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0. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

Szigethalom Város Szent István napi ünnepi
megemlékezésére.

Program:
8:00 Görög katolikus ünnepi liturgia

a Szent István Kápolnában 

9:00 Ünnepi szentmise a Római
Katolikus Templomban

10:30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
a Szent István szobornál

Ünnepi beszédet mond:
Deák Csaba görög katolikus parókus

Közreműködik:
Református Egyházközség, Sziget Néptánc Egyesület,
Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság

További információ: www.vszk.eu
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Az országosan is egyedülálló vál-
lalkozás rádió és tévé egyben.
A most még nyári üzem-

módban mûködõ médium õsztõl a
Lakihegy Rádió híranyagát is hasz-
nálva 24 órás hírszolgáltatást nyújt a
térségben.

A Duna Média helyi stúdiója Szi-
getszentmiklóson épül fel, ahol a La-
kihegy Rádió fölötti épületrészben
alakítja ki stúdiókapacitását a beru-
házó Media Technology Zrt. A ko-
moly szakmai háttérrel rendel kezõ
cég sikeres projekteket folytat az
ázsiai térségben: technológiai és te-
levíziós fejlesztésekben vesz részt Kí-
nában, Vietnamban, Szingapúr ban
és Kambodzsában, de idén nyit a dél-
amerikai piac felé is. A társaság most
hazai pályán is sok fejlesztési újdon-
sággal mutatkozik be az új, sziget-
szentmiklósi stúdiójában, amely a
technológiai demonstrációs szerep
mellett egyéb koprodukciós munkák
bázisául is szolgál majd. Az új stúdió -
rendszerek a cég alapítójának, Her-
sics Péter vezérigazgatónak a talál-
mányi portfóliójába tartoznak, aki a
régióban hatodik éve mûködõ Érdi
Regionális Televízió stúdiójának is
tervezõje, építõje.

A tartalmi munkát Szitnyai Jenõ
fõszerkesztõ személyében tapasz-
talt szakember irányítja, aki csapa-
tának zömét a Lakihegy Rádió
szerkesztõibõl, riportereibõl állí-
totta össze. A rádiós munkatársak
kiváló helyismeretének köszönhe -
tõen már az elsõ perctõl kezdve
szakavatott riporterek készítik a be-
számolókat – remélhetõleg hama-
rosan Szigethalomról is. 

Jelenleg az elmúlt két hónapban
készült mûsorok láthatók nyári, ide-
iglenes mûsorrendben. Amint elér

az optikai kábel a szigethalmi fejál-
lomásról a Lakihegy Rádió és a Duna
Média közös székházába –ez 3-4 hét
múlva esedékes –, átállnak a vég-
leges mûsorszer ke zet re. Minden nap
lesz adás, minden adást naponta
négyszer megismételnek, hétvégen-
ként pedig 5-6 órás összefoglalót lát-
hatnak majd a nézõk. 

A Kalendárium közéleti ma-
gazin, amely a fontosabb esemé-
nyekkel, a családi élettel, az okta-
tással, az egészségüggyel, a közszol-
gáltatásokkal, helytörténeti témákkal
és az életmóddal is foglalkozik. Pén-
teki különkiadásai kimondottan a
kultúra és a mûvészeti élet friss
eseményeirõl szólnak majd. A
Sziget Lelátó sportmûsor, amelyik
a helyi futballeseményekrõl, birkó-
zásról és például a jetskirõl is szól. A
Köz-Tér címû mûsor az önkor-
mányzati történésekkel, az ország és
a világ fontosabb eseményeivel fog-
lalkozik. Hetente jelentkezik a Kis-
térség elnevezésû rovat, amely a te-
lepülések összefogásáról, a térségi
programokról, a Ráckevei-Soroksári
Duna-ág rehabilitációjáról, a ge-
rincút építésérõl, a vidék- és terület -
fejlesztésrõl is beszámol. A Köz-
kincs heti 35 percben jelent kezõ
összeállítás a sziget szent mik lósi és a
térségi, elsõsor ban amatõr mûvésze -
ti együttesek mûsoraiból.

A Régiók agrár- és vidékfejlesz-
tési témákkal foglalkozik, és ebben
a mûsorban lehet majd látni turisz-
tikai filmeket a világ különbözõ
pontjairól, õsztõl pedig izgalmas
külföldi sportesemények rõl is tudó-
sítanak.

A Duna Média eddig elkészült
riportfilmjei megtalálhatók már
az interneten is:
www.duna-media.hu

Szilvay Balázs

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jú-
liusban egy rendkívüli ülést tartott, melyen a Szent István
Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sával – határozott idõre – 2011. augusztus 1-jétõl a pá-
lyázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy
évig Végh Józsefnét bízta meg.

TESTÜLETI HATÁROZAT Több mint tévé, Média
– Újra van televíziója a ráckevei kistérségnek –

ZÖLD HÁLÓ HÍREK
Tisztelt Jelentkezõk!
A Szigethalmi Híradó júniusi számában megta-
lálható volt a „Szép kertek, rendezett porták”
elne ve zésû városszépítõ verseny jelentkezési
lapja, melyet kitöltve 2011. július 31-éig lehetett
leadni.
Tekintettel arra, hogy nem mindenkihez jutott el a felhívás, most ezt
megismételjük, és a leadási határidõ is meghosszabbodik augusztus
31-éig. A fotók leadási határideje 2011. szeptember 30-a.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben bármilyen kérdésük felmerül a je-
lentkezéssel kapcsolatban, hívják a 06/70 263-4855-ös telefonszámot.
A díjátadó gála idõpontja: 2011. október 24. (hétfõ) 17 óra.
Idén is az elismerõ oklevelek mellett értékes díjakat kapnak a kimagasló
szépítõk.
A jelentkezési lapok Szigethalmon, a Szabadkai út 175. szám
alatti Szép ABC-ben adhatók le.

Köszönettel:
Regényi Tiborné Aranka

elnök

Jelentkezési lap

Jelentkezõ neve:................................

Címe:...............................................

Telefonszáma:....................................

Kategória (a megfelelõ aláhúzandó):

- Családi ház, lakóparki ház

- Lakóterületek (utcák, utcarészek)

- Intézmény

- Kereskedelmi és vendéglátó egység





Július 26-án megkezdte sugárzását az új, sziget-
szentmiklósi központú televízió, a Duna Média,
melyet a PR Telekom hálózatán, az egykori
DVTV helyén (C10-es csatorna) találhatnak meg
a nézõk. 
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Rendőrségi tájékoztató
ASzigetszentmiklósi Rendõr -

kapitányság mûködési terü-
letén lévõ településeken az elõzõ
hónaphoz képest Szigethalom ki-
vételével mindenhol nõtt a betö-
rések száma. A bejelentések
alapján Szigethalmon hét ilyen
jellegû bûncselekményt regiszt-
ráltunk, ami az elõzõ hónaphoz
képest öt cselekménnyel keve-
sebb. Az esetek közül egy kísérleti
stádiumban maradt. Három eset -
ben az ajtón, egy alkalommal az
ablakon, egyszer a kerítésen át,
két esetben pedig a szúnyogháló
kivágásával jutottak be az elkö -
vetõk a kiválasztott épületbe, te-
rületre. A bejelentett összes kár
nagysága 1.046.750 Ft. A legna-
gyobb kár 593.750 Ft., a legki-
sebb 36.000 Ft. Bûncselekmény
történt a Szabadkai, a Klapka, a
Mû és a Gárdonyi utcában, vala-
mint a Zerge közben.

A város területérõl hat balesetet
jelentettek felénk, melybõl egy
volt személyi sérüléses, a többi
anyagi kárral járó. A Szabadkai és

a Kossuth Lajos út keresztezõ -
désénél lévõ bolt parkolójából egy
51 éves szigetszentmiklósi lakos
személygépkocsijával úgy kapcso-
lódott a forgalomba, hogy mozgá-
sával megzavarta a Szabadkai
úton az állomás irányába segéd-
motorkerékpárral haladó 60 éves
szigethalmi férfit, aki elesett és
könnyû sérüléseket szenvedett.

Anyagi káros baleset történt a
Mû út 212. szám elõtt, ahol egy
24 éves budapesti lakos a mikro-
buszával összeütközött egy balra
kanyarodó, szigethalmi férfi által
vezetett személygépkocsival. Az
ütközés következtében az au-
tókban kb. 300.000 Ft kár kelet-
kezett. 

Egy ismeretlen személy által
vezetett személygépkocsi a Hu-
nyadi úton haladt az 5101 számú
út felé, amikor az „állj, elsõbb -
ségadás kötelezõ” jelzõtáblánál
nem adott elsõbbséget egy buda-
pesti lakos által vezetett személy-
gépkocsinak, ezért összeütköztek.
A balesetet okozó gépjármû

vezetõje az adatainak hátraha-
gyása nélkül továbbhajtott a hely -
színrõl. 

A jobb kéz szabály megszegése
miatt történt baleset a József Attila
út és az Árpád Fejedelem út
keresztezõdésében, ahol egy 72
éves szigetszentmiklósi lakos nem
adott elsõbbséget egy szigethalmi
lakos által vezetett személygépko-
csinak. A jármûvekben kb. 50-
50.000 forint kár keletkezett. 

Június 29-én a késõ esti
órákban egy 33 éves szigethalmi
lakos az általa vezetett személy-
gépkocsival a Kosztolányi utcában
figyelmetlen vezetés miatt áttért a
menetirány szerinti baloldalra, és
ott egy villanyoszlopnak ütközött.
A gépkocsiban 50.000 Ft kár ke-
letkezett.

Június 30-án – az esõt köve -
tõen – a délutáni órákban

egy 49 éves szigethalmi lakos a
személygépkocsijával Sziget-
halmon, a Mû úton lévõ bútorá-
ruház mellett akart parkolni,
ezért lehúzódott az út szélére,

s a vízzel telt árokba hajtott.
A gépkocsiban becsült kár kb.
50.000 Ft.

A balesetekkel kapcsolatban
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy
az Országgyûlés 2010. decem -
ber 20-án fogadta el az egyes
közlekedési tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi
CLXXII. Törvényt, amely többek
között módosította a közúti
közlekedés rõl szóló 1988. évi I.
Törvényt is.

A részletes változásokról itt
nem tudunk most beszámolni,
de kérünk mindenkit, hogy saját
érdekében nézzen utána, mely
jogszabályok változtak meg 2011.
július 1-jével, hogy ne érjék meg-
lepetések egy-egy szabályszegés
miatt kiszabott bírság kapcsán. A
büntetések szigorodtak, és meg-
változtak az egyes jogsértésekhez
rendelt úgynevezett elõéleti pon -
tok is. Kérjük, szánjanak idõt a
változások megismerésére!

Szigetszentmiklósi 
Rendõrkapitányság 
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Sikeres az összefogás
– A szegénység jelenti a legnagyobb problémát –

ASzivárvány Bölcsõde és Védõnõi
Szolgálat a programhoz kap-
csolódóan havi rendszeres-

séggel kicsinyek játszóházát mû -
ködtet, ahol tehetséggondozó, pre-
venciós és szabadidõs elfoglaltságokat
szervez a hátrányos helyzetû kicsik és
szüleik számára. Erõsítették az
óvodai szakmai együttmûködést is,
amelynek keretében a szegénységben
élõ gyermekek felzárkózását kísérik
figyelemmel, valamint a Gyermekjó-
léti és Családsegítõ Szolgálat munka-
társaival közösen felkutatták és meg-
látogatták a leghátrányosabb hely -
zetû, alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezõ családokat. Mint a család-
látogatók elmondták, ellenállást
sehol sem tapasztaltak, tanácsaikat
meghallgatták, és kérdezték õket a
gyermekek elhelyezésérõl. A legna-
gyobb problémát mindenhol a sze-
génység, a munkanélküliség jelenti, s
ezért a szülõk örülnek, ha kicsinyeik

bölcsõdébe vagy óvodába járnak, mivel
így elhelyezkedési esélyeik javulnak.

Az egyik legbeszédesebb adat, hogy
a gróf Széchenyi István általános Iskola
69, a programban érintett 8. osztályos

tanulója közül
mindet fel-
vették középis-
kolába, kö-
zülük 51 gyer-
meket az elsõ
helyen megje-
lölt intézetbe. 

Ugyancsak
pozitív mér-
leget húzha-
tunk a halmo-
zottan hátrá-
nyos helyzetû
középiskolai
tanulók le-
morzsolódá-
sának meg -
elõzésében, s

az alsós osztályokban folytatott preven-
ciós munka is eredményes volt. 

A programnak köszönhetõen az
eddigieknél szorosabbá vált az
óvodai, iskolai átmenet: ezt az intéz-
mények közötti gyakoribb gyermek-
és pedagóguslátogatásokkal, megbe-
szélésekkel érték el.

A program részeként Szigethalom
mindkét általános iskolájának ta-
nárai szakmai elõadásokat hallgattak
meg, megvitatták a fejlesztési ter-
veket, élénkítették a kapcsolatot a
szakszolgálat munkatársaival és a
szülõkkel. 

Külön figyelmet fordítanak arra,
hogy a jövõben is rendszeresen
konzultáljanak egymással a pro-
jektben résztvevõ gyerekek pedagó-
gusai, az osztályfõnökök, a szakta-
nárok, a napközis nevelõk, szak -
körvezetõk, gyógypedagógusok és az

érintett intézmé-
nyek munkatársai,
hogy a naprakész
információcserével
segítsék a haté-
konyságot.

Külön megle-
petés volt, amikor a
gróf Széchenyi Álta-
lános Iskola drá-
maszakköröseinek
vegyes csoportja
két elõ adás sal lepte
meg az iskolába lá-
togató ó vo dásokat:
a tanulók Pogány
Tibor és Lázár Er -
vin egy-egy mû vét
mutatták be nagy
sikerrel.

Vereckei Zoltán

Összességében sikeresen zárult az Összefogás
Szigethalom gyermekeiért elnevezésű prog -

ram első esztendeje. A két éves TÁMOP-projekt
célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű és
sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkózását
megkönnyítse, s ezzel segítse beilleszkedésüket a
társadalomba. 

Családi nap az óvodában

Látogatás a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
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Egy hullámvonalban kiá-
sott árok adja a járófelü-
letek alapját, melyet kü-

lönféle anyagokkal töltöttünk
fel. Egy szakaszon szúrós bazalt-
kövek jelentenek kihívást, má-
sutt süppedõs, puha tõzegben
hagyhatják lábuk nyomát, de
akár „naplangyos” vízben is
hûsöltethetik talpukat, vagy
puha homokon lépdelhetnek
kedvük szerint. Olyan szokatlan
utakat is kipróbálhatnak a
parkban a gyerekek, amelyekre
még egy vadregényes kirándu-
láson sincs lehetõség: kukorica-

csutkán vagy fenyõtobozon na-
gyon izgalmas lépkedni, és itt
ezt is lehet!
A gyerekek rendkívüli módon él-
vezik, és emellett sok jótékony
hatása is van. Masszírozza a tal-
pukat, bizsergeti az idegszálakat,
radírozza az elhalt hámsejteket,
javítja testtartásukat, sõt még
egyensúlyérzéküket is fejleszti.
Emellett prevenciós funkciót is
betölt, mert meggátolhatja a bo-
kasüllyedés kialakulását. 
Az egészségmegóvás mellett van
még egy fontos hozadéka a park
használatának. A különféle járó-

felületek ugyanis azt sugallják
gyermek, felnõtt számára egya-
ránt, hogy szeressük és védjük
környezetünket, óvjuk a termé-
szetet, hogy sok évvel késõbb is
legyen lehetõségünk majd a ter-
mészet kincseit élvezni. Re-
méljük, még sok örömöt lelnek

benne óvodásaink, és igazán kör-
nyezettudatos felnõtté válnak.
Köszönjük támogatóinknak a se-
gítséget, akik kétkezi munká-
jukkal járultak hozzá a park meg-
épüléséhez.

Merõné Zsoldos Viktória
óvodapedagógus

Igyekeztek a gyer-
mekvédelmi fe le -

lõsök ezt a hetet a
gyermekek számára
felejthetetlenné tenni.

Színes programok voltak minden nap,
különbözõ kézmûves foglalkozások, néptánc,
zeneovi, bábelõadás, arcfestés, de talán az
összes program közül a legkiemelkedõbb a
kirándulás a Fõvárosi Állatkertbe, ahol a gye-
rekek közül még senki sem járt.

Egy kisfiú szavai tükrözik legjobban azt az
élményt, amit kaptak: „Óvónéni, olyan jól
érzem itt magam, mint a mesében!”

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani
Lopatovszky Titán és Acsai Zsanett család-
jának, akik rengeteg ruhát ajánlottak fel
ezeknek a családoknak, valamint Csurcsiáné
Török Ilonának, aki létrehozta és évek óta
megszervezi a tábort, hogy minél több szép pil-
lanatot szerezhessünk ezeknek a gyerekeknek.

Dobrovits Lajosné
gyermekvédelmi felelõs

Mezítlábas park, avagy a természet szeretetére
való nevelés az óvodában
A Négyszínvirág Óvoda új épületében, a Na-
rancssárgában az óvónők kezdeményezésére ki-
alakítottunk egy olyan parkot, melyben a gye-
rekek különböző járófelületeken dolgozhatják
meg talpizmaikat. A parkot egy eddig kihaszná-
latlan területen, a belső udvarban hoztuk létre. 

„Az igazi természetvédő az, aki tudja, 
hogy a világot nem szüleinktől örököltük, 

hanem gyermekeinktől kölcsönözzük.”
/John James Audubon/

Idén is megrendeztük a hagyományos kincske-
reső tábort, amelyben olyan gyerekek vettek
részt a Négyszínvirág Óvoda kicsinyeiből, akik
valóban a leghátrányosabb helyzetben vannak.

KINCSKERESÔ
TÁBOR
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Hétfõn, reggeli után vaddi-
óból készítettek nyak -
láncot, majd gyöngybõl

virágot a nagyobbak, a kicsik
pedig karkötõt fûztek. Ebéd elõtt
pancsolás és vizipisztoly csata
volt. Pihenõ után az elsõ sport-
versenyen kicsit megmozgattam
õket. Uzsonna után lufira kasí-
roztak – ebbõl készül majd szá-
radás és festés után a léghajó.

Kedden délelõtt agyagoztunk.
Mindenki készített egy kis tálat,
majd szabadon valamilyen állatot
formáztak meg. Szebbnél szebb
munkák készültek. A pancsolás
ezúttal sem maradt el. A jó ét-
vággyal elfogyasztott ebéd és
szabad játék után kincskeresésre
indultak a gyermekek. Két csa-
patban, térképpel a kezükben
próbálták minél elõbb megtalálni
a kincset. Uzsonna után rongy-
babát és szalvétából tündért ké-
szítettek.

Szerdán délelõtt a második
sportvetélkedõ után ismét pan-
csolás volt a program, délután
pedig a léghajót fejezték be. Min-
denkié más lett, és nagyon szé-
peket alkottak a kicsik. Találtunk
ismeretlen bogarat, majd a ter-
mészetjárók könyvébõl kike-
restük és nagyítóval jól meg-
néztük a rózsabogarat.

Csütörtök délelõtt a lányok
pólót és kisterítõt batikoltak, a
fiúk pedig kipróbálták a horgá-

szást; néhányan még kishalat is
fogtak. A vizipisztoly csata, az
ebéd és a pihenõ után az utolsó,
mindent eldöntõ sportversenyen
mérték össze erejüket a bát-
rabbak.

Péntek délelõtt az idõnk elrom-
lott, így behúzódtunk a faházba,
ahol gipszképet díszítettünk szal-
vétatechnikával. Festettünk, ra-
gasztottunk. A pancsolás elma-

radt, de így sem unatkoztak a gye-
rekek: gyöngyöt fûztek, fociztak,
hintáztak. 

Délelõtt a stégnél egy hattyúpár
6 kishattyúval meglátogatott
minket, a gyermekek nagy örö-
mére. Ebéd után csörgõlabdát ké-
szítettünk nemezbõl; mindenki
kitartóan, szappanosan, vizesen
gyúrta csörgõjét.

Sajnos nem aludhattunk a jól
felszerelt faházakban, így estén-
ként fáradtan búcsúztak a gyer-
mekek, de reggelre pihenten,

nagy várakozással jöttek újra tá-
borba. 

A szép környezet és a tevékeny
hétköznapok remélem, ugyan-
annyi élményt nyújtottak ezeknek
a gyermekeknek, mint nekem
kisiskoláskoromban.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szigethalmi Önkor-
mányzatnak, hogy lehetõvé tette
gyermekeink számára a tábo-
roztatást.

Földi Ágnes
óvodapedagógus

Kincses–sziget kézmûves
és sporttábor

Tizenöt évvel ezelőtt, mint gyermek
nyaraltam a Duna-szigeti táborban.

Most nagyszerű óvónőkkel, sok-sok emlékkel
a tarsolyomban, nagy várakozással indultam
táboroztatni. Július 11-e és 15-e között 18
gyermekkel „pihentünk” a csendes, fákkal
övezett Duna parton.
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Sajnos az esõ – ahogy már több idei rendez-
vényünkön – most is eleredt, de a résztvevõk
kedvét ez sem szegte. 

Az idei Ikertalálkozón bemutatkozott egy új
program is, a Flekken Fesztivál és verseny. A gaszt-
ronómia szerelmesei a délelõtti órákban foghattak
hozzá az ételek elkészítéséhez, melyeket a végén
egy külön zsûri értékelt. Az elsõ helyezett a
Csepeli hagyományõrzõk lettek, akik egy
kerti grillsütõvel gazdagodtak. A második helyen a
szigethalmi Szomszédok csapata végzett, akiket a
Tiszaszentimrérõl érkezõ Hajnal Ikrek csapata kö-
vetett.

A fõ eseményeken kívül több helyszínen számos
érdekesség várta az érdeklõdõket. A bejáratnál a La-
kihegy Rádió faházában élõ zenei válogatás mellett
ismerkedhettek az érdeklõdõk a munkatársakkal.

Az egész napos családi programok között szere-
pelt játszóház, vidámpark, SZIPKA sportsziget,
Stramm lurkó verseny, de volt állatsimogató, pó-
nilovaglás és ÖKO-Pannon roadshow is. 

A délelõtti órákban a nagyszínpadon a gyer-
mekeké volt a fõszerep, ahol Ágoston Anita zenés
gyermekmûsorral készült a kicsiknek. 

A Lakihegy Rádió két mûsorvezetõje, Petykó
Ágnes és Petró Károly konferálta a nap eseményeit,
köztük a Queens of Kids gyerek szépségversenyt.

Az ikergyerkõcök három kategóriában mutat-
hatták meg szépségüket a nagyközönségnek, így a
legkisebbek a 3-5 éves korcsoportban, a kicsit na-
gyobbak a 6-10 évesben, a nagyok pedig a 11-15
éves korcsoportban.

A zsûrinek itt sem volt könnyû dolga. Az apró-
ságok között voltak olyanok, akik kicsit megszep-
pentek a nagyszínpadtól, így náluk szükség volt egy
kis szülõi támogatásra, de végül õk is sikeresen
szerepeltek. A 6-10 éves korosztályban már bát-
rabbak voltak a gyerkõcök, a 11-15 éves kategóri-
ában pedig már igazi profik.

A 3-5 éves korcsoportban az elsõ helyezett
Pruzsina Kata és Sára lett, a második helyet
Szép Kata és Gréta érdemelte ki, a harmadik hely
pedig Saliga Dóra Ildikónak és Fruzsina Zsókának
járt. A 6 és 10 év közötti ikerpárok közül az elsõ
helyen Nádas Edina és Anita végzett, a má-
sodik helyen Zsarnóci Blanka és Eszter, a harma-
dikon pedig Molnár Bianka és Szabrina. Az utolsó
kategóriában, a 11-15 éves korcsoportban a zsûri
szerint a legszebb ikerpár Botka Nikoletta
és Izolda volt, így nekik járt az elsõ hely, a má-
sodik helyen Lipták Klaudia és Laura végzett, a
harmadikon pedig Rekettyei Lívia és Vivien. Ter-
mészetesen a gyõztes ikerpárok számos értékes
nyereményt kaptak, így medált, webkamerát, aján-
dékkupont, strandbelépõt és ajándékcsomagot vi-
hettek haza.

A gyerek szépségverseny után az Appril Project
vette birtokába a nagyszínpadot, amely egy ferge-
teges táncbemutatóval kápráztatta el a közönséget.
Ezután Dr. Tárnoki Ádám és Dávid ikerkutatók
elõadása következett. Ezt követõen a vidámságé
lett a fõszerep, hiszen az Iker-Ökörködõ az iker-

Városunk életében mindig nagy esemény az Országos
Ikertalálkozó, amikor megsokszorozódik az ikrek

száma a környéken. Idén sem volt ez másképp. A 12. al-
kalommal megrendezett esemény reggel 9 órától várta
nemcsak az ikreket, hanem az érdeklődőket is. A talál-
kozót a Dance Land TSE tánc show-ja nyitotta meg,
amellyel kezdetét vette az egész napos kavalkád.

Fotó: Dudás Lajos

Fotó: Dudás Lajos

Fotó: Dudás Lajos

Munkában a zsûri

Főszerepben az ikrek
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párok egyik kedvenc programja, ahol minden
évben vicces produkciókkal készülnek a bátor
jelentkezõk. Az ikerpárokat a Dumaszínház kö-
vette, ahol Szente-Veress Adrienn csalt mosolyt az
érdeklõdõk arcára. 

A nap fénypontja a Queens of Twins Ikerszép-
ségverseny volt, ami hagyományosan az ikerindu-
lóval kezdõdött. Természetes idén is szebbnél-
szebb ikrek jelentkeztek a versenyre, így a zsûri itt
sem volt könnyû helyzetben. A 16 és 30 év közötti
ikerszépségek a Tradicionális, míg a 31 év feletti
hölgyek a Senior kategóriában tehették próbára
„szépségüket”. A hagyományos kategóriában tíz
versenyzõ lépett színpadra, akik három fordu-
lóban mutathatták meg magukat a nagy ér de -
mû nek.

Az ikerszépségek utcai viseletben, für dõ ru há -
ban és estélyiben léptek színpadra. A Senior kate-
góriában kicsit „könnyebb” helyzetben volt a zsûri,
hiszen itt „csak” öt hölgy indult, akik mosolyogva
vették az akadályokat. Amíg a zsûritagok össze-

gezték a látottakat és a pontszámokat, Kökény At-
tila szórakoztatta a várakozó tömeget. 

A koncert után következett a várva várt ered-
ményhirdetés. A Senior kategóriában elsõ he-
lyezett lett Hasur Hilda és Kamilla, a má-
sodik helyet Ruis Adélnak és Ilonának ítélte a
zsûri, a harmadik helyet pedig Lukács Juditnak
és Litva Pálné Erzsébetnek. A Tradicionális
szépségversenyt idén Téglás Ágnes és
Lucia nyerte, akik Szlovákiából érkeztek hoz-
zánk, a második helyezett egy szigetcsépi ikerpár,
Marics Krisztina és Andrea lett, a harmadik he-
lyet pedig Urszity Dóra és Dominika érdemelte
ki, õk Szerbiából jöttek. A szépségverseny gyõz -
tesei olyan értékes ajándékokkal gazdagodtak,
mint egy négyfõs görögországi út, kétfõs prágai
hétvége, tíz alkalmas strandbelépõ valamint egy
wellness hétvége.

Az eredményhirdetés után meg kez dõdtek a
koncertek, a többi közt olyan fellépõkkel, mint
Tóth Gabi, Keresztes Ildikó, Szabó Ádám, a har-

monikás, vagy a svéd testvérvárosunkból érkezett
The Blitz zenekar.

A fergeteges koncerteket Retro disco követte a
Lakihegy Rádió munkatársával, Dj Mohareddel,
aki remek zenéivel jól megtáncoltatta a még talpon
lévõ közönséget. A 12. Országos Ikertalálkozót a
Lángos Tûzzsonglõr Társulat színvonalas bemuta-
tója zárta.

A rendezvény sikerességét jelzi, hogy a rossz idõ
ellenére így is közel 4.000 látogatója volt az Iker-
találkozónak. Köztük Hoffman Pál, térségünk
országgyûlési képviselõje, valamint Szabó József,
Szigetszentmiklós polgármestere is megtisztelte je-
lenlétével az eseményt.

Szilvay Balázs

Fotó: Graff Gergely

Fotó: Graff Gergely

Fotó: Graff Gergely

Fotó: Graff Gergely

Főszerepben az ikrek

Fotó: Graff Gergely
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Köszönetünket fejezzük ki a következõ cégeknek,
akik támogatásukkal hozzájárultak az idei Ikerta-
lálkozó sikeréhez: Lakihegy Rádió, Violet Kan-
garoo Kft., Kék Duna Wellness Hotel Ráckeve, Pa-
radicsom Travel Dunaharaszti, Hotel Termálkris-
tály Aqualand Ráckeve, Aqualand Termál és
Élményfürdõ Ráckeve, Game World Kft., Airport
Szálló, Angyalkert Családi Napközi Szigethalom,
Dunapack Zrt., Értékõr Security, Gere Pékség,
Hervis Sports Kft., JátékMester Élményprogram
(Prowide Kft.), Katedra Szigetszentmiklós, Oázis
Wellness Park, Rukkel-tó Waterpark, Tuti Étterem,
Idesüss, Fireflower Kft., Androméda Travel Szé-
kesfehérvár Görögország – Makrygialos, Profil

Modell és Mozgás Stúdió, Karám Vendéglõ Sziget-
halom, Dunasor, Dunavirág Centrum, Fáki
László polgármester, BLAUplaza Dörfler Zsolt,
Mandala Kávézó, FIDESZ Szigethalmi Szervezete,
Erika Szépségszalon Papp Anett, E-ME-SE park,
Szép ABC Regényi Aranka, Airbrush - Daft Art
Customs Lakatos Gábor, Sunjunkie Spray Tan-
ning Kft., Free Time Fittness, Fitt-Lesz Kuckó Szi-
getszentmiklós, London Szalon Szigethalom, Szi-
getsped Kft., Császár és Kovács könyvelõ iroda
Kft., Axel Springer, Domonkos Stúdió Sziget-
halom, Kids Klub, Helen Doron Early English, Csi-
gaház Somodi Márti, Kockás Túró rúd, 1000 apró
cikk Szigethalom, Seizan Karate-Do SE.

Köszönjük továbbá Szigethalom Önkormány-
zatának, az Élhetõbb Életért Alapítványnak, a
Négyszínvirág Óvodának, a Szigethalmi Polgárõr
Egyesületnek, a Színes Paletta Közhasznú Alapít-
ványnak, a V-75 Galamb- és Kisállattenyésztõk
Egyesületének, dr. Schuller Gábornénak, Csicsay
Ildikónak, Szalay Évának, a Vizek Õre Vízimentõ
Egyesületnek, a Nyugdíjas Baráti Körnek, a
Vidám Nyugdíjasok Klubjának, a Baba-Mama
Klubnak, a Catering Expert Kft.-nek, a Dance-
Land TSE-nek, hogy közremûködtek a programok
színvonalas lebonyolításában.

A Városi Szabadidõközpont
munkatársai

KIEGÉSZÍTÉS
A Szigethalmi Híradó júliusi számának 10. ol-
dalán megjelent Városnapok 2011 – Együtt volt
mindenki c. köszönetnyilvánításból sajnálatos
módon kimaradt a Tai Ji Baráti Kör. Az
érintettektõl ezúton is elnézést kérünk, és ter-
mészetesen köszönjük, hogy részt vettek a ren-
dezvény megvalósításában.

A VSZK munkatársai

Július 25-e és 29-e között tartottuk az elsõ, napközis
jellegû szabadidõtábort a Városi Sza bad idõ köz pont -

ban, amelyben huszonhárom 6 és 12 év közötti gyermek
vett részt. Az alkotás, mozgás, drámajáték témáknak
megfelelõen a napi tevékenységeket három blokkba so-
roltuk, melyeken a gyermekek – életkoruk szerint
három csoportra bontva – forgórendszerben vettek részt.

Az alkotás blokk foglalkozásvezetõje Kleineizel Mátyásné, Ica néni volt,
akinek segítségével a táborozók minden nap más-más technikával saját
maguk készített tárgyakat vihettek haza: volt üdvözlõkártya és könyv jel zõ -
készítés kartonból, textilnyomdázás és pólófestés, agyagedények és figurák
megformázása, bõrékszerek és nemezlabda készítése. 

A mozgás blokk két részbõl állt: elõször Dia néni (Balogh Diána, Élhetõbb
Életért Alapítvány) tartott játékos tornát, majd Kisszékelyi Zsolt (Seizan Ka-
rate-Do) ismertette meg a karate alapjait. 

A drámafoglalkozásokon Márton Gábor (Nyitott Kör Egyesület) vezetésével
számos új játékot ismerhettünk meg, melyekben sokszor a képzelõerõnké
volt a fõszerep. Ezek a játékok túl azon, hogy szórakoztatták a gyerekeket, se-
gítették például a koncentrációs készség javítását, a szóbeli kifejezõképesség
vagy a kreativitás fejlesztését.

A nap folyamán alkalmat biztosítottunk a gyerekek számára oly fontos
szabad játékra, beszélgetésekre is. Bár az esõs idõjárás ritkábban engedett
ki minket az udvarra, a Zöld teremben azért így is jókat tudtunk társasozni,

kártyázni, vagy a Színházteremben fogócskázni, kiütõzni, ugrókötelezni. 
Volt két meghívott elõadónk is: Hetesi László a Szigethalmi Polgárõr
Egyesülettõl, aki a különbözõ veszélyforrásokra hívta fel a táborozók figyelmét,
valamint Haris Éva az Élhetõbb Életért Alapítványtól, aki egy rövid állapotfel-
mérés után praktikus ötleteket adott a gyerekeknek ahhoz, hogyan tudják
egészségüket megõrizni.

A hét folyamán összekovácsolódott társaság a péntek délutáni táborzárásra
egy rövid torna- és karatebemutatóval várta a szülõket, nagyszülõket, akiket
utána közös játékra és palacsintázásra hívtunk. A frissen sütött finomságokat
ezúton is köszönjük Suhai Tímeának.

A vidám órákat és a tábor zökkenõmentes lebonyolítását köszönöm
minden fent említett foglalkozásvezetõnek, valamint kisegítõ kollégáimnak:
Horváth Barbarának, Kleineizel Anikónak és Kleineizel Mátyásnak. A Városi
Szabadidõközpont nevében köszönöm a bizalmat minden résztvevõ gyermek
szüleinek és kívánom, hogy minél többet játszanak, mozogjanak együtt!

Jakab Judit

Akik segítették az Ikertalálkozót

Baba-Mama Klub

évnyitó

Szeptember 7-étõl minden szerdán 10:00-12:00 között
ismét szeretettel várjuk a mamákat és babákat, kisma-
mákat, nagymamákat és az apukákat.

Témáink: 
tapasztalatcsere  •  szaktanácsadás  •  közösségbe való beilleszkedés

GYES-depresszió leküzdése  •  énekek, mondókák tanulása  •  kellemes idõtöltés

A belépés díjtalan!

Helyszín: Városi Szabadidõközpont (Szigethalom, Sport u. 4.) Tel.: 06/20 237-2519

VSZK Szabadidõtábor
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Augusztusi nyári estéken a csillaghul-
lások közben jó barátok társaságában
kedvelt a kerti parti, kinti sütögetés,

bográcsozás. A szalonnasütés mellett nálunk
nagyon szeretik az elõre pácolt húsokat tár-
csában vagy rostélyon sütni. A nagy összejö-
vetelekre mindig többféle húsokat szoktam
bepácolni különbözõ ízesítéssel. Sertés tarját,
csirkemellet, csirke szárnytövet, combot. A pácolt
húsokat legalább 1-2 napig hûtõben állni ha-
gyom. Általában tárcsában sütõm ki õket, elõször
finom szalonna szeleteket sütök ki, és utána jö-
hetnek a húsok. Egyszerre teszem bele a tár-
csába; a húsok után lehet még cukkinit, hagy -
mát, krumplit is a zsírban sütni.

Idén rendezték meg elõször az Ikertalálkozón
a Flekken Fesztivált, ahol több csapat is indult.
Volt, aki tárcsában, kerti grillen és alufóliában
sütötte a húsokat, zöldségeket. Aki arra járt,
annak a finom illatok csiklandozták az orrát.
Két recepttel kedveskedek most, egyik a baráti

társaság nagy kedvence, a másikat a családom
nagyon szereti.

A Barátok pikáns csirke combikái:
A kicsi combocskákat (kb. 1kg szárny tõ) meg-

sózóm, borsózóm; lehet még kakukk fûvel és fok-
hagymával fûszerezni. Külön tálban 1 dl ketchup-
öt, 1 dl mézet és 2-3 evõkanál erõs pistát összeke-
verek, majd a húsokra öntöm, átforgatom és annyi
olajjal felöntöm, hogy ellepje. 2 napig hûtõbe te-
szem, azután tárcsában kisütöm. Nagyon szeretik
hidegen is enni hagy más burgonyasalátával.

A Családom kedvence:
A csirkemellet nagyobb kockára vágom,

fûszerezem sóval, borssal és szárnyas fûszer -

keverékkel. Mustárt zúzott fokhagymával össze-
keverek, és a húst bekenem vele; olajjal fel-
öntöm, hogy ellepje, majd 2 na pig hûtõben pá-
colom. Szalonnát kockára vágok, a tárcsában
zsírjára sütöm, majd beleteszem a húst, félpu-
hára sütöm és hozzáadok nagy cikkekre vágott
hagymát és gombát, végül készre sütöm.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Augusztus - Kisasszony hava

„Szénát hordat házat rakat Kisasszony hava
És jóllakik ért gyümölcsvel ő jó kertében.”



Az Emese parkot mû köd te -
 tõ szervezet kalandvágyó
önkéntesei a taksonyi

hídnál szálltak vízre a maguk ké-
szítette korhû csónakban; tet-
tükkel a ráckevei Duna-ág
kellõképpen ki nem aknázott
sport- és turiszikai lehetõségeire
kívánták felhívni a környezõ te-
lepülések és idegenforgalmi
szakemberek figyelmét. Mint

Magyar At-
tila, az uni -
ós pályázati
forrásból épülõ Emese park
igazgatója elmondta, a létesít-
ménynek több saját készítésû
hajója van, így egy 12 méteres
középkori gálya, s az elkövetkezõ
évben további vízi jármûveket
építenek, melyeket az egész
évben nyitva tartó turisztikai

létesítménybe látogatók is ki-
próbálhatnak majd. 

Az Emese park 2. fejlesztési
ütemének lezárását követõen, a
nyár végétõl az egyéb létesítmé-
nyek mellett már a lovagi
csarnok köré épült teljes vár-
udvar, korabeli mûhelyek és egy 

tórendszer is várja a vendégeket
a 12 hektáros területen, ahol
szeptember elején ismét meg-
rendezik a több ezer látogatót
vonzó Vikingtalálkozó Szent
István udvarában elnevezésû
fesztivált szeptember 10-én.
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Harcosok a Dunán
Különös hajósok cirkáltak július

utolsó napjaiban a ráckevei Duna-ágon,
s még a nyárhoz képest szokatlanul
esős időjárás sem riasztotta el őket.
Nem véletlen, hiszen a bátor eleinkre
hajazó társaság az Őskultúra Alapítvány
tagjaiból állt.



Június 23-a és 26-a között egye-
sületünk csapata a 4×56-os emlék-
túrán vett részt, az MSTSZ Nemzeti
Bajnokságának ezen a futamán 4
egymást követõ napon 56 kilométert
kellett abszolválni! Mivel az elõtte való
hétvégén 115 illetve 192 kilométert
kellett teljesíteniük, igencsak rostáló-
dott a bajnokság mezõnye. Örömmel
„jelenthetem”, Toperczer András ki-
bírta a 4 napos gyilkos menetet, és

egyéniben vezet. Csapatunk is arany-
érmes helyen áll! Jó esélyük van arra,
hogy idén a csapat és egyéni
versenyzõink (Andráson kívül Gaál
Ferenc és Katona Gábor) is érmekkel
örvendeztetnek meg bennünket.

Július 9-én (készülve a svédor-
szági megmérettetésre) fiatal sporto-
lóink részt vettek elsõ tájfutóverse-
nyükön. No, bele is csaptunk a „le-
csóba” - egy nemzetközi versenyt

szúrtam ki a „fiúknak”. Budapest
Rövidtávú Egyéni Bajnokságán angol,
cseh és finn versenyzõk is részt
vettek (a magyar válogatottakkal
egyetemben). Mivel kicsit féltünk az
erõs mezõnytõl, a nyílt kategóriában
indultak a fiúk. Ez sajnos nem volt
szerencsés döntés; míg a többi kate-
góriában 5-10 versenyzõ „árválko-
dott”, a miénkben több mint 50-en
„tolongtak” a rajtnál. Ebben az erõs
nemzetközi mezõnyben a legjobb
eredményt Kristály Christopher érte
el. A dobogóról másfél perccel le-
csúszva 6. lett.

Július 16-án a Budapest Terep
Félmaraton versenyen indult a

„csikó” csapat (Judik Richárd, Ko-
vács Imre, Kristály Christopher) Bán
Péterrel megerõsödve. Remekül
futva csapatban úgy lettek negyedikek,
hogy a 84 kilométeren a bronz -
érmesek 4 percet vertek rájuk. 

Itt jön az én kishitûségem, ami a
bronzérmünkbe került. Én kértem a
fiúkat, hogy az elsõ 15 kilométeren
„fogják vissza” a tempót (féltem,
hogy besavasodnak). Tévedtem. A
célba virgonc ifjak jöttek be sorban.
Bírtak volna erõsebb kezdést is.
Sebaj, majd jövõre!

Nád Béla 
tiszteletbeli elnök

Szigethalmi TE

A verseny résztvevõi a rövidebb 3 kilométeres
távon lándzsát cipelve keresnek fel egy elkóborolt
vikinget a parkerdõben, a 10 kilométeres hosszú-
távosoknak már 3 megszeppent vándort kell az
erdõ mélyén fellelni, miközben a lándzsa mellett
még egy pajzs is a társuk lesz a kutatásban. A si-
keres teljesítõk kitûzõt kapnak. 

A leggyorsabb harcosok érmekkel és kupákkal
gazdagodnak. Aki a versenybe benevez (800 illetve
1000 jó magyar forintért) ingyen részt vehet a
Vikingtalálkozó egész napos programján. Termé-
szetesen egyesületünk tagjainak a nevezés „fél-
pénzes” lesz!

Szeptember 17-én egyesületünk a Bakony
erdõ természeti csodáit keresi fel. Ide invitáljuk a
természetbarátokat. A táv 20 kilométeres lesz,
aminek teljesítéséhez 600 méteres szintemelke-
dést kell leküzdeni. 

Mit is láthat, aki velünk tart? Szentgált, Úrkúton
a meseszép õskarsztot, az Ajka környéki csodákat.
Friss levegõ, remek látnivalók, jóízû források! Vár
minket a „Bakonyerdõ” ezernyi apró titka. 

A külön buszra jelentkezni lehet Szikla-
vári Sándornénál vagy Szabó Józsefnél. A
busz 6 óra 30 perckor indul a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola elõl. Részlete-
sebb információk ren dez vé nye inkrõl a
www.szigethalmite.hu honlapon olvas-
hatók. Itt találhatók meg egyesületünk
vezetõinek elérhetõségei is.

Mindenkit várunk szeretettel rendezvénye-
inkre! Addig is jó egészséget kívánok minden ol-
vasónknak! 

A Szigethalmi TE sportolóinak nevében:
Nád Béla 

tiszteletbeli elnök
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ASzigethalmi TE sportolói ebben az évben
az aszfaltkocsonyásító melegben sem

pihentek. Több országos versenyen értek el
nagyon szép sikereket. Sőt, ha nem lett
volna olyan „kishitű” az edző….. Na, de erről
majd később!

Kánikulai sikerek és a kishitû edzõ

Úrkút, Csárda-hegyi Õskarszt

Egyesületünk ajánlatai

a természetbarátoknak szeptember hónapra

Szeptember 10-én rendezik a na-
gyon mozgalmas és hangulatos

Vikingtalálkozót. Ennek keretében
egye sületünk 2 távon is szervez sport-
versenyt. Bátran mondhatom, ilyent
máshol nem tartanak! 

Bakonyerdõ, Csárda-hegyi Õskarszt
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Igen az elsõ, ugyanis eddig
minden évben Gyoma end -
rõdre utazott a csapat, ahol

a szövetség által rendezett
nemzetközi táborban vettek
részt mind a fiatalok, mind
pedig az idõsebbek. Az Egye-
sület rangidõsei azonban úgy

gondolták, itt az ideje egy saját
szájíz szerint szervezett „ki-
rándulásnak”. Az elõ ké szü -
letek sok munkát és precizi-
tást követeltek, de mire elér-
kezett a nagy nap, minden
készen állt a 70 táborlakó fo-
gadására.

A program napi három ed-
zést tartalmazott. Reggelente
kondicionális fejlesztés: álló-
képesség és ízületi mozgé-
konyság, valamint full contact
technikák. A délutáni és az
esti edzéseken, a tábor elsõ fe-
lében küzdelmi taktikák és
módszerek, a késõbbiekben
pedig alaptechnikák és forma-
gyakorlatok kerültek a palet-
tára. Az edzések között csapat -
építõ játékok, pingpong mér kõ -
zések és még egy kis kajakozás
is szóba jöhetett. 

A tábor végén került sor az
övvizsgára. Azt hiszem, hogy
aki végigcsinál egy ilyen több
órás megpróbáltatást, aki is-

meri azt az érzést, amikor a
ronggyá izzadt ruhájában, a fá-
radtság könnyeivel a szemében
vánszorog vissza a szobájába,
hogy ott kábultan rádõljön az
ágyára, az mindig tudni fogja,
mennyit is ér neki az az övfo-
kozat, ami másnak talán csak
egy színes szalagnak tûnik,
amit a derekunkra kötünk.

A sikeres vizsgázók nevei a
www.seizan.hu weboldalon
olvashatók. A táborról ké-
szült fényképek meg te kint he -
tõk az Egyesület Facebook ol-
dalán. Egyéb információk a
seizan@pr.hu e-mail címen
kérhetõk.

Kisszékelyi Zsolt

„Annak van igazán értéke,

amiért keményen megküzdöttél”

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazon megjelent rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek, szomszédjainknak részvét-
nyilvánítását, akik 2011. július 19-én 15 órakor elkísérték utolsó földi útján Édesanyámat a Szigethalmi Közteme-
tőben, ahol római katolikus szertartás szerint vettünk búcsút Liziczai Lászlóné Bula Iréntől.
Külön köszönettel tartozunk Pollák László római katolikus tisztelendő atyának, akinek a délelőtt 8 óra 30 perckor
tartott templomi megemlékezése örökre szívünkben él.
Örökké hálás szívvel gondolunk Balázs Tibor római katolikus hitoktató kollégámra, aki a búcsúztató szertartást
végezte.
Dicséret illeti az ELOHIM Kft. munkatársait is. 
Isten Áldja meg mindannyiukat! 

Liziczai László és lánya: Edit

Ezt tartja a karatés közmondás, és azt
hiszem, a szigethalmiak hisznek is
ebben… Június végén a Seizan KSE tagjai
több váltásnyi edzőruhát pakoltak be uta-
zótáskáikba, hogy aztán hét napot tölt-
senek el Szigetszentmártonban, az Egye-
sület első önálló nyári edzőtáborában. 

A táborozó csapat

Pillanatkép az övvizsgáról
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00

ELMŰ: 
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

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

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTéZMéNyEK: 
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715
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A Hegedüs Géza
Városi Könyvtár nyári ajánlatai

ÚjdonsáGAinK
Szakirodalom:

• sasson, jean – Bin Laden, nadzsva:
Élet a Bin Laden-házban

• Tótfalusi istván:
Magyarító szótár – Idegen szavak magyarul

• Bodó Balázs: A szerzi jog kalózai

• dahlke, Ruediger: A test, mint a lélek tükre

Szépirodalom:

• Fábián janka: Emma szerelme, Emma fiai

• Felméri Péter: A három ufó

• Fejs Éva:
A mexikói – Mindig egy lépéssel eltted jár

• Gruen, sara: Vizet az elefántnak

• Müller, Herta: Szívjószág

• Kembe sorel-Arthur: Gulyásleves négercsókkal

• Fragoso, Margaux: Csak, ha te is akarod

Gyermek- és ifjúsági irodalom, szakirodalom:

• Bartos Erika: Zakatoló – Gyerekversek

• Turbuly Lilla: Kosársuli

• Czigány Zoltán:
Csoda és Kózsa legrégebbi kalandjai

• Berg judit: Rumini Datolyaparton

• Lipcsey Andersson Emke:
Kés, villa, SMS-Anna néni illemtankönyve

• Chandler, Murray:
Hogyan verjem meg aput sakkban?
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