmek és erősítések gon-
doskodtak arról, hogy kellően elfárad-
janak a tábor résztvevői. A széles harci
repertoár végett az első nap az álló-
harcé volt a muay thai és a kick box ele-
meire építve. A második napon a bir-
kózás, a judo és az orosz sambo dobá-
saival és földreviteleivel foglalkoztak a
táborozók. A harmadik napon pedig a
brazil jitsu földharc technikái töltötték ki
az edzéseket.

Az Öt Elem Combat Fight Team kitűnő
hangulatú tábort tudhat maga mögött,
élményekkel, tudással feltöltődve indul-
hatnak neki harcosaink az újévnek.

Nagy Kálmán 
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Az év végi ünnepeket kipihenve vágunk bele ebbe az eszten-
dőbe. Nagyon sok színes programmal búcsúztatjuk a telet
városunkban: a művészek gálaesttel nyitják meg az évet, lesz

Családi Matiné, de a Musical és Rock kedvelőinek is kedveskednek
a szervezők.

A februárt immár hagyományosan két nagy rendezvénnyel in-
dítják a szervezők, Galamb- és Kisállat kiállítás és Családi disznó-
vágás lesz Szigethalmon, amelyen a kicsik és nagyok hangulatos
környezetben kóstolhatják meg a frissen elkészített ételeket. A gye-
rekek legjobban várt ünnepe a tél elűzésére a farsang, amikor kü-
lönböző vidám jelmezekbe bújnak, és a múzeumban elégetik a ki-
szebábot.

Sok hiedelem és hagyomány tapad az újévi ételekhez. Az év első
napjaiban ne együnk baromfi húst, mert az elkaparja a szerencsét,
se halat, mert az elúsztatja a bőséget.

A disznó a házhoz túrja a szerencsét, és a hüvelyes termésekből
készült ételek gazdagságot és jólétet ígérnek.

Korhelyleves
A savanyú káposztát átmosom, majd
felöntöm vízzel, ízesítem sóval,
borssal, babérlevéllel és hozzáadom a
füstölt tarját vagy csülköt, kolbászt és
puhára főzöm. A hagymát megpirítom
és beleteszem a lisztet; világosbarna

rántást készítek, fokhagymával, pirospaprikával, hideg vízzel simára
keverem, majd hozzáadom a leveshez. Forralom, tejföllel beha-
barom és készre főzöm.

Lencsefőzelék füstölt tarjával
A füstölt tarját megfőzöm. A be-
áztatott lencsét a tarja levével
felteszem főni. Ízesítem sóval,
borssal, babérlevéllel. Világos
fokhagymás rántást készítek,
amit hozzáadok a lencséhez,
majd puhára főzöm és tejföllel

habarom. A felszeletelt tarjával tálalom.
Jó étvágyat és sikerekben gazdag évet kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
– Január és február ... a tél végét várjuk már –
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Jó évzárás és még jobb évkezdet
– Beszámoló a Szigethalmi TE három sikeres rendezvényéről –

MEGHíVÁS EGy REMEK TúRÁRA

2013 karácsonyát alig megelőzve december
22-én, vasárnap immár 20. alkalommal
járták százszámra bakancsos lábak százai

„Szigetországunk” turistaútjait. Összesen 508
lábat kapkodtak gazdáik nagy szorgalmatosan. A
indulók választhattak az 50 kilométeres „metál”,
a 30 kilométeres „emberes” és a 15 kilométeres
„normál” távok között. Nagy örömünkre sok új
arcot láttam a résztvevők között. Az még jobb
kedvre derített, hogy sokan jegyezték meg: „van
azért itt az Alföld tengersíkján is látnivaló”. A
Duna és „kistestvére” fagalléros (bizony sok
köztük százados matuzsálem) ezüstszalagja. A tö-
köli parkerdő csendesen susogó fái.

Az időjárás kegyes volt. Az pedig csak hab volt
a tortán, hogy Fáki László polgármester saját ke-
zűleg sütött palacsintákkal árasztotta el a részt-
vevőket (bizony mondom, kevés ilyen túra van
széles e hazában). A végén 253 célba érő távoz-
hatott ajándékainkkal, melyek közül a legnépsze-
rűbb az egyesület totemállatát, a sünit ábrázoló
jelvény volt.

Jövőre a 21. Csepel teljesítménytúrát ren-
dezzük, és mint tudjuk, a 21 nyerő szám.

December 26-án egy jóízű futásra jöttünk
össze 75-en, hogy a Fenyőfutáson még egyszer

a 2013-as évben együtt lehessünk. Egyesüle-
tünk apraja-nagyja szaladt, kocogott és sétált
(ki-ki a kedve és vérmérséklete szerint) a park-
erdőben. A célba érkezőket a Sziklavári Marika
által rittyentett jóféle tea, no és az a sok fi-
nomság várta, amit a sporttársak hordtak össze

a karácsonyi „maradékokból”. Süti ezredek, sza-
loncukor-hadosztályok és jóféle nedűk várták a
beérkezőket.

Ugyan ez a nap nem a versenyről szólt, de
azért felsorolom a győztesek neveit: Potoinec
Zsófi, Takács Gabriella, Balogh Ildikó, Benedek
Dávid, Judik Richárd és Steib Péter.

Január 4-én rendeztük a Görgey Artúr és a
Fézler Balázs Emléktúráinkat az ezredéves város,
Visegrád környékén. 

A túrán 383 indulónk volt. Óriási létszám ez,
ami bizonyítja, hogy egyre népszerűbb a túrázás.
Meglepő, hogy kétharmaduk a leghosszabb, 25
kilométeres távon indult. Napsütés, gyenge szél
és (sajnos) a hó teljes hiánya jellemezte a túrát.
A résztvevők csak dicsérték a rendezvényt: remek
az ellátás, csodás a táj… Mintha hájjal keneget-
nének!

Soha rosszabb évfordító hónapokat! Kö-
szönöm a főrendezők (Kontha Gabriella, Lang
Mónika) remek szervezőmunkáját és a tagságunk
lelkes, aktív hozzáállását, mert lehet elnök, fő-
titkár vagy kisisten, mit ér ez, ha nincs egy
CSAPAT!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE egyik csapattagja

Február 22-én egyesületünk tagjai részt
vesznek a Ha-Vas-Paripa teljesítménytúrán.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret

szép környezetben, nemes célért sportolni. 

A túrát hazánk, de ne legyünk szerények, Eu-
rópa legszebb vasútvonalának, a Cuha-patak kies
völgyében futó Veszprém és Győr közti vonalnak
a megmentéséért rendezik. 

A Bakony csodáin kívül útba esik még
Csesznek vára is. A választható távok: 21, 14 és 7
kilométer. A túrák vége Porva-Csesznek vasútál-
lomása, ahonnan csak vonattal lehet visszajutni
a „civilizációba”. Az 1000 Ft-os nevezési díjért
cserébe a rendezők a kitűzőn és az oklevélen
kívül még enni- és innivalóról is gondoskodnak,
ezen kívül ingyen lehet aznap végigvonatozni a
vasútvonal legszebb 10 kilométerén. Ennek a tú-
rának nyugodtan lehetne ez is a neve: „Élj egész-
ségesen és jól!” 

A túrára egyesületünk külön buszt indít, ami 6
órakor indul a Szigethalmi Szent István Általános
Iskola Szabadkai utcai épülete elől. A buszra Szik-
lavári Sándornénál lehet jelentkezni. Elérhető-
sége és a további részletek egyesületünk hon-
lapján, a www.szigethalmite.hu-n megtalálhatók.

Búcsúzóul egy frappáns mondat (sajnos nem
én, hanem a túra rendezői találták ki): „Lábad
alatt fogyjon az út, hogy mehessen a vasút!”

A Szigethalmi TE közössége nevében: 
Nád Béla 

tiszteletbeli elnök

A Cuha völgye nyáron

Az élmezőny
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AReformátus Dunamenti Kistérségi Diakónia járásunk 14 településén
végzi az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által fi-
nanszírozott ingyenes otthoni ápolását, és biztosítja az ápolási esz-

közök kölcsönzését a betegek részére.
Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhelyes Ma-

josházi Hospice Ház a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 településén
élő felnőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását
fogja biztosítani személyi válogatás nélkül, otthonos környezetben. 

Az építkezést 2013 nyarán kezdtük meg az alapozási munkálatokkal,
majd ősszel a főépület falait építtettük meg. Az eddig megvalósult épít-
kezés 15.643.546 Ft költséggel járt. Az építkezésről és az egyesületi mun-
kánkról készült fotókat megtekinthetik a honlapunkon és a facebook ol-
dalunkon. Büszkék vagyunk önkénteseinkre is (163 fő), akik 2013-ban
815 órában segítettek nekünk az építkezésen, rendezvényeinken és az
adománygyűjtésben.

Szeretnénk megköszönni a helyi egyházaknak, vállalkozásoknak és a
lakosságnak a nagylelkű támogatásokat, és továbbra is várjuk az adomá-
nyokat, hogy az építkezést folytatni tudjuk. Az Ön 1.000 Ft-os adomá-
nyából 3 db tégla vagy 3 db tetőcserép vásárolható meg. Az épülő Hospice
Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Nyisztor Andreánál
(tel.: 06/20 313-4833), Szilágyi Istvánnénál (tel.: 06/70 629-2324) és Szalai
Lászlónénál (tel.: 06/70 546-5967) hospice munkatársaknál.

Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett 11742180-
20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek
adóigazolást adunk.

Egyesületünk számít az 1% felajánlásokra is, ezen összegből fedezzük
ápolási eszközeink felújítását, karbantartását és a raktárépületünk költ-
ségeit.

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy személyi jövedelem -
adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat, és erről a lehető-
ségről másokat is tájékoztatni szíveskedjenek.

Alapítványunk (mint kedvezményezett) neve, címe:
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
Adószámunk: 18660544-1-13

Segítő támogatásukat tanulóink nevében tisztelettel megkö-
szönjük.

Bakos Gézáné
a kuratórium elnöke 

TISZTELT SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával segítsék óvodánk alapítványát.
A befolyt összegből az óvodák játék és sport eszközeinek bőví-
tését valósítjuk meg, megszépítve, gazdagítva ezzel az óvodás
éveket. Támogatásukat előre is köszönjük a közel 800 sziget-
halmi óvodás gyermek nevében.

A kedvezményezett adószáma:
18687738-1-13

A kedvezményezett neve:
A SZIGETHALMI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Köszönettel:
Zoltay Árpádné a kuratórium elnöke

Adószámunk: 18673539-1-13

Kontha Benőné diakónus – elnök, tel: 06/20 584-4653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI)

Otthoni Hospice Ellátás – 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Ápolási eszközök kölcsönzése – tel.: 06/20 311-9242

(munkaidőben)
diakonia@xnet.hu – www.dunamentidiakonia.hu

Facebook: Hospice Diakónia Majosháza

Épül a Hospice Ház
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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 (a nap 24 órájában hívható!)

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!)

MEGOLDÁS SZIGET SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZbOLT
Lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása  garanciával.

Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

ALKATRÉSZ cSERÉNÉL 1 ÉV GARANcIA! jAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!
Szigetszentmiklós, Tököl u. 33.

(Tököli – Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: Dunaharaszti, bezerédi u. 58 – Somogyi u. sarok Viktóri Üzletház
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717 • Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron már 19 éve!
www.megoldasszerviz.hu


