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A JANUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
JANUÁR 14-ei ülés

A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg rendkívüli
ülését mindössze 2 napirendi pont tárgyalásával. 
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását köve-
tően első napirendként, mely a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatással kapcsolatos díjkompen-
zációs pályázaton való részvétel volt, a képviselők
a pályázat benyújtásáról egyhangúlag döntöttek. 
Szintén egyhangú döntéssel került elfogadásra a
Magyar Államkincstár által megküldött határozat,
ami a város önkormányzatának 2014. évi adósság
átvállalását tartalmazta.

JANUÁR 23-ai ülés
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg mun-
káját. A meghívóban szereplő napirendekhez az
egyebek között még felvételre került a Sziget-
halom Városfejlesztő és Üzemeltető Kft. anyagi
helyzete és a februári bérek kifizetése, így a tes-
tület összesen 10 napirendi pont tárgyalásáról
döntött. 
A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását köve-
tően a „Megbízási szerződés az ÁROP-3.A.2-2013
Önkormányzatok szervezetfejlesztése a Közép-
magyarországi régiókban” című pályázat megva-
lósítására – Szigethalom Város Önkormányza-
tának szervezetfejlesztése, illetve működéshaté-
konysági vizsgálatok elvégzése – tárgyában
ismételten kiírt hirdetmény nélküli közbeszer-

zési eljárás ugyan csak egy érvényes pályázattal,
de eredményesen zárult, és az eljárás nyertese
az IPS Tanácsadó Kft lett. 
A következő napirendnél a Szigethalmi Nyugdí-
jasok Baráti Köre kérelmét – a Nyugdíjasok
„Életet az éveknek” Országos Szervezet Balaton-
füredi kulturális rendezvényén való részvételével
kapcsolatban - a 2014. évi költségvetési rendelet
megalkotása után fogja elbírálni a testület azzal,
hogy a támogatás az útiköltség erejéig utólagos
elszámolással történjen.
A harmadik napirend zárt ülés keretében zajlott
egy hosszú évek óta zajló kártérítési ügyben. A
képviselő-testület megbízást adott az önkor-
mányzat ügyvédjének, hogy a felperesekkel –
ajánlatuk alapján – egyezség megkötésére töre-
kedjen.
Ezt követően a KMOP-4.5.2-11-2012-0026 számú,
„Szigethalom József Attila utca bölcsőde bőví-
tése” című pályázatához a projektmenedzsment
feladatok ellátására ajánlatok bekéréséről szüle-
tett döntés a következő cégek meghívásával: Egri
Forráspont Kft.; Equinox Consulting Kft.; Támo-
gatás-közvetítő és Pályázati Szaktanácsadó Kkt.;
majd ugyanezen pályázathoz a kommunikációs
feladatok ellátására a következő cégek meghívá-
sával: Calper Communications & Consulting Kft.;
Kommpót Kommunikációs Kft.; és a Prekom-
ment Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Kft.

Szintén ajánlat bekérések következtek a KEOP-
1.3.0/09-2013-0089 számú, „Szigethalom vízének
átvétellel történő minőségjavítása” című pályáza-
tához a projektmenedzsment feladatok ellátására
az alábbi cégek meghívásával: Egri Forráspont
Kft.; Equinox Consulting Kft.; és a Támogatás-
közvetítő és Pályázati Szaktanácsadó Kkt.; majd
ugyanezen pályázathoz a kommunikációs fel-
adatok ellátására: Calper Communications &
Consulting Kft.; Kommpót Kommunikációs Kft.;
Prekomment Stratégiai Kommunikációs Ta-
nácsadó Kft. cégek meghívásával, és a műszaki
ellenőri feladatok ellátására a Planning Bt., a
Dermép Bt. és a Doninó Kft. került meghívásra.
Mind a 12 képviselő megszavazta a közterület
használatáról, védelméről, díjáról szóló 23/2008.
(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítását,
amibe beépítésre került a filmforgatási célú köz-
terület használata. A rendelet Szigethalom város
honlapján, valamint a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban megtekinthető.
A két ülés között történt események jóváha-
gyásra, míg a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elutasításra került.
A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Kft.
anyagi helyzetével kapcsolatban döntés nem szü-
letett, természetesen a Kft. dolgozói részére a
február elején esedékes bérek kifizetését semmi
nem akadályozta.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a szigethalmi piac környékén

fokozottan figyeljenek a KRESZ-ben
foglalt várakozásra illetve megállásra
vonatkozó előírások betartására, mert
annak elmulasztása esetén a város
közterület-felügyelői helyszíni bír-
ságot szabhatnak ki. 

A piac környékén az egyirányú ut-
cákban a baloldali parkolás nem sza-
bályos, mert az autók között nincs meg
a KRESZ által előírt 5,5 m távolság,
ezért kérjük a lakosságot, hogy csak
az úttest jobb oldalán álljanak meg. 

Ügyeljenek arra is, hogy az úttest
szélén forgalommal szemben illetve

kocsibejáróba ne parkoljanak, mert az
szintén ellentétes a KRESZ-ben fog-
laltakkal.

Továbbá tilos megállni és várakozni
a buszmegállót jelző tábla előtti 15
méteren, illetve az azt követő 5 mé-
teren belül.

A Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelői

tájékoztató
Az Aries Ipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Nonprofit
Kft. tájékoztatása alapján a
szemétszállítási szolgáltatás az
alábbiak szerint alakul:

Parkolási rend a piac környékén

Esemény Szemét elszállításának idôpontja

Húsvét hétfô (április 21.)
2014. 04. 19-én (szombaton)

húsvét hétfôt megelôzô héten hétfôi
munkarend szerint történik az elszállítás

Lomtalanítás

Szigethalom Város közigazgatási területén belül
az évi rendszeres lomtalanítást 2 ütemben végzik:
I. ütem 2014. 04. 05. (szombat)
II. ütem 2014. 04. 12. (szombat)

Az Aries Kft. elérhetôsége:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Telefon: 06/24 442-927,

367-016, 367-166
Honlap: www.aries.hu

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
A Szigethalmi Híradóban eddig
csupán a Központi Orvosi ügyelet
és az orvosok elérhetősége volt
megtalálható, a rendelési idők
nem, amit az alábbiakban közlünk.

A rendelési időkben 2014. ja-
nuár 1-jétől változás tapasztalható
tekintettel arra, hogy a Központi
Orvosi ügyelet péntekenként 15
órakor kezdődik és hétfőn reggel 7
óráig tart. 

Háziorvosok elérhetősége
és rendelési ideje
EgészségHáz

(Szigethalom, Szabadkai u. 71.)
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Infrastruktúráját tekintve a megye
legnagyobb rádiója lett a Csepel-
szigeti Lakihegy Rádió. A szigetszentmiklósi központú médium

február 21-étől két stúdió összekapcsolásával készíti műsorait.
Az eddigi miklósi gyártóbázis mellett már Százhalombattán

is készülnek műsorok, miután az ott működő Rádió 6-nak
februárban lejárt a jogosultsága, és a helyi önkormányzat által
üzemeltetett stúdió kapacitása ezzel felszabadult. A százha-
lombattai képviselő-testület a Lakihegy Rádió együttműködési
ajánlatának szavazott bizalmat, így az FM 107-es frekvencián a tele-
pülés hírei mellett a battai stúdióban készülő műsorok is helyet kapnak.

A Lakihegy Rádióval együttműködő önkormányzatok száma ezzel hatra
emelkedett: Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Dunavarsány és Du-
naharaszti után már Százhalombatta is részt vesz a Lakihegy Rádió működ-
tetésében.

Az erős helyi hírszolgáltatásáról ismert kereskedelmi rádió az újabb bő-
vülésének köszönhetően még több és még színesebb műsorokat kínál

február 21-étől a hallgatóknak,
köztük a Szigethalmon élőknek is –

tájékoztatott Dr. Szilvay Balázs, a helyi médium ügyvezetője. Meg-
újuló szórakoztató reggeli műsorával és új, napközbeni sávja-

ival az igényes rádiózást kívánja népszerűsíteni a médium.
Hangvételével és tartalmi kínálatával emellett az intelligens
magatartásformákat szeretné a fiatalok számára is vonzóvá

tenni. Esti és hétvégi hitéleti adásaival valamint a térségi kö-
zéletet bemutató műsoraival az adó a társadalmi felelősségtudat

alakításban is szerepet kíván vállalni a Csepel-sziget mellet immár
a Nagy-Duna nyugati oldalán is – hangsúlyozta a rádió vezetője.

A 15 főállású és közel tucatnyi külső munkatárs lehetővé teszi, hogy a
Lakihegy Rádió hallgatói reggel 6 és este 8 óra között háromóránként
találkozhassanak új műsorvezetőkkel az éterben. Saját, hét fős hírszer-
kesztőségével pedig a gyors, pontos információtovábbításra törekszik a
jövőben is a médium – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményben.

A z előző időszak
javuló tendenciái
2014. januárjában is
érzékelhetők voltak
Szigethalom illetékességi területén. Az ada-
taink alapján gépkocsi lopás és gépkocsi feltörés
nem történt. A betöréses lopások száma tovább
mérséklődött, mindössze 1 történt a XVII. ut-
cában. Az ismeretlen elkövetők ajtóbefeszítés
módszerével jutottak be az ingatlanba, ahonnan
ékszert és készpénzt tulajdonítottak el. Rablást
az említett időszakban nem jelentettek felénk.

Az előző időszakhoz hasonlóan most is hat
baleset történt. Sajnos azonban míg korábban
egy volt csak személyi sérüléses, most három. A
hat balesetből négynek a helyszíne a Mű út volt.

A kora délutáni órában egy 58 éves sziget-
halmi férfi személygépkocsijával a Kossuth Lajos
úton haladt a Mű út felé. A kereszteződésben
nem adott elsőbbséget a Mű úton a híd irányába
haladó motorkerékpárosnak és elütötte azt. A
motorost a mentők a Merényi Korházba szállí-
tották, az elsődleges orvosi vizsgálat alapján
könnyű sérülésekkel.

A Mű út másik veszélyes kereszteződésénél, a
Széchenyi utcánál is történt egy személyi sérü-
léses baleset. Egy Opel Astra típusú személyautó
a déli órákban a Duna felől haladt a Mű úton. A
Széchenyi utcánál balra szeretett volna kanya-
rodni, amikor hátulról egy teherautó belement.
A személygépkocsi jobb első ülésén utazó sze-
mély sérült meg, akit a mentők szintén korházba
szállítottak. 

Korházba vitték azt a kerékpárost is, akit egy
figyelmetlenül végrehajtott tolatás során ütöttek
el a József Attila úti Reál Üzletház parkolójából
kitolatva. 

Az anyagi káros balesetek közül az egyik a Mű
út és a Csépi út kereszteződésében történt.
Egyik kora este egy 28 éves hölgy vezette azt a
személyautót, amely a Csépi útról balra nagy

ívben fordult a Mű útra, de nem adott elsőbb-
séget a védett úton haladó személygépkocsinak
és összeütköztek. A gépjárművekben jelentős
anyagi kár keletkezett. Az okozó vezetőt az in-
tézkedő rendőrök helyszíni bírsággal sújtották.

Szintén a Mű úton egy ingatlanba akart beto-
latni a híd irányából érkező személygépkocsi, de
figyelmetlen volt és nekitolatott a mögötte meg-
állt járműnek. A rendőrök őt is helyszíni bír-
sággal „jutalmazták.” 

Feljelentéssel éltek azonban azzal a 45 éves
férfi vezetővel szemben a kiérkező rendőrök, aki
az egyik este az Ifjúság úton figyelmetlen vezetés
miatt összetört egy parkoló autót. Nála a szonda
pozitív eredményt mutatott, ezért súlyosabb
megítélés alá esik a cselekménye.

Elkészültek az országos és a helyi baleseti sta-
tisztikák. Az országban hat év után először nőtt
a balesetek száma tavaly. Összesen 2,5 száza-
lékkal több közúti szerencsétlenség történt,
mint 2012-ben, de kevesebb volt a halálos tra-
gédia. Pest megye területén is két százalékkal
nőtt a személyi sérüléses balesetek száma. A Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság területén vi-
szont kilenc százalékkal csökkent! A kapitányság
területén a legtöbb baleset Szigetszentmiklóson,
ezt követően Dunaharasztin, majd Szigethalmon
történt. A kapitányság illetékességi területén az
állandó forgalomnövekedés mellett 125 sze-
mélyi sérüléses baleset történt. A halálos bal-
esetek száma 5 volt, ebből egy Szigethalom te-
rületén történt. A súlyos sérüléses balesetek
száma 12-ről 21-re nőtt, a könnyű sérüléseseké
122-ről 99-re csökkent. Amíg megyei szinten a
baleseti okok közül első helyen a gyorshajtás,
addig nálunk az elsőbbségi jog megsértése áll.
Ezt követi a figyelmetlen vezetés, majd harmadik

helyen a kanyarodási
szabályok megsértése
áll. Az okozók körét
vizsgálva az első he-

lyen a személygépkocsi vezetők, a másodikon a
tehergépkocsi vezetők, majd a kerékpárosok és
a segéd-motorkerékpárvezetők következnek.
Szigethalom város területén a 25 személyi sérü-
léses baleset mellett 50 anyagi káros balesetnél
is intézkedni kellett rendőreinknek. A sérüléses
baleseteknél négy alkalommal az ittasság is sze-
repet játszott. A Közlekedésrendészeti Osztály
beosztottjai a közlekedési baleset okozása mel-
lett 264 esetben vizsgáltak közlekedéssel kap-
csolatos más bűncselekményeket, melyekből
199 ittas vagy bódult állapotban történő jármű-
vezetés volt, ezt követte 23 esettel az egyedi azo-
nosító jel meghamisítása. 357 alkalommal köz-
igazgatási eljárást indítottunk. A legtöbb baleset
délután, 12 és 18 óra között következett be. Ezt
követte a délelőtti (7-12), majd az esti (18-22)
időszak. A legkevesebb baleset az éjszakai (22-
04) és a reggeli (04-07) órákban történt. 

Kevés ilyen kapitányság van a megyében, mint
a miénk, ahol egy kis területen szerteágazó köz-
lekedési hálózat van. Közúthálózatunk hossza
587 kilométer, ami az elkövetkező időszakban
várhatóan jelentősen nem változik. Egyes szaka-
szok bizonyos időszakokban rendkívül veszé-
lyesek, bedugulnak, a forgalom igencsak le-
lassul. Minden területen kialakultak baleseti
gócpontok, ahol rendszeresek a balesetek. Aki
rendszeresen olvassa a Híradó hasábjain tájékoz-
tatóinkat, az jól láthatja, hogy Szigethalom terü-
letén hol vannak a veszélyes útszakaszok.

Kérünk mindenkit, hogy körültekintően, nyu-
godtan, a közlekedési szabályokat betartva köz-
lekedjen, hogy minél kevesebb legyen a tragédia
és a baleset. 

Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató

Pest megye legnagyobb rádiója lett
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Magyar Kultúra Napja
Január 22-én gálaest keretében ünnepelte Szigethalom

művészetet kedvelő közönsége a Magyar Kultúra Napját.
A Városi Szabadidőközpont színháztermében rendezett
magas színvonalú program igazi lelki feltöltődést nyújtott.
Az est folyamán helyi költők, írók, művészek adtak ízelítőt
munkájukból, amit a közönség nagy elismeréssel fogadott.
Öröm volt látni, hogy városunkban milyen sok civil szer-
vezet ápolja a magyar hagyományokat, a magyar kultúrát.
Az események most először otthont adó Városi Szabadidő-
központ pedig méltán mondható, hogy jelesre vizsgázott az
esemény megszervezéséből.
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Területi Himnusz- és Szózat-mondó verseny 
a Szent István Általános
Iskolában

Iskolánkban idén is sor került a magyar kultúra napja tiszteletére meghirdetett kistér-
ségi Himnusz- és Szózat-mondó versenyre január 22-én, folytatván a több évtizedes
hagyományokat.  A megmérettetés rangját jelezte, hogy az idei versenyen 8 környékbeli

általános iskola és  középiskola összesen 30 diákja vett részt 4–9. évfolyamig terjedően.
A rendezvényt a főszervező, iskolánk magyartanára, Kontha Gabriella nyitotta meg, de Pi-
róth Ibolya igazgatóasszony is ejtett pár szót a verseny előzményeiről és fontosságáról. A
rendezvényt a szigetszentmiklósi tankerület vezetője, dr. Pálos Annamária is megtisztelte
jelenlétével, aki szintén szólt néhány szót a versenyzőkhöz bíztatás gyanánt. A diákok idén
is választhattak, hogy Kölcsey Ferenc Himnuszát vagy Vörösmarty Mihály Szózat című
művét mondják el, ezeket pedig 3–3 tagú zsűri értékelte két korcsoport szerint. A hattagú
szakmai zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, a jól felkészült diákok jobbnál jobb elő-
adásai közül kellett megtalálnia a győzteseket és a helyezetteket. A résztvevők oklevéllel,
a helyezettek pedig értékes könyvjutalmakkal gazdagodtak. Gratulálunk a résztvevőknek,
és jövőre is visszavárjuk őket! Köszönjük a szigetszentmiklósi tankerület támogatását a
rendezvény lebonyolításában!

Mucska Gábor, az iskola humán munkaközösségének nevében
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Kedves Óvodások!

Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és
szüleiket a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskolába a beiratkozást megelőző programjainkra:

1. alkalom: 2014. március 31. (hétfő) 17 óra
2. alkalom: 2014. április 14. (hétfő) 17 óra
Programok: kézműves foglalkozások

interaktív játékok
játékos sportfoglalkozások

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket a Széchenyi napok kere-
tében tartandó nyílt tanítási órákra.
Időpont: 2014. március 19. (szerda)  8.00-10.45

Igazgatóság
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Egy történelmi regényből olvasás közben
láthatatlan kezek nyúlnak ki, magukkal ra-
gadnak abba a korba, amiről az alkotás

szól. Részévé válunk a történelemnek. Három
olyan alkotást ajánlok most olvasótársaimnak,
amelyek képesek erre a „csodára”.

Az első Mika Waltari Szinuhéja. A finn mester az ókori Kelet (Egyiptom,
Mezopotámia Fönícia, Kréta…) színes tablóját festi meg! Ezt
a művet olvasva felpattan Pandora szelencéje, és a tudás
kincsének áradatát zúdítja ránk. 

A főhős egy rejtélyes származású egyiptomi
orvos, Szinuhe, aki kalandos utazáson vesz részt. 

Akarod tudni, mi igaz a Minotaurusz mon-
dájából? Kíváncsi vagy a fáraó családján be-
lüli intrikákra? 

A mindennapok történéseit megelevenítve
ez a könyv elvarázsol, kézen fog és vezet… 

Megismered Babilont, Thébát, együtt lélegzel
az „eretnek fáraóval”. A könyv végén pedig nagy bölcsességgel leszel
gazdagabb! Mivel? Aki kíváncsi, olvassa el!

A második könyv alkotója a Nobel-díjas Henryk Sienkiewicz Keresz-
teslovagok című klasszikusa. 

A korunk mintha szégyellné a mély érzelmeket, a lángolást, a „hitet”.
Akinek hiányérzete van, az vegye a kezébe a lengyelek írófejedelmének ezt
a művét! Ez a mű a romantika minden jegyét magán viseli!

A XIV. század fordulóján játszódó regényben minden olvasó megtalálja
a lovagkor romantikáját, a haza iránti lángolást, a hitet abban, hogy erős
lélekkel legyőzhetetlenek vagyunk. 

A lengyelek ekkor vívták élethalál harcukat a német lovagrend páncélos
áradatával, akik rágalmaikkal ellenük fordították Európa lovagjainak színe-
virágát. Ez a regény elvisz minket Krakkóba, a Wavel falai közé, a Grünwaldi
mezőre, ahol eldőlt a lengyel nép sorsa. Mindez heroikus küzdelmek és
„perzselő” szerelem közepette! Merjünk a szívünkre hallgatni, legyen
hitünk!

A harmadik alkotás egy mese. Ez a mese a XX. század Szovjetuniójának
szomorú, de sajnos igaz meséje. Alkotója George Orwell. Az Állat-

farm főszereplői állatok (valójában a sztálini diktatúra meg-
élői). 

Ennél a könyvnél semmi sem mutatja be jobban,
hogyan alakul ki a szép eszmékből rossz kezekben

vérgőzös diktatúra. Orwell alakjai állatbőrbe
bújt emberek. 

Bemutatja, hogyan lesz a lánglelkű nép-
vezér Napóleonból, a disznóból véres-
kezű diktátor. Hogyan lesz a dolgos mun-

kásból, Bandiból a sintér áldozata. Hogyan
lesznek az örök igazságokból aljas hazugságok. Hogyan lesz a

„Minden állat egyenlő”-ből egy szó beillesztésével mocskos elnyomás.
Ezt a „rémmesét” olvasnunk kell ahhoz, hogy örökre könyvbe zárva ma-

radjon. Ne legyen semmi ebből a mondatból: „Minden állat egyenlő, de
vannak, akik egyenlőbbek!”

Jó olvasást, jó „utazást” mindenkinek!
Nád Béla

Kedves Olvasóink, Kedves Lakosok!

Most beszéljenek a számok helyettünk, né-
hány adat a tavalyi évről.

2.078 olvasó tagságát újítottuk meg a 2013-as
esztendőre, ebből 71-en jártak át Szigetszentmik-
lósról hozzánk, 200-an pedig egyéb környező te-
lepülésről. Így a helyi olvasók száma 1.801 fő.
(Tehát a könyvtár olvasóinak 13%-a időt és pénzt
áldoz az utazásra, hogy a mi könyvtárunk állo-
mányából válogathasson.) A 2.078 olvasó közül
472 új beiratkozó volt. 

2012-ről 396 fő tagsága még érvényes volt
2013-ban az év egy részére (mivel a tagság a be-
iratkozás hónapjától a következő év ugyanazon
hónapjáig, tehát 12 hónapig érvényes).

Állományunkban 2013. december 31-én
60.315 db könyv, 125 féle folyóirat és 431 db
kölcsönözhető hangoskönyv volt.

Tagsági díjunk évek óta nem változott: 1.200
Ft/12 hónap helyi lakosoknak, 1.400 Ft/12

hónap más településről járóknak. A könyvtári
törvény alapján 16 éves korig a gyermekkönyv-
tári tagság ingyenes, valamint 70 éves kor fölött
is tagsági díj fizetése nélkül lehet kölcsönözni a
könyvtárból. A helyben használat (folyóiratok,
könyvek olvasgatása) természetesen ingyenes. 

Szintén ingyenesek a rendezvényeink. A z
esetleges adományokat köszönettel elfo-
gadjuk és újabb rendezvényekre fordítjuk! 

2014-ben is nagy szeretettel várjuk
Önöket! Térjenek be hozzánk, vegyék
igénybe a könyvtári szolgáltatásokat! Láto-
gassák rendezvényeinket! Ötleteiket, javas-
lataikat osszák meg velünk, hiszen a cél
közös: színvonalas kulturális intézményként
szeretnénk továbbra is működni. 

A pozitív visszajelzés megerősít bennünket,
hogy jó úton járunk. Az esetleges bírálatokon
pedig ígérjük, elgondolkodunk! 

Szabó Zsuzsanna
könyvtáros

Ez történt a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban 2013-ban
– III., befejező rész –

Kedves Lakosok, Olvasóink
és Adakozóink!

A múlt évben a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár a 2011. adóév után felajánlott adó
1%-okból tudta kifizetni a gyermekkönyvtári
rész bõvítésének anyag- és munkadíjait! 
A 2012. adóév után felajánlott adó 1%-ok
összege 641.021 Ft volt, melyet az idei
évben fordítanánk a munkálatok folytatására.
Továbbra is szükségünk lenne az ado má -
nyokra! 
Ezért kérjük, hogy személyi jövedele-
madójuk 1%-át szíveskedjenek felaján-
lani a könyvtár számára!

Adószámunk: 

16795028-1-13
Luttenberger Katalin 

könyvtárigazgató és munkatársai

A feltámasztott múlt! A könyv, mint időgépA feltámasztott múlt! A könyv, mint időgép
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MEGHÍVÓ
Dr. Bokor Péterné Wágner Hajnalka

keresztszemes hímzéseiből és
Kürti Zoltán

festményeiből
készült

kiállításra.Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családjátközös tárlatunk megnyitójára
2014. március 6-án 17 óráraa Hegedüs Géza Városi Könyvtárba.(Szigethalom, József Attila utca 59.)Köszöntőt mond

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató.A kiállítást megnyitja
Fáki László polgármester.Közreműködik:

Holczhauser Zsuzsanna
Kürti FanniA kiállított munkák megtekinthetőek 2014. 03. 28-iga könyvtár nyitvatartási idejében.

Akarsz játszani?

Élményekkel, más gyerekekkel, zenével,
versekkel, mesékkel találkozni?

Gyere a könyvtárba
a drámajáték foglalkozásokra!

„TALÁLKOZÁSOK” —  DRÁMAJÁTÉKKAL

változnánk, ha máshol, ilyen vagy olyan szituációban lennénk. A
mozgásos, utánzó vagy éppen némajátékos improvizációs játékok
felszabadító élménye után a megszólalós, beszédes játékok is
könnyebben mennek.

Miközben érvényesül a játék örömszerző, pihentető, feszültségoldó
hatása, a résztvevők kipróbálhatják, miben ügyesek, tehetségesek,
hol vannak a korlátaik, megtanulnak alkalmazkodni, együttműködni. 

Ugyanakkor egy-egy gyakorlat, játék során több részképesség
fejlesztése is megvalósul. 

Például: kommunikáció (testbeszéd, beszédkészség), auditív és vi-
zuális készségek, ritmusérzék, figyelem, koncentráció, kifejező
készség, mozgáskoordináció, fantázia, kreatív gondolkodás, kapcso-
latteremtés, beilleszkedés, viselkedéskultúra, önfegyelem, önsza-
bályozás, önismeret stb.

Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és kisiskolást:

Következő találkozó
2014. március 22-én (szombaton) 10 órától

a Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvénytermében.

A program ingyenes,
de minden támogatást köszönettel fogadunk!

Ónodiné Pető Mara
drámapedagógus

„Találkozások” szövik át mindennapjainkat, élményt adnak s for-
málnak bennünket. TALÁLKOZÁS nem csak ember és ember között
lehet, hanem találkozás lehet a természettel, ízekkel, illatokkal, szí-
nekkel, fényekkel, zenével, verssel, történetekkel, emberi viselke-
déssel, érzelmekkel, és nem utolsósorban önmagunkkal.

A drámajáték épp egy olyan alkalom, amely lehetőséget ad a sok-
színű találkozásokra.

A játék (nem csak) a gyermekeknek olyan természetes közeget biz-
tosít, amelyben oldódnak a gátlások, semmi nem tűnik olyan „ko-
moly” megmérettetésnek, és észrevétlenül ad alkalmat a világ, a
társak és önmagunk megismerésére.

Az együtt játszás során helyzeteket teremtünk, amelyekbe a kép-
zeletünkre támaszkodva átélhetjük: mi lenne, ha ezzé vagy azzá
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10 év - 10 esemény játékleírás
Idén 10 éves lesz Szigethalom városa. Ebből az alkalomból találtuk ki ezt
a játékot, amelyben bárki részt vehet korra és nemre való tekintet nélkül
egyaránt. 
A 10 év – 10 esemény lényege, hogy az év folyamán (2014. január 6. és
december 17. között) összesen 10 kulturális vagy szabadidős rendezvényt
kell meglátogatni ahhoz, hogy az illető részt vehessen az év végi ajándék-
sorsoláson, amelyre a Betlehemi Esték és Vásáron kerül majd sor. Két fel-
tétel van mindössze:

• a kulturális vagy szabadidős rendezvényt vagy a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár, vagy a Városi 
szabadidőközpont (ide értve a Helytörténeti 
Gyűjteményt is) szervezze; (A játékban részt vevő
események nyomon követhetők az intézmények honlapjain.)

• a 10 rendezvény között könyvtári és szabadidőközpontos
(ide értve a Helytörténeti Gyűjteményt is) eseménynek is kell
lennie (legalább egynek).

Az első alkalommal a pontgyűjtő lap fejlécét kitöltve le kell adni a ren-
dezvény helyszínén a szervezőknek (vagy HGVK, vagy VSZK-HGy), ezzel
történik meg a regisztráció. A játékban részt vevőket elektronikusan is
nyilván tartjuk, de célszerű megőrizni a gyűjtőlapot is.
A játékban részt vevőnek arra kell ügyelnie, hogy egy adott eseményen
jelentkezzen a szervezőknél, akik a gyűjtőlapot hitelesítik. Elveszett, sérült
gyűjtőlap esetén is jelentkezhet a játékos, hiszen a regisztráció után
elektronikus adatbázisban is vezetjük a játék állását.
A kulturális vagy szabadidős rendezvények közül bármelyik nyílt (azaz
nem zártkörű vagy meghívásos) esemény részt vesz a játékban, a díjmen-
tesek és a belépősek egyaránt (pl. kiállítások, író-olvasó találkozók, kon-
certek, játszóházak, táborok, vetítések, kézműves foglalkozások, családi
napok, majális, városnap). 
Rendezvényeinkről bővebben tájékozódhat az intézmények honlapjain
(www.hgvk.hu és www.vszk.eu), valamint a facebook oldalainkon.
A gyűjtőlap elérhető a februári Szigethalmi Híradóban, valamint letölthető
az intézmények honlapjáról.

A  Minik  Sportjátszóterén szülői  köz-
reműködéssel  a  legfiatalabb  generáció
(1-3  évesek)  tagjai  ügyesedhetnek
minden  hétfőn.  A  rendelkezésre  álló
sporteszközökkel  a  foglalkozás  első
45-60  percében  irányított  mozgással
fejlődhetnek,  majd  a  szabad  játéké  illetve  a  kéz-
műveskedésé  a  főszerep.  Gyurmázunk,  festünk,
hajtogatunk,  ragasztunk.  Az  elkészült  művek
díszei  lehetnek  a  gyerekszobának.  
Bérletár:  3.000  Ft / 4  alkalom  (6  hétig  érvényes)
Hétfő:  10:00-11:30

A  csoportos  ovis  tornán nagy  szerepet  kap  a
prevenciós  fejlesztés,  melynek  köszönhetően
hamar  információkat  kapunk  a  gyermek  moz-
gásfejlődésének  aktuális  szintjéről.  A  foglal-
kozásokon  változatos  és  játékos  gyakorlatokkal
ügyesedhetnek,  javíthatják  testtartásukat,  és
megalapozhatják  a  mozgás  örömével  az  egész-
séges  és  fitt  életüket.  
Bérletár:  2.500  Ft   4  alkalom  (5  hétig  érvényes)
Hétfő:  16:15-17:15; Szerda:  16:00-17:00

Az iskolakezdés  előtt  álló  gyermekek megis-
merkedhetnek  nálunk  a  csoportos  tanulás
alapjaival.  Két  csoportban  haladunk  azonos
tanmenettel.  
Az  első  osztály  bevezető  tantárgyaiból  mazso-
láznak  izgalmas  feladatokat  (45  perc),  amit
prevenciós  mozgásfejlesztéssel  egészítünk  ki
(45  perc).
Az  iskola-felkészítő  fogalakozáson  feladatunk
az  érést  segítő  tárgyi  és  pszichés  feltételek
megteremtése  optimális  környezetben,  szük-
ségszerűen  a  gyermekek  egyéni  igényeihez
igazodva.  Mert  csak  így,  komplexen  lehet
igazán  hatékony  a  munkánk.
A  foglalkozásokra  folyamatos  becsatlakozási
lehetőség  van.  

Hétfő:  16:15-18:00  I.  csoport  –
Somogyi  Emese
Kedd:  16:15-18:00  II.  csoport  –  
Pap  Andrea
5.600  Ft/bérlet  (5  hétig  érvényes)

Elsődleges  feladatunk  a  prevenció.  Célunk  a
gyermekeket  érő  kudarcok  lehetőségeinek  mi-
nimalizálása.  Team  munkában  dolgozunk.  Ké-
pesség  és  készség  szintet  nézünk.  Nem  diag-
nosztizálunk!  A  kapott  eredmények  tükrében
hatékonyabb  lesz  a  munkatervünk  csoportos
keretek  között  is.  A  munkánk  preventív,  já-
tékos,  de  módszertanilag  megalapozott,  tu-
datos,  akár  a  napi  tevékenységformákba  is
beépíthető.
Foglalkozásvezetők: Balog  Diána,  Pap  Andrea,
Somogyi  Emese

A  foglalkozásokról  érdeklődhet  személyesen  a
foglalkozás  helyszínén  (Városi  Szabadidőközpont
–  Szigethalom,  Sport  u.  4.)  vagy  a  06/30  276-
8599-es  telefonszámon.

Játékos  mozgásfejlesztés
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TavaszköszönTő báL
szigethalmon!

Mindenkit szeretettel várunk egy fergeteges
Tavaszköszöntő bulira

2014. március 22-én 19:00-tól

a Városi Szabadidőközpontban
(Szigethalom, Sport u. 4.).

A jó hangulatról ZOLO (Váradi Zoltán) gondoskodik!

Belépő: 1.000 Ft/fő
A rendezvény védnökei:

Fáki László Váradi Zoltán
polgármester                                       tánczenész 

Információ: 06/70 238-8825 
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Galamb- és kisállat kiállítás
Február első hétvégéjén kisállatok lepték el a Városi Szabad-

időközpont termeit. Ekkor tartotta ugyanis a V-75 Galamb- és
Kisállattenyésztők Egyesülete a hagyományos, éves kiállítását.
A nyulaktól a díszmadarakig több mint 300 példányt tekintetett
meg a nagyszámú közönség. Összesen 48 kiállító vett részt az ese-
ményen, amelyről képes beszámolónkat az alábbiakban láthatják.
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A tavasz beköszöntével sok időjárással kapcsolatos hiedelem van. Szere-
lemjóslás, Gergely járás, húshagyó kedd, böjt kezdete.
- Ha e napon derült az idő, bő termés várható.
- „Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölője.”
- „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.„
Városunkban egy egésznapos sportolási lehetősséggel, a Fitt-Lesz nappal,
a nemzeti ünnepen pedig egy gyönyörű virág- és képkiállítással kö-
szöntjük a tavaszt. A tavaszi napegyenlőséget pedig egy fergeteges báli
hangulattal ünnepeljük meg.
A hosszú tél után vágyunk a finom, friss ételek ízére. 
A pikáns csirkemell lyoni hagymával és a friss saláta receptjével üdvözlöm
a tavaszt.

Lyoni csirkemell
A csirkemell szeleteket sózom, borsozom, fok-
hagymával és kicsi erős pistával megkenem,
majd a hűtőben kicsit állni hagyom. A hagymát
felkarikázom. A fűszeres csirkemell mindkét ol-
dalát kevés zsiradékon megpirítom, majd egy kis

vörösborral meglocsolom és puhára párolom. A felkarikázott hagymát
lisztben átforgatom, majd bő forró olajban pirosra sütöm. Tálaláskor a
törtburgonya mellé teszem a csirkemellet és beborítom a sült hagymával.

Friss salátaöntet
A paradicsomot, uborkát, paprikát, retket, hagymát kockára vágom egy
nagy tálba, ízesítem sóval, borssal, oregánóval és meglocsolom kicsi olíva
olajjal, összekeverem, hűtőbe teszem. Többféle öntetet készíthetünk
hozzá. 

Tzatziki 
Az uborkát lereszeljük, sózzuk, a levét kinyom-
kodjuk. A joghurtot vagy a tejfölt simára ke-
verjük, ízesítjük sóval, fehérborssal, fokhagy-
mával és beletesszük a reszelt uborkát majd
összekeverjük.

Tartármártás
A tojássárgájához teszünk egy kevés sót, mustárt és pár csepp citromlevet,
majd összekeverjük és az olajat lassan, csepegtetve öntjük hozzá állandó
kevergetés közben, míg el nem válik az edény falától. Hozzáadjuk a tej-
fölt, ízesítjük sóval, fehérborssal, mustárral és cukorral, és végül simára
keverjük.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
– Március - Böjtmás hava  –

Immár hagyomá-
nyosan hetedik
alkalommal ren-

deztük meg a Családi
Disznóvágást városunkban.

A Helytörténeti Gyűjtemény kertjét kinőve a
Városi Szabadidőközpont udvarán február 8-án,
szombaton reggel az érdeklődők és a gyerekek
csillogó szemekkel várták a malackát. Bednárik
János böllérünk hamar nekilátott a disznó pör-
zsölésének, hogy mihamarabb megkóstolhassák

az elkészült ételeket. Szakavatott kezek segéd-
keztek mellette, így malacunk hamar felkerült a
rénfára. Készültek az ételek, sült a tepertő, főtt
az orja leves és a töltött káposzta. Reggelinek
mindenki a finom hagymás vért kóstolhatta meg.

10 órától a gyerekek az aulában kézműves fog-
lalkozáson vidám malackákat készíthettek és
kint, a nagysátor alatt vidám malackás játékokon
vehettek részt.

A régi disznóvágás kellékeivel és ruháiban lehe-
tett fényképezkedni a szalma malacka mellett,
amelyet a Szabadidőközpont dolgozói készítettek.

12 órától folyamatosan lehetett kóstolni az el-
készült levest, pecsenyét, töltött káposztát, te-
pertőt, hurkát, kolbászt.

Egész délelőtt érkeztek a finom sütemények
és a házi pálinkák. Nehéz dolguk volt a zsűrita-
goknak 18 remek süteményből és 22 ízletes pá-
linkából kiválasztani a legjobbakat.

Idén is itt járt a testvérvárosi delegáció, a
svéd Söderhamn városából polgármesterük,
Sven-Erik Lindestam vezetésével. Nagyon jól
érezték magukat, még a zsűrizésben is szívesen
vettek részt.

14 órától remek műsorok szórakoztatták a kö-
zönséget. Turboly Bella és táncosa, Katona Jó-
zsef, Csáki Tibor nótaénekes és a Nyugdíjasok
Baráti Körének táncosai, majd végül a Sziget
Néptánc Együttes lépett színre.

Miközben mindenki
kóstolgatta a sok finom-
ságot, izgatottan és jólla-
kottan várták az eredmény-

hirdetéseket és a tombolahúzást. Mindenki örült
a sok szép ajándéknak.

Végül Nagy Viktorral és Hujbert Tiborral éne-
kelték az ismert dalokat, majd Váradi Zoltán ze-
néjére mulattak.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük,
sok élménnyel tértek haza, és jövőre is szívesen
eljönnek.

Szeretnénk megköszönni minden segítőnknek
a sok munkát. Külön köszönet támogatóinknak:
Bakosné Till Györgyinek, Sebestyén Károlynak,
a Gere István Pékségnek, Regényi Tiborné Aran-
kának, Kunzer Lászlóné Áginak, Domonkos Ist-
vánnak, Oláh Istvánnak, Radics Gábornak és kol-
légáinak, Lang Mónikának, Bognár Györgyinek,
Kleinezel Ilonának, Jakab Juditnak, Szalainé
Erzsikének ( VSZK), valamint a Szigethalom
Városfejlesztéséért Alapítványnak.

Összefogás Szigethalomért Egyesület

Családi disznóvágás 2014.
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MOZGÁS TEREMbEN ÉS SZAbAdbAN

Egyesületünk, a Szigethalmi TE január 24-én közgyű-
lést tartott. A szakmai és pénzügyi beszámolókon
hamar túlestünk. 

Tagjaink 2013-ban sokat és vidáman tú-
ráztak, dolgoztak a közért. Az elmúlt évet mi-
nimális szufficittel zártuk. 

A „múlt” lezárása után került sor a szí-
vemnek legkedvesebb pillanatokra: az elmúlt évben legsikere-
sebb és legaktívabb sportolóink díjazására. Idén is – akárcsak az
elmúlt években – Fáki László polgármester adta át a megérde-
melt kupákat. Végül a 2014-es terveinket beszéltük meg.

2014-ben 5 országos versenyt rendezünk. Lesz közöttük ke-
rékpáros, futó- és teljesítménytúra-verseny. Ezen kívül idén is
lesz Fitt-Lesz Halom. 8 alkalommal szervezünk buszos kirándu-
lásokat az ország legszebb tájaira (Tihanyi-félsziget, Börzsöny,
Balaton-felvidék). A helyi szervezetekkel együttműködve (nép-
táncosok, múzeum, könyvtár, kultúrház) több közös progra-
munk lesz pl. Szent Iván éjjelén, húsvétkor. Folytathatnám még
a terveink felsorolását hosszan… Azt, hogy ennyit tervezhetünk,
lelkes tagságunknak, a képviselő-testületnek és a helyi szerve-
zetek támogatásának köszönhetjük. Köszönjük a bizalmat! Min-
denkinek azt ajánlom, jöjjön közénk és döntse el személyesen,
méltóak vagyunk-e a bizalomra?!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Két remek sportprogramot ajánlok Szi-
gethalom polgárainak tavasz elejére.

Március 8-án rendezzük a Fitt-Lesz Halom el-
nevezésű sportnapunkat.

Egyesületünk már több éve nőnap táján meg-
rendezi a Fitt-Lesz Halom egész napos sport ka-
valkádját.

Van itt minden, amit egy „sportos ember kí-
vánhat. Hosszútávfutás a csuszpájzban, vágta a
salakon, a fitness mindenféle „csemegéje”. Emel-
lett persze rengeteg más apró „sportbonbon” is
várja az ínyenceket. A főrendező, Lang Mónika
minden évben országos hírű mestereket hív meg,
hogy vidám, de verejtékes órákat szerezzenek a
mozogni vágyóknak. Így jutott el hozzánk Béres
Alexandra vagy éppen Katus Attila. A fecsegő ti-
pegőktől az érettebb hölgyekig mindenki meg-
találja itt a kedvére való programot. 

Mondhatják erre a szkeptikusok: ilyen rendez-
vényt minden hónapban tucatnyit rendeznek.
No, ezt nem hiszem! Itt egy egymást ismerő ba-
ráti rendező- és sportológárda várja az újon-
cokat. Mindenkit szívesen fogadnak. Emlékszem,
egyszer túlsúlyos férfi létemre elcsábultam egy
aerobic foglalkozásra. Nem voltak lesajnáló,
kaján pillantások, nem volt elfojtott gúnykacaj.

(Pedig amit mű-
veltem…) Bátorító
tekintetek vettek
körül! Ahányszor
rendezőként részt
vettem a Fitt-Lesz
napon, mindig fá-
radt, de elégedett,

mosolygós sporttársakat
láttam, akik az „ép testben
ép lélek” szellemét kö-
vették!

Kedves sportbarátok!
Gyertek el idén március 8-
án erre a remek sport-
napra! Lesz rengeteg
program, sok-sok sport-
társ és lesz rengeteg vi-
dámság. Nem hisztek

nekem? Ne is higgyetek! Gyertek, járjatok utána
magatok!

Március 22-én egyesületünk a Petőfinek oly
kedves tengersíkra szervez túrát. Az 1848-as
ikon, a „vörössipkások” tábornoka, Damjanich
az emléktúra névadója. Aki a hegyek bűvöletében
él, annak is nagy élmény a mi Alföldünk. A vég-
telen fűóceán, a közelinek látszó, mégis oly távoli
templomtornyok. 

Akit érdekel a végtelen róna, aki szereti a vég-
tagjait vidám társaságban megmozgatni, az jöjjön
velünk. A különbuszra Sziklavári Sándornénál
lehet jelentkezni. Elérhetősége a www.szigethal-
mite.hu honlapon megtalálható.

A Szigethalmi TE tagsága nevében: 
Nád Béla tiszteletbeli elnök

Közgyűlést tartottunk
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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

Az ÉdeSANyÁK KLUbJA köszönetet mond azoknak a kedves látogatóknak, akik megtisztelték
kiállításunkat. Szekeres Kingának (Lakihegy Rádió), a Híradó munkatársainak, akik mindvégig
életben tartották ezt a kis egyszerű, de nagyszerű alkotásunkat. Köszönetet mondunk Orosz
Gizi néninek a csodálatos munkájáért. Dr. Bokor Péternének az ajándékért, amivel a klubunkat
megajándékozta. A szigethalmi könyvtár dolgozóinak, akik mindvégig támogattak bennünket,
hogy a munkánkat siker koronázza. A klub vezetője külön köszönetet mond Regényi Aran-
kának és férjének, akik látogatásukkal megtisztelték összejövetelünket, szép példáját mutatva
ezzel az összefogásnak.                                                                    Köszönöm: Bucsi Józsefné

KöSzönetnyiLVánítáS. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kóti Lajos 69 éves korában el-
hunyt. Utolsó útjára január 3-án kísértük. Gyászunkban osztozó valamennyi kedves közeli
és távolabbi rokonnak, barátnak, a nyugdíjas baráti körnek, a szomszédoknak és a bú-
csúztatóján megjelenteknek ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.

Felesége Kóti Lajosné és családja

Senki sem
szeretné, ha
farsang alkalmával
egy betörőnek
öltözött látogató
meglepné.

Azért, hogy ezt megelőzzük,
februárban riasztórendszerünket
10% kedvezménnyel telepítjük!


