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Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. október 20-ai
ülé sén az alábbi témákat tárgyalta, és a
következő döntéseket hozta:

A képviselő-testület a Szent István Általános Iskola
igazgatói munkakörének betöltésére pályázatot hirde-
tett. A pályázati felhívásra két ajánlat érkezett. A pályá-
zatok elbírálását megelőzően az intézmény vezetésével
2011 augusztusától megbízott vezető pályázatát a tes-
tület visszavonta, illetve vezetői megbízásáról 2011.
november 1-jétől a megbízott vezető lemondott. 

Az egyetlen pályázót a képviselő-testület meghall-
gatta, és figyelembe véve az iskola nevelőtestületének,
alkalmazotti közösségének, a szakmai munkaközössé-
geknek valamint a szülői munkaközösségnek a véle-
ményét, a pályázatot érvényesnek, de eredményte-
lennek nyilvánította.

Döntött a testület arról is, hogy a Szent István Álta-
lános Iskola igazgatói feladatainak ellátására – az előző
kiírás tartalmával megegyezően – új pályázatot ír ki.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fekete
utca és a Horváth utca forgalmi rendjén nem vál-
toztat, és azt nem egyirányúsítja.

Döntött a testület továbbá arról, hogy az önkormányzat 2011. évi költségve-
téséről szóló 5/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
18/2011.(X.24.) rendeletét megalkotja.

A rendelet szövege: 
1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.16.) ön-

kormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének a.), b.) pontja a
következőképpen módosul:

„a.) bevételi főösszegét 2.420.412 e Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 2.420.412 e Ft-ban

az alábbi részletezettséggel 
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 2.227.157 e Ft-ban
a költségvetés kiadásainak összegét 2.342.483 e Ft-ban 
a költségvetés hiányát 116.095 e Ft-ban
a finanszírozási műveletek bevételének összegét 0 Ft-ban
a finanszírozási műveletek kiadási összegét 77.929 e Ft-ban
a finanszírozás hiányát 77.929 e Ft-ban
a hiány belső finanszírozásának összegét 193.255 e Ft-ban
határozza meg”

(2) A R. 2. § (2) bekezdésének a.), b.), h.) pontjában meghatározott főösszegek
helyébe a következő főösszegek lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegét a 1. sz. melléklet
szerint az alábbi bontásban határozza meg:

a) a Szent István Általános Iskola saját bevétele 51.023 e Ft
b) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola saját bevétele 75.427 e Ft
h) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak saját bevétele 7.448 e Ft”

(3) A R. 2. § (3) bekezdésének a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.), h.), i.) pontjaiban
meghatározott főösszegek helyébe a következő főösszegek lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegét a 3. sz. melléklet sze-
rint az alábbi bontásban határozza meg:

i) a Szent István Általános Iskola kiadási főösszege 281.920 e Ft
j) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola kiadási főösszege 284.529 e Ft
k) a Négyszínvirág Óvoda kiadási főösszege 306.432 e Ft
l) a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény kiadási főösz-

szege 212.838 e Ft
m) a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiadási

főösszege 85.252 e Ft
f ) a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási főösszege 130.789 e Ft
e) a Hegedűs Géza Városi Könyvtár kiadási főösszege 50.731 e Ft
f ) a Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadási főösz-

szege 44.073 e Ft
g) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadási főösszege 1.023.422 e Ft
h) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege 426 e Ft”

2. § (1) A R. 4. § (3) bekezdésében meghatározott összeg helyébe az alábbi ösz-
szeg lép: 

„(3) A Polgármesteri Hivatalon belül a rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások
jogcímenkénti kifizetése a 6. sz. melléklet alapján történik 123.492 e Ft-ban.”

(2) A R 4. § (4) bekezdésében meghatározott összegek helyébe az alábbi ösz-
szegek lépnek:

„(4) Az önkormányzat a költségvetésén belül a céltartalék összegét 139.792 e
Ft-ban határozza meg a 10. sz. melléklet alapján, amelyből 54.661 e Ft működési
céltartalék előirányzat, 85.131 e Ft pedig felhalmozási célú céltartalék előirányzat
(továbbiakban együttesen: céltartalék előirányzat).”

(3) A R 4. § (5) bekezdésében meghatározott összeg helyébe az alábbi ösz-
szeg lép:

„(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet határozza meg
192.212 e Ft összegben.”

3. § A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„5. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 65. § (3) szerint – a kisebb-

ségi önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be az önkormányzat költ-
ségvetésébe – a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését külön
melléklet alapján 426 e Ft összegben fogadja el.”

4. § (1) A R. 9. § I. Működési bevételek elnevezésű pontjában megadott főösz-
szegek helyébe az alábbi főösszegek lépnek: 

„9. § I. Működési bevételek e Ft-ban

1. Intézményi működési bevételek  328.059 (2. sz. mell.)
2.3 Egyéb bevételek 43.307 (2. sz. mell.)”

(2) A R. 9. § II. Támogatások elnevezésű pontjának 1.3 alpontjában megadott
főösszeg helyébe az alábbi főösszeg lép: 

„1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.3 Központosított támogatások 52.825 (2. sz. mell.)”

(3) A R. 9. § III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek elnevezésű pontjának 1
pontjában 

megadott főösszeg helyébe az alábbi főösszeg lép: 
„9. § 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozás és tőke bev. 83.035 (2. sz. mell.)”

(4) A R. 9. § IV. Véglegesen átvett pénzeszközök elnevezésű pontjának 1 pont-
jában megadott főösszeg helyébe az alábbi főösszeg lép: 

„9. § 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 28.115 (2. sz. mell.)”

5. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

T E S T Ü L E T I  
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Jóváhagyta a képviselő-testület a Szigethalom Város Önkormányzat fenntartá-
sában lévő nevelési, közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatait. 

A Négyszínvirág Óvoda (2315 Szigethalom, Rákóczi u. 145.), valamint a Szent
István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.) módosította házi-
rendjét, melyet a testület szintén elfogadott. A Gróf Széchenyi István Általános Is-
kola házirendjét nem módosította a testület. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szivárvány Bölcsőde (2315 Sziget-
halom, Rákóczi F. u. 149/A.) Felvételi Szabályzatát jóváhagyja. A Felvételi Sza-
bályzat 2011. október 20-ától érvényes és hatályos. 

A képviselő-testület döntött továbbá arról is, hogy a Szigethalom Város Telepü-
lésszerkezeti Tervének módosítását a TSZTm-MKKJ jelű tervlapon ábrázoltak szerint
jóváhagyja, melynek értelmében a Kolozsvári utca mentén található korábbi légi-
közlekedési területek kisvárosias lakóterületek (Lke)-re változnak.

Megalkotta a testület a Szigethalom, HÉV – Szigetszentmiklós közigazgatási
határa – Tököl közigazgatási határa – Hunyadi J. utca – Lajos utca – Mező
utca által határolt terület változtatási tilalmáról szóló önkormányzati
rendeletét az alábbi rendelet-tervezet szerint.

A rendelet szövege: 
1. § (1) A rendelet hatálya Szigethalom Város közigazgatási területén a HÉV –

Szigetszentmiklós közigazgatási határa – Tököl közigazgatási határa – Hunyadi J.
utca – Lajos utca – Mező utca által határolt területen lévő ingatlanokra terjed ki.

(2) Azokon a területeken, amelyeket a változtatási tilalom nem érint, a ko-
rábbi településrendezési tervek és az övezeti besorolások rendelkezései továbbra
is érvényben maradnak.

2. § (1) A változtatási tilalom e rendelet hatályba lépésétől a területre készülő
Szabályozási Terv hatálybalépéséig érvényes. 

(2) A változtatási tilalom alá eső területeken telket alakítani, új építményt lé-
tesíteni, a meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani illetőleg más, épí-
tési engedélyhez kötött munkát, egyéb értéknövelő változtatást – az életveszély
elhárítását célzó tevékenységek kivételével – végrehajtani nem szabad. 

Döntés született arról is, hogy a Szigethalom, Mátyás u. – Kolozsvári u. –
Kossuth u. – József A. u. által határolt terület szabályozási tervéről és a helyi
építési szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt
rendelet-tervezet szerint módosítja a testület.

A rendelet szövege: 
1. § Az ÖR. 1. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„(4) A HÉSZ mellékletét képezi:
- az SZT-1 jelű szabályozási terv (az ápolási központ közelében tervezett la-

kóterület) és
- az SZT-MKKJ jelű szabályozási terv.”

2. § Az ÖR. kiegészül a következő 4/B §-sal:
4/B. § (1) Kötelező szabályozási elemek: szabályozási vonal, megszüntető jel,

övezethatár, övezet/építési övezet azonosítója, építési vonal, védősáv határa.
(2) Irányadó elem: irányadó telekhatár, javasolt magánút.

3. § Az ÖR. kiegészül a következő 7/B §-sal:
7/B. § A Mátyás u. – Kolozsvári u. – Kossuth Lajos u. – József Attila u. által

határolt területen a magánutak műszaki kialakításánál a közforgalmú utakra ér-
vényes előírások szerint kell eljárni.

4. § Az ÖR. kiegészül a következő új 16/A §-sal: „Az Lke-1/A jelű lakóövezet
16/A § (1) Az építési övezet paraméterei:

(2) Az övezetben létesíthető magánút legkisebb szélessége 10,5 m lehet.
(3) Legfeljebb egylakásos lakóépület helyezhető el.
(4) Szabadon álló beépítést is lehet alkalmazni, ha a telek környezetében ki-

alakult beépítés is megengedi a szabadon álló beépítés alkalmazását.
(5) Az előkert mértéke 5,0 m. Az oldalkert legkisebb mértéke – oldalhatáros

beépítés esetén – az ÉK-i vagy ÉNy-i oldalhatártól 1,0 m, a DNy-i vagy DK-i oldal-
határtól 3,5 m. Az oldalkert legkisebb mértéke – szabadon álló beépítésnél –
mindkét irányban legalább 2,25 m azzal, hogy a szomszédos telken lévő épületek
között – az alkalmazható eltérő beépítési módok figyelembe vételével is – nem
alakulhat ki 4,5 m-nél kisebb távolság. A hátsókert legkisebb mértéke 6,0 m.

(6) Az épületeket csak a szabályozási terven ábrázolt építési vonal figyelembe
vételével lehet elhelyezni.

(7) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló mű-
tárgy, hulladéktartály-tároló, önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény, kerti
építmény helyezhető el.

(8) Haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

5. § (1) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv a jóváhagyástól számí-
tott 30. napon lép hatályba, egyúttal az SZT-MKKJ jelű szabályozási terv által érintett
területen belül az ÖT jelű övezeti terv hatályát veszti.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy helyezzen ki „Megállni tilos” közlekedési táblát a Szabadkai utca
járda felöli oldalán a Mátyás utca és Petőfi utca végénél, melynek határideje
2011. november 10-e.
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Szigethalmi Híradó – 2011. november 3

Beépítési mód

Oldalhatáron álló

területe szélessége mélysége
(m2) (m2) (m2)

550 20 20

4,5 – 50

30 30 0,6

A z építési telek legkisebb

beépítettség
terepszint felett

(%)

beépítettség
terepszint alatt

(%)

bruttó szintterületi
mutató

(épület m2 /
telek m2)

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb

Beépítési mód

Oldalhatáron álló

Beépítési mód

Oldalhatáron álló

építmény-
magasság

(m)

építmény-
magasság

(m)

zöldfelületi
arány
(%)

A beépítésnél alkalmazható legkisebb

A Képviselő-testület ez évi üléseinek időpontja:
2011. november 17., 2011. december 15.
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Új jegyző érkezett városunkba
Szigethalomra azért esett a válasz-

tása, mert az adójog területéről
szeretett volna visszacsöppenni a

közigazgatás világába. Városunkba Buda-
örsről jár dolgozni, ott él férjével és 23
éves fiával.

A Polgármesteri Hivatal vezetését te-
kintve a jövőbeni célokról az anyagok, a
szerződések és a folyamatban lévő ügyek
áttekintése után tud nyilatkozni. Annyit
azonban már most elárult, hogy ügyfél-
központú, szolgáltató hivatalt szeretne.
Megtudtuk azt is, hogy az új jegyző nagy
állatbarát „hírében” áll, aki szívesen
fogad be „elhagyott” házi kedvenceket.
Hogy ennek tükrében változik-e majd az
állattartási rendelet Szigethalmon, azt
még nem tudjuk... 

A Szigethalmi Híradó mindenesetre ez-
úton kíván sok sikert Dr. Horváth Kata-
linnak az új hivatáshoz, s fél év múlva re-
mélhetőleg már arról kérdezhetjük a
jegyző asszonyt, milyen lépéseket sike-
rült tenni a Polgármesteri Hivatal meg-
újítása felé. 

Szilvay Balázs

Csecsemő és kisgyermekkor -
ban a kötelező védőoltásokon

kívül több fakultatív vakcina is
létezik. Elsőként a rotavírus által
okozott hányásról, hasmenésről
beszélnék. 

A folyadékvesztés olyan súlyos lehet,
hogy a csecsemő akár órák alatt kiszá-
radhat, a keringése összeomolhat, majd
eszméletvesztés, súlyosabb esetben halál
is bekövetkezhet. Mindez a szájon át ad-
ható vakcinával megelőzhető.

Nagyon súlyos fertőzést okozhat a
Streptococcus. Tüdőgyulladás, középfül-
gyulladás, agyhártyagyulladás sőt, sepsis

is lehet a következménye. Prevenarral ez
elkerülhető. 

A meningococcus nagyon súlyos –
akár halálos –, de egyébként is hegese-
déssel, maradványtünetekkel gyógyuló
agyhártyagyulladást okoz. Jó hír, hogy
rendelkezünk oltóanyaggal ellene.

Jelentős előrelépés, hogy a bárányhimlő
megelőzésére is van védőoltás. Nem maga
a betegség veszélyes, hanem idegrendszeri
szövődményei, amelyek lehetnek agyhár-
tyagyulladás, mozgászavar, koordinációs
zavar a kisagy érintettsége miatt. 

Végül – de nem utolsó sorban – meg
kell említeni a kullancscsípés által köz-

vetített agyhártyagyulladást, amelynek
megelőzésére szintén van lehetőség. A
kullancscsípést követően fellépő Lyme-
kór az oltással nem védhető ki, de korai
felismerése és kezelése maradéktalan
gyógyulást eredményez.

Ezen vakcinák egy része teljesen in-
gyenes; van olyan, amelyik kedvezmé-
nyesen íratható, kis hányada pedig térí-
tésköteles.

Zakupszky Tiborné
védőnő

November 2-án lépett hivatalba Szigethalom Önkormányzatának új
jegyzője. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkező Dr. Horváth Katalin
jogászként dolgozott a NAV-nál, ahol jórészt hatósági ügyekkel fog-
lalkozott. Korábban az V. kerületi önkormányzat alkalmazásában állt
kilenc évig, így bizton állítható, hogy jelentős közigazgatási, közszol-
gáltatási tapasztalattal rendelkező szakember érkezett városunkba.

Csecsemôkori nem kötelezô, 
választható védôoltások
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1 év a felelősség jegyében

• Elevenítsük fel egy kicsit az Olvasók számára a
választások időszakát. Milyen összetételű most a tes-
tület?

A 2010-es önkormányzati választásokon a polgárok
11 képviselőnek szavaztak bizalmat. Ebből nyolcan Fi-
desz-KDNP színekben indultunk. A testületben egy Lo-
kálpatrióta, egy Jobbik, illetve egy MSZP-s képviselő van.
A polgármester 16 évnyi SZDSZ-es múlt után független
színekben indult, és nyert a választásokon. 

• A számokból jól látszik, hogy a Fidesz-KDNP kép-
viselői vannak többségben. Nehezen indult a közös
munka a testületben?

Nem volt zökkenőmentes a kezdés, hiszen minden-
kinek megvannak a saját elképzelései a város vezeté-
séről. Közös érdekünk, hogy fejlesszük a várost, és se-
gítsük az itt élők lehetőségeit, a gyerekeket és felnőtteket
egyaránt. A z elmúlt egy évben elért eredményeket a
képviselőtestület többségét adó Fidesz-KDNP és Lo-
kálpatrióta képviselőknek köszönhetően érte el a
város. 

• Mit tartottak a leg fontosabbnak, amikor kiderült,
hogy Szigethalom lakosai többségében Önöknek sza-
vaztak bizalmat?

A testületnek legelőször a város pénzügyi helyzetét
kellett áttekintenie. Így a költségvetés megismerése előtt
a testület szerette volna látni az Önkormányzat, illetve
a hozzá tartozó intézmények gazdasági helyzetét, ezért
januárban felkértünk egy igazságügyi szakértőt, hogy ké-
szítsen szakértői véleményt. Februárban a polgár-
mester beterjesztette a 2011. évi költségvetést, ami
rögtön 40 millió forint hiánnyal indult. A helyzet
megoldására Ő hitelfelvételt javasolt, de ezt a testület
nem fogadta el. Márciusban elkészült a szakértői véle-
mény, ami rámutatott azokra a gondokra, amelyek vál-
toztatást igényelnek. Sajnos megszorítások árán, de sok
munkával sikerült átdolgozni a költségvetést, ezzel is el-
kerülve a hitelfelvételt. Ugyanakkor a város kiadásainak

ésszerűsítésén keresztül sikerült nem csak a polgár-
mester által beterjesztett költségvetésben található hi-
ányt felszámolni, hanem forrást találni Szigethalom fej-
lesztésére is.

• Mire világított rá a szakértői vélemény?
A szakértői véleményt egy testületi ülés alkalmával is-

merhettük meg prezentáció formájában. A vizsgálat ki-
mutatta, hogy túl nagy létszámmal működik a Hivatal,
illetve, hogy jelentős mértékben eladósodott az önkor-
mányzat. Az előző ciklusban történt egy svájci frank
alapú, 900 milliós kötvénykibocsátás (hitelfelvétel). Sze-
rintem ennek a problémáját nem kell részletezni, hiszen
sokan járunk hasonló cipőben. Ez a 900 millió az idei
évben már 1 milliárd 200 milliónál tart, és ki tudja, mi-
lyen összeggel zárunk, mire visszafizetjük. Sajnos ennek
az összegnek idén már el kellett kezdeni visszafizetni
nemcsak a kamat-, de a tőkerészét is. Ezért is tartottuk
szükségesnek a városközpont projekt leállítását, hi-
szen az hitelfelvételt igényelt, ami már végképp ellehe-
tetlenítette volna a város költségvetését, ráadásul nem
egy mindenki életét segítő központ projektje volt,
hanem túlnyomórészt a Szabadidőközpont bővítését
foglalta magában. 

• Sokan szenvednek manapság a svájci frank alapú
hitel visszafizetésétől. A testület ezt hogyan oldja meg?

Az év folyamán nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy
időben vásároljunk svájci frankot. Ez nagy odafigyelést
igényelt, hiszen mindig napra késznek kellett lennünk.
Ennek a munkának meglett az eredménye, így sikerült
a lehetőségekhez képest a legoptimálisabb időszakban
és árfolyamon megvásárolni a törlesztéshez szükséges
összeget. 

• Említette a megszorításokat. Milyen beruházást
vagy beruházásokat érintett ez?

Leállította a képviselő-testület a városközpont létre-
hozását, amihez a pályázati pénz rendelkezésre állt, vi-
szont ez több százmillió forintos önrészt igényelt. Ez a
projekt több mint 1 milliárd forintos beruházás lett
volna. A tervezés előkészítésekor egy új Polgármesteri
Hivatal és egy szolgáltató központ tartozott bele. A pá-
lyázatban viszont már csak a Városi Szabadidőközpont
300 fős színházteremmel történő bővítése, illetve két
park felújítása szerepelt. A testület számára ez a megvál-
toztatott elképzelés már nem fedte a városközpont fo-
galmát és úgy ítélte meg, hogy a városban nem ez az el-
sődleges, hiszen hosszú évek óta probléma például a
gyalogos forgalomhoz szükséges jó minőségű járdák hi-
ánya. 

• A megszorítások mellett volt olyan eset is, amikor
a testület nem támogatta a lakosság úgymond „anyagi
megterhelését”.

Igen. Amikor a testület elé került a 2011. évi köz-
üzemi díjak emelése, akkor úgy döntöttünk, hogy a saját
tulajdonban lévő Szikő Kft.-nek nem engedélyezzük,
hogy megemelje a víz- és csatornadíjat. Így sem könnyű
a lakosok élete, hiszen ahogy az ország többi részén, itt
is nagy gondot okoz a munkanélküliség és a családok

nehéz anyagi helyzete. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy ahol lehet, megpróbálja őket segíteni. Ebből kifo-
lyólag Szigethalom lakosai tavalyi áron vehetik
igénybe az ivóvíz és csatorna használatát. 

• Bár hiánnyal indult a költségvetés, mégse
mondtak le például a Szabadkai utcában az egyoldalú
járda megépítésről, valamint a Hegedűs Géza Városi
Könyvtár további bővítéséről.

Igen. Mi a választási ígéretünkben is a város fejleszté-
sére helyeztük a hangsúlyt, ezért ez alapján alkottuk meg
a négy éves ciklusprogramunkat. Ebben fontos szerepet
játszott a járdák építése, amit a lakosok véleménye és
saját tapasztalataink alapján égető problémának tartot-
tunk, viszont a költségvetésben nem állt rendelkezé-
sünkre elegendő összeg, egy újabb hitelbe pedig nem
akartuk belehajszolni a várost. Így a testület úgy dön-
tött, hogy a felelős és költséghatékony gazdálkodás által
megpróbáljuk mi magunk előteremteni az ehhez szük-
séges fedezetet. Szerencsére ezt sikerült megoldanunk,
hiszen november közepétől megkezdődik a Sza-
badkai utca egyoldali járda kivitelezése. Ez a beru-
házás tartalmazza a térkő burkolatú járda megépítését,
valamint a lakóegységekhez tartozó térkővel burkolt
gépkocsi feljárót. A Városi Könyvtár esetében sem
volt kérdés, hogy a testület támogatja a további bő-
vítést, így biztosítottuk hozzá a megfelelő anyagi felté-
teleket. 

• Évek óta húzódik a sportpálya kérdése. Ezzel kap-
csolatban milyen tervei vannak a fideszes többségű tes-
tületnek?

Fontosnak tartjuk, hogy a sportpálya mihamarabb el-
készüljön. A z idei évben sikerült kijelölni a hely-
színt, illetve megterveztetni a létesítményt. Jelenleg
ez a feladat az engedélyezési szakaszban jár. Reményeink
szerint a jövő évben ezt is meg tudjuk valósítani, de meg
kell találnunk az ehhez szükséges forrásokat, hiszen
egyelőre még nem állnak rendelkezésünkre.

• Mi a helyzet az intézményekkel, hiszen vannak
olyan épületek, amelyekre már ráférne a felújítás. 

Szerencsére a legtöbb intézményünkkel nincs baj
ilyen téren, viszont vannak, amelyeknél az előző
években nem volt tervszerű, megelőző karbantartás.
Ebből kifolyólag sok gondunk van ezekkel az épüle-
tekkel, hiszen folyamatosan adódnak problémák, ame-
lyeket gyorsan kell orvosolni. A legrosszabb állapotban
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola van, aminek fej-
lesztése érdekében szerettünk volna indulni egy úgyne-
vezett energiaracionalizálási pályázaton, de sajnos kide-
rült, hogy az a közép-magyarországi régiót nem érinti.
Most megpróbálunk forrást találni erre a fejlesztésre,
ezen jelenleg is dolgozunk. Ha sikerül megteremteni
a meg felelő pénzösszeget, akkor le tudjuk cserél-
tetni az iskola összes nyílászáróját, meg tudjuk ol-
dani a hőszigetelés korszerűsítését, ami a jövőre
nézve komoly költségmegtakarítást jelentene.

• Mit terveznek a ciklus következő évében?
Jelenleg a jövő évi költségvetés tervezése folyik,

melynek eredményét jelentősen befolyásolják az Ország-
gyűlés által decemberben elfogadásra kerülő központi
költségvetési adatok, valamint az ennek hátterét bizto-
sító törvényi változások. A ciklusprogramunkban meg-
határozott feladatok megvalósítását azonban továbbra is
folytatjuk.

Eltelt egy év az önkormányzati választások óta, és az új Képviselő-tes-
tület is egy, ha nem is könnyű, azért sikeres évet tudhat maga mögött.

Az elmúlt időszak tapasztalatairól és a jövőbeni tervekről Ferenczi Edit
alpolgármestert kérdezem. (Riporter: Szilvay Balázs)
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Járdaépítés kezdődik
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 20-ai ülésén döntött a Szabadkai utca
páros oldalán végigfutó egyoldali járda kivitelezéséről.

A munkálatok előreláthatólag folyó év november köze-
pétől indulnak.
A kivitelezés folyamán az utca teljes hosszában egy-
séges, térkő burkolatú járdát kap, ezért elbontásra ke-
rülnek a már meglévő járdaszakaszok (kivétel a Petőfi
és a Mátyás utca közötti szakasz). Minden lakóegy-
séghez egy-egy szintén térkővel burkolt gépkocsifel-
hajtó is épül a lakók kényelme érdekében.
A beruházás várható befejezési ideje 2012. február vége. 
A munkálatok alatt szíves türelmüket kérjük a kényel-
metlenségekért. Reményeink szerint az elkészült járda
és az azon való közlekedés mindannyiunk örömére
szolgál majd.

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

MEGVÁLTOZOTT KÖZLEKEDÉSI REND

2011. október 21-étõl EGYIRÁNYÚSÍTÁSRA kerültek
az alábbi utcák: 

• Dunasor utca (Mû út – Fiumei u. között)
• Agyag utca
• Homok utca
• Piac utca (Thököly utcától az Eszterházy utcáig)
• Eszterházy utca (Piac u. - Ady E. u. között)
• Ady E. utca
• Petõfi utca (a Szabadkai utca és a Piac utca között)

Kérjük, közlekedjenek fokozott figyelemmel!

Szigethalom Város Önkormányzata

Árvác ska ka rác s onya
„Édesanyám, mondd meg a Jézuskának, küldjön nekem
valami szép ajándékot, mert nincsen, aki nekem adjon...”

A Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat cipődoboz akciót hirdet a rászoruló gyermekek ja-
vára.

Sok rászoruló, hátrányos helyzetű gyermeknek Sziget-
halmon és a környező településeken is ajándék nélkül múlik
el a karácsony.

Kérjük, segítsen Ön is, hogy ez ne így legyen! Mindehhez
egy cipődoboz is elég ajándékkal, szeretettel.

Amennyiben szeretne mosolyt varázsolni karácsony szent
napján azoknak a gyermekeknek az arcára, akiknek eddig
nem jutott ajándék, úgy kérjük, töltsön meg egy cipődobozt
ajándékokkal, és jutassák el azt a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat faházába a városi Betlehemnél 2011.
december 22-én 15 órától, vagy 2011. december 1-jétől
szolgálatunk épületébe, ahol nyitvatartási időben vár -
juk adományaikat.

Az összegyűjtött cipődobozokat szolgálatunk munkatársai
2011. december 23-án juttatják el a rászoruló gyerme-
keknek.

Kérjük, a dobozra írják rá, milyen korú, illetve milyen
nemű gyermeknek szánják az ajándékot.

Szolgálatunk csatlakozik ahhoz a lakossági élelmiszer-
adománygyűjtéshez is, melyet a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület szervez karácsony alkalmából.

Munkatársaink önkéntesként gyűjtik majd az élelmiszer-
adományokat a tököli TESCO-ban 2011. november 25-én 15
és 20 óra, valamint november 26-án 8 és 19 óra között.

Ha segíteni szeretne, nem kell mást tennie, mint a meg-
vásárolt élelmiszer-adományt a pénztártól való távozás után
elhelyezni az áruház bejáratánál, illetve a folyosón álló
munkatársaink kosarába. Garanciát vállalunk arra, hogy
adománya valóban a rászorulók nehéz helyzetén enyhít.

Fogjunk össze mindannyian, hogy tényleg minden gyer-
meknek ünnep legyen a karácsony!

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
munkatársai

KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBÁK BEJELENTÉSE
A közvilágítás javítási munkálatait

2011. október 1-jétől a 

Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú

Egyesülete végzi.
Hibajelentés: Telefon+fax - 06/27 363-887,
e-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu
Az előforduló „szakaszhibákat” is kérjük jelenteni, ezeket az Egyesület
továbbítja az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. felé.

Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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A felvételi kérelmet a Bölcsőde székhelyén (2315
Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a) a meghirdetett
napokon lehet benyújtani. A kérelmet az intéz-
mény honlapjáról (www.szivarvanybolcsode.hu)

tudják letölteni, illetve a beiratkozás napján, a
helyszínen adjuk ki.
Felhívom figyelmüket, hogy az intézményvezető
a fogadónapján nem vesz be felvételi kérelmeket.

Rendkívüli élethelyzet esetén a Szigethalom és
Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-
laton (2315 Szigethalom, József A. u. 49.) ke-
resztül van lehetőségük a bölcsődei ellátást ké-
relmezni! A Szolgálat ebben az esetben környe-
zettanulmányt készít, és ez alapján teszi meg
felvételi javaslatát az intézmény felé.
Megértésüket és együttműködésüket előre is kö-
szönjük!

Szigethalom Város Önkormányzata
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bár a TÁMOP-pályázat megvalósítása sok külön munkát je-
lent az óvónők számára, nagyon fontosnak tartjuk a pre-
ventív gyermekvédelem erősítését, s ezért mindent meg is
teszünk – nyilatkozta Csurcsiáné Török Ilona, gyermekvé-
delmi koordinátor. A városban jól ismert tagóvoda vezetőt az
„Összefogás Szigethalom gyerekeiért” című két éves
program első szakaszáról kérdeztük.

- A Szigethalmi Hír -
adó augusztusi szá-
mában a két általános
iskola, valamint a böl-
csődei szolgálat ered-
ményeiről számoltunk
be. De mi a helyzet az
óvodában, milyen ta-
pasztalatokkal zárult
az első esztendő?

- Az óvodai projekt célja az egyedi igényeknek megfelelő esélyegyenlőség
biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és
roma gyerekek számára, s bár kétségtelen, némileg akadozva indultunk,
végül pozitív eredményt könyvelhettünk el. Ugyanis első rendezvényünkre
senki nem jött el. Ezt követően azonban az érdeklődők száma folyamatosan
nőtt, mígnem legutóbb már telt házas foglalkozást tartottunk. Ez mintegy
20 családot jelent esetünkben.

- Milyen típusú rendezvényekre kell gondolnunk?
- Az elmúlt egy esztendőben nagyjából 20 rendezvényt tartottunk, hogy

ezeken keresztül is elfogadtassuk, megszerettessük intézményünket az
olyan szülőkkel és gyermekekkel, akik egyébként nem vették volna igénybe
szolgáltatásainkat, s ez a későbbiek során az iskolában hátrányt okozhatott
volna számukra: 24 játszóházat, öt bábszínházi előadást és nyitott családi,
óvodai napokat rendeztünk. Örömmel mondhatom, hogy volt olyan szülő,
aki ennek hatására íratta be hozzánk a gyermekét.

- De mi a helyzet azokkal a családokkal, amelyek még annyira sem ak-
tívak, hogy egyszer-egyszer ellátogassanak önökhöz? Milyen más lehető-
séget nyújt a TÁMOP-pályázat a rendezvények anyagi támogatásán kívül?

- A programnak szerves része a családlátogatás is. A projektben részt
vevő kollégáimmal együtt – s most 20 emberről beszélünk – egy év alatt
128 háznál fordultunk meg, hogy az óvodai ellátás fontosságát ismertessük
az esélyegyenlőség biztosításában. 

- Ezek szerint a pályázat csak az előkészítő tevékenységet támo-
gatja?

- Nem. Az óvodát érintő csoportok két részre oszthatók: egyrészt a
még nem óvodás, három éves kor alatti halmozottan hátrányos hely-
zetű, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekekre, másrészt az óvo-
dába járó halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű és ve-
szélyeztetett gyerekekre.

Az első csoportba tartozó gyerekeknél cél az érintettek korai felke-
resése, életkörülményeik megismerése. Programok – játszóház, bábe-
lőadások, családi napok – szervezése, az óvodai légkör megismertetése,
megszerettetése. Ezek a családok a társadalom perifériáján élnek na-
gyon szerény körülmények között. Legfőbb probléma számukra álta-
lában a munkahely elvesztése, a munkanélküliség illetve a megemel-
kedett lakáshitelek kifizetése. A második csoportba tartozó gyerekek
számára célunk az elérhető óvodai szolgáltatások bővítése úgy, mint
gyógytestnevelés, szenzomotoros fejlesztés, gyógypedagógia. A fejlesz-
tőpedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítenek, nyomon követik
őket, valamint a gyógypedagógussal összedolgozva az érintett cso-
portnak egyéni, célirányos fejlesztést dolgoznak ki. 

- Milyen az együttműködés a társintézményekkel?
Gördülékeny, és ez annak is köszönhető, hogy nem most, hanem

már az elmúlt években is jó kapcsolatot alakítottunk ki velük, hiszen
mindig is fontosnak tartottuk a szakmai együttműködést a védőnőkkel,
a gyermekjóléti szolgálattal, a bölcsődével. Most pedig az eddigieknél
is intenzívebb a kapcsolat a rendszeres egyeztetések, értékelések miatt
a projektfeladatok megvalósításának elősegítésére.

- A pályázat nagy hangsúlyt fektet az óvoda-iskola átmenet előse-
gítésére, a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésére az oktatási
rendszerbe. Hogyan segítik ezt a folyamatot?

- A pályázatnak valóban fontos projekteleme az együttműködés ki-
alakítása az iskolákkal, módszertani továbbképzések szervezése, a mód-
szertan adaptálása. Ennek érdekében iskolalátogatásokat szervezünk,
illetve a pedagógusok, leendő elsős osztályfőnökök is ellátogatnak hoz-
zánk, hogy itt, a gyermek számára már ismert, úgymond biztonságos
környezetben ismerkedjenek meg, teremtsenek kapcsolatot a majdani
nebulókkal. Ezen kívül természetesen rendszeres tapasztalatcserét foly-
tatunk a tanárokkal intézményes keretek között.

- Mire számít a program második évének végére?
- Reméljük, hogy minél több családnak tudunk segítséget nyújtani,

hiszen célunk közös: a prevenció, a veszélyeztetett és hátrányos helyzet
feltárása, kialakulásának megelőzése, a nehézségek, gondok enyhítése,
s ennek érdekében igyekszünk szoros bizalmon alapuló, jó kapcsolatot
kialakítani az érintett családokkal.

Vereckei Zoltán

Változott a bölcsôdei beiratkozás rendje

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 20-án
jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg hatályba léptette a Szivárvány Böl-

csőde Felvételi Szabályzatát. Az ebben foglaltak szerint beiratkozás csak
a következő gondozási évre lehetséges, melyre minden év májusában –
a helyi médiában előre meghirdetett időpontban – van lehetőség.

Bábok és esélyek
– Teltházzal a hátrányok leküzdéséért –
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Együtt gyermekeinkért
A KRESZ-verseny eredményei:

Óvodások
1. Háromkerekű – Narancssárga Óvoda
2. Jelzőlámpák – Zöld Óvoda
3. Zöldbicikli- Zöld Óvoda

Iskolások
1. Aranymacik – Szent István Általános

Iskola
2. Bogarak – Szent István Általános Iskola
3. Tücskök – Szent István Általános Iskola

A rajzverseny eredményei:

Óvodások
Balázs Angéla – Zöld Óvoda
Kneféli Linda – Sárga Óvoda
Nagy Petra – Piros Óvoda

Iskolások
Bálint Jázmin Tímea – Gróf Széchenyi
István Általános Iskola 1.a 
Ruff Emma – Szent István Általános
Iskola 1.b
Kosár Noémi Erzsébet – Gróf Széchenyi
István Általános Iskola 1.a

Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük
a felkészítő pedagógusok munkáját.

Róthweilné Hoffmann Anna
szervező

A csapatok csatakiáltással mutatkoztak be,
ezután indulhatott a verseny. A feladatok kö-
zött voltak gondolkodtatóak, színezősek, kira-
kósak sőt, a tapintásukra is szükségük volt a
közlekedési eszközök felismerésénél, mielőtt
azokat az életterükben elhelyezhették volna.
A terepasztalon is nagy volt a rendetlenség.
Meg kellett találni a hibákat és javítani kellett
azokat. Az állomásvezető szülők nagy-nagy tü-
relemmel és empátiával segítették a lelkes kis
csapatokat.

A KRESZ PARK sem maradt üresen. A rend-
őröknél a szabályos kerékpáros közlekedésért
lehetett értékes pontokat kapni, a polgárőrök

a rolleres ügyességet értékelték, Laszák Zoltán és munkatársai pedig érdekes problémahelyzetek elé
állították a gyerekeket.

A délelőtt során lehetőség volt rajzfilmnézésre is. Az okos rendőrkutya a butácska kiscicát okította
a közlekedés szabályaira. A rajzversenyre érkezett munkákat a csoportok folyamatosan tekintették
meg. Az aktív pihenést választók pedig kézműveskedhettek. A versenyben elfáradt gyerekeket Lép
János jóvoltából almával kínáltuk.

Köszönjük a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségét valamennyi köz-
reműködőnek, valamint a vidám és lelkes szülői csapatnak.

Takácsné Kispál Györgyi
szervező

A szigethalmi Négyszín-
virág Óvoda Narancssárga
tagóvodájába október 26-
án ellátogattak a sziget-
szentmiklósi tűzoltók.

Mivel óvodánk a kompe-
tencia alapú nevelésre

épít, ami az életszerű helyze-
tekben való tanulást helyezi
előtérbe, kiváló alkalom egy
igazi tűzoltó autó látványa
valódi tűzoltókkal, igazi fel-
szereléssel. És, hogy ne csak
látvány legyen mindez,
hanem igazi megtapasztalás,
a tűzoltók lehetőséget adtak
a gyerekeknek arra is, hogy

felpróbálják a sisakot, meg-
foghassák a locsolótömlőt,
láthassák a magasba emel-
kedő létrát, megtapinthassák
a védőruhát, amelyen a tűz
sem hatol át egykönnyen.
Egyszóval megismerkedjenek
a tűzoltók munkájával. 

Célunk a közvetlen tapasz-
talatszerzésen túl az volt,
hogy szerezzenek ismerete -
ket a tűzoltók munkájának
szükségességéről, fontossá-
gáról. 
Ezúton is köszönjük a gye-
rekek és a nevelőtestület ne-
vében a Szigetszentmiklósi
Tűzoltóságnak, hogy óvodánk
számára biztosították ezt a
lehetőséget.

Nagyné Török Szilvia 
óvodapedagógus

Négyszínvirág Óvoda 

Szeptember 27-28-án a Négyszínvirág Óvoda – immár hagyományosan –
megrendezte KRESZ vetélkedőjét és rajzversenyét Szigethalom óvo-

dásainak és első osztályosainak. Rendőrökkel, polgárőrökkel, a BéBéTé
Kft. munkatársaival és szülőkkel együtt fáradoztunk azon, hogy a kicsik
játékos feladatokon keresztül mutathassák meg, mit tudnak a közleke-
désről, közlekedési eszközökről, a rájuk is vonatkozó közlekedési szabá-
lyokról.

Tűzoltók az óvodában
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Bátran kijelenthetjük, hogy na-
gyon hasznos, maradandó élményt
nyújtó esemény volt ez minden ta-
nuló számára.

Az osztályok forgószínpadsze-
rűen váltották egymást a kijelölt
állomásokon, ahol rengeteg új is-
merettel lettek gazdagabbak. Nagy
figyelemmel hallgatták a kom -
posztálás fontosságát, a bemuta-
tott folyamatot, majd az iskolai
komposztálóban megtekintették a
készítést is. A plakátokat végig-
nézve, sok új dologgal találkoztak.

A „hulladékválogató” állomáson
fajtánként szétválogatták a külön-
féle anyagokat, ügyelve a „veszélyes
hulladékokra” – ezekről részletes
ismertetést tartottak. Ügyesen meg-
oldották a környezetvédelemről
szóló tesztet és keresztrejtvényt is,
majd a kirakott plakátokról, színes
képekről Pandurné Barbi Dóra ta-
nárnő tartott érdekes, tartalmas is-

mertetőt az osztályoknak. Az órai
szünetekben az iskola udvarán és
környékén minden tanuló szemetet
szedett. A kiállítás megtekintése
minden gyermek és felnőtt számára
nagy élmény volt. A gyermeki fan-
tázia és ügyesség nem ismer hatá-
rokat! Az űrhajótól – a nyakláncon
át – a madáretetőig sok-sok ügyes
munka megtalálható, ezeket min-
denféle műanyag (PET) palackból
készítették. 

Jó volt látni a gyerekek örömteli
arcát, amikor felfedezték alkotása-

ikat a kiállított tárgyak között. Kö-
szönjük a munkátokat!

A nap záróakkordja minden osz-
tály részéről egy „falevélre” írt „fo-
gadalom” volt, amely arról szólt,
hogyan akarják megóvni a környe-
zetet. 

Pandurné Barbi Dóra
és Juhász Józsefné

tanárnők

Mindkét napon közel
200 vendég volt jelen.
Az eseményt Fáki László
polgármester nyitotta
meg, majd köszöntőt
mondott Szabó József, a
Csepel-sziget és Kör-
nyéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás el-
nöke, Szigetszentmiklós
város polgármestere.

Ezúton is köszönjük a Társulás anyagi támogatását! A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Ferenczi Edit, városunk alpolgármestere is. Hoffman
Pál, Tököl polgármestere, országgyűlési képviselő parlamenti ülésen vett
részt, de üzenetében üdvözölte a konferencia résztvevőit, valamint dr.
Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke is jó munkát kívánt levelében.

Egyed Jolán a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazga-
tója, közoktatási szakértő bevezetőjében köszöntötte az elnökség tagjait,
a részt vevő kollégákat és a sajtó képviselőit. A rendezvényről a Lakihegy
Rádió is tudósított. 

Az első napon Dr. Zsolnai Anikó, az SZTE Neveléstudományi Intézetének
egyetemi docense tartott előadást a „A pedagógusok szerepe a tanulók szo-
ciális készségeinek fejlesztésében” témakörében, majd őt követte Pétercsák
Maxim agykontroll oktató, aki arról beszélt, hogyan lehet örömmel tanulni
és tanítani.

A második napon Gaján Éva, az Alkalmazott Oktatástan képzési igazga-
tója tartott előadást „Tudáskulcs – készségfejlesztő program” címmel, végül
konferenciánk utolsó előadója Makádi Mariann volt, aki az ELTE Termé-
szetföldrajzi Tanszékének egyetemi
docense, és az új pedagógus sze-
repről, a társadalmi életre való fel-
készítésről tartott előadást a résztve-
vőknek. 

Fő szponzorunk volt a Mozaik
Tankönyvkiadó, Badics Katalin asz-
szony képviseletében.

Minden támogatónknak köszön -
jük a segítségét! 

A minőségi kérdőíveken a hallga-
tóság kiválóra értékelte a két napos
rendezvényt, így szeretnénk jövőre
is megtartani a konferenciát.

ÖKO-nap a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában

Kistérségi Pedagógiai Napok

Környezetünk megóvása, védelme mindannyiunk kö-
telessége és közös érdeke. Fontos feladatunk erre

nevelni tanulóinkat. Tisztában kell lenniük az újrahasz-
nosítás fontosságával. Ennek jegyében tartotta meg a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola október 14-én
az ÖKO-napot.

Október 24-25-én 14 órától a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában 8. alkalommal rendeztük meg

a Kistérségi Pedagógiai Konferenciát. 
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Nagyon megható, magas színvonalú
ünnepségen vehettek részt a Gróf

Széchenyi István Általános Iskolában ta-
nulóink, dolgozóink és vendégeink. Az

ünnepi megemlékezést Kelemen Lilla,
Czita Gáborné és Takács Róbert tanárok
szervezték. A műsor után az iskolánk ud-
varán lévő kopjafánál koszorút helyeztek

el a DÖK titkárok. Köszönjük a rendhagyó
élményt mindenkinek! Október 23-án, va-
sárnap iskolánk tanulói léptek fel a városi
ünnepségen is.                       Igazgatóság

MIKULÁS PARTI
Kedves Gyerekek!

A Gyermekbarát
Baráti Kör szere-
tettel vár minden
ér deklõdõt de-
cember 4-én, va-
sárnap a 15 órá -
tól 18 óráig tartó
Mikulás partijára.

A Vállalkozók Szervezetének tagjai ka-
kaóval és kaláccsal várnak Benne-
teket.
Belépõk ára: 600 Ft, melyek korláto-
zott számban igényelhetõk a kö vet -
kezõ telefonszámon: 06/70 337-1862
(17 órától).

Mûsor:
Mikulás várása, játék,
móka, meglepetések.

1956. október 23-ára emlékeztünk

Hamarosan érkezik az

9 és 12 óra között a Tököli Parkerdő Erdészház előtti tisztásán ajándékkal és
meleg teával várja kedves látogatóit.
A tájékozódást télapó-jelek segítik a Parkerdő Szabadság utcai és a Dunasor
úti „bejáratától”.

Eső esetén:
A nem az óvodákból, iskolákból, pedagógus kísérettel érkező
gyermekek részére a programot a Városi Szabadidőközpontban
rendezzük meg ugyanezen a napon 9-től 12 óráig.

(A programot a szigethalmi gyermekek részére szervezzük. Más településről
érkező látogatókat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, korlátozott lét-
számban tudunk fogadni.)

SzervezőkInformáció:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Kerekesné Nagy Julianna (tel.: 06-24 400-621)

2011. december 2-án, pénteken
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Idén hatodik alkalommal került
megrendezésre az immár hagyo-

mányosnak mondható Városi Bál,
melynek bevételét a Szigethalom és
Környéke Egyesített Szociális Intéz-
mény Fogyatékosok Nappali Intéz-
ménye javára ajánlotta fel Sziget-
halom Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. 

Nagy izgalom és készülődés előzte meg a várva várt
estét. Dekorációk készültek, közösen és egyénileg elő-
adott műsorszámokat próbáltunk. Mindeközben lá-
zasan kutattuk fel a helyi és a környékbeli magánsze-
mélyeket, vállalkozókat, vállalatokat, civil és társadalmi
szervezeteket, hogy rendezvényünk színvonalát ado-
mányaik segítségével emelni tudjuk. 

A bál megnyitó beszédét Fáki László polgármester
úr mondta el, majd az Egyesített Szociális Intézmény
igazgatónője, Kulcsár Sándorné köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

Először a Sziget Néptánc Egyesület tagjai adták elő
színvonalas produkciójukat, majd az intézménybe járó
fogyatékkal élő fiatalok és gondozóik köszönték meg
egy Republic dallal a támogatást, és bizton állíthatom,
hogy több szem nem maradt szárazon. Az érzelmes

pillanatok után az intézmény dolgozói csaltak ismét
mosolyt az arcokra, Király Andrea és Góman Krisztina
az est folyamán többször is dalra fakadt, melyet a kö-
zönség hangos tetszésnyilvánítása kísért.

Miután a bál a jókedv és a tánc színtere, kardinális
kérdés volt, hogy ki szolgáltassa a zenét. A helyi „köz-
vélemény-kutatás” és a „Fogadd el – Fogadj el” Napon
kötött ismeretség alapján választásunk Marosi Zoltánra
esett, aki zenekarával kitűnően megteremtette a han-
gulatot ahhoz, hogy az utolsó vendégek hajnali három
órakor hagyják el a táncteret. A finom vacsora, a jó
italok (különösen sokan dicsérték a fogadóitalként kí-
nált meggylikőrt) és a tánc mellett a tombola is elen-
gedhetetlen kelléke egy ilyen rendvénynek. Támoga-
tóinknak köszönhetően értékes és tetemes mennyi-
ségű ajándékért izgulhattak azok, akik megvásárolták
a sorsjegyeket. A fődíj egy 60.000 Ft értékű sétarepülés
volt Kovács János tököli vállalkozó felajánlásában, a
második díj Szabó József, Szigetszentmiklós város pol-
gármesterének, a CSÖT elnökének 50.000 Ft értékű
utazási utalványa, míg a harmadik díj Fáki László pol-
gármester úr felajánlásában egy 40.000 Ft értékű well-
ness hétvége volt. 

Felsorolni is nehéz lenne, hogy fő támogatóink
mellett hányan, hányféleképpen segítettek minket
abban, hogy ez a bál sikeres és jó hangulatú legyen.
Hiszen egy ilyen program megfelelő lebonyolításához
sok, a háttérben keményen dolgozó személyre is
szükség van, a szakács néniktől kezdve a hideggel da-
coló polgárőrökig, akik a mulatozók gépjárműveire
vigyáztak a bál teljes ideje alatt. Sok embernek tarto-
zunk köszönettel, akiket név szerint nincs módunk
itt felsorolni. Így engedjék meg, hogy ezúton, ebben
a formában fejezzük ki köszönetünket MINDEN-
KINEK azért a munkáért, időért, pénzbeli és termé-
szetbeni támogatásért, segítségért, melyet önzetlenül
arra fordítottak, hogy október 8-ának estéje ilyen
nagyszabású és kellemes programmá váljon közel há-
romszáz vendég számára.

Egyesített Szociális Intézmény

Egy est a fogyatékkal élõkért

Ez év októberében ismét szépkorúak kö-
szöntésére került sor az Egyesített Szoci-
ális Intézményben, ahol három 90 éves
honfitársunknak tolmácsolta a magyar
Kormány és Szigethalom város köszön-
tését Fáki László polgármester és Dub-
niczky Ildikó aljegyző. Ebből az alka-
lomból intézményünk egyik legrégebbi la-
kójának, Mester Ferencné Marika néninek
és Nagy Jánosné Erzsi néninek, valamint az
Idősek Klubja oszlopos tagjának, Boda Jó-
zsefné Irma néninek egy emléklapot és egy
nagy virágcsokrot nyújtott át a városve-
zető. A z ünnepséget színesítették a sziget-
halmi Kék Óvodások táncos lábú kicsinyei.
Ezt követően meghitt hangulatban fogyasz-
tották el a rokonok és a meghívott ven-
dégek a finom tortát. 
Hagyományunkhoz híven, idén ötödik al-
kalommal emlékeztünk meg az ottho-
nunkban élő idősekről az Idősek Világ-
napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezen a napon nemcsak a szigethalmi óvo-
dások és iskolások apraja- nagyja, de Ha-
lásztelekről Pásztorka Sándor művész úr
is ellátogatott hozzánk, és köszöntővel,
színvonalas műsorral szórakoztatták intéz-
ményünk lakóit. Évről-évre gyerekek, mű-
vészek és előadók sora fejezi ki nagyrabe-
csülését a legbölcsebbek felé, akiknek ez-
úton mondunk köszönetet kedvességükért.
Rendezvényünket Regényi Tiborné Aranka
finom süteményeivel is támogatta.

Egyesített Szociális Intézmény

Szépkorúak
köszöntése

Abed Magdalena
Juhász Timea
Vida Renáta

–
–
–

Nyirô Krisztián
Mori Simone
Kulcsár Róbert Gyula

Októberben kötött házasságok

Bana Éva
sz.: Bezselics Éva
Bánczi Julianna
sz.: Zsigmond Julianna
Birtalan Józsefné
sz.: Szabó Ilona
Csipkés Krisztián
Defend Józsefné
sz.: Menyhárt Rozália

Faragó Zoltán
Hergert István János
Ivánkovics Zoltán
Lovácsik Attila
Papp János
Rendek Ferencné
sz.: Szabó Etelka
Vajas Ferencné
sz.: Fekete Erzsébet

Októberben anyakönyvezett halálesetek

Szeptemberben és októberben született gyermekek

Angyal Áron Márk
Balogh Hanna Barbara
Bandi Noémi
Bihary Anita
Debreceni Dorka
Ellinas Christalla
Földesi Zsombor
Hirkó Dominik Tamás
Illés Bence
Jávor Levente
Kerekes Tamás Mihály
Kottra Nándor
Kunhegyesi Noel
Kurucz Boglárka
Mos Milán

Mutier Szemír
Nagy-Simon Kristóf
Nagy Dávid Krisztián
Németh Patrik Dominik
Olaru Patrik
Pócsi Gergõ
Rózsa Géza Márk
Sárga Zoé Magdolna
Sipos Barnabás
Sólya Zoltán Ádám
Szabó Zazi
Szalai Zsombor
Szarka Viktória
Szuper Boglárka
Tóth Dávid Benjámin
Vágó Zsombor László
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3+1
színházi
előadás
a Városi 

Szabadidőközpontban
2011. 12. 15:00
ÓZ A NAGY 
VARÁZSLÓ
2011. 18. 15:00
VUK

Bővebb információ:
www.sziszik.hu
www.vszk.eu
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A Szigethalmi TE ajánlatai a sport
„szerelmeseinek”

Egyesületünk decemberre két rendezvényt szervez
Szigethalmon, amire minden sportolni akaró tár-
sunkat szeretettel várunk.

December 17-én, szombaton rendezzük meg a Maléter Pál emlék-
túrát 15, 30 és 56 kilométeres távokon. A rendezvény nemcsak országos
túraverseny, de egyúttal főhajtás az 1956-os forradalom egyik mártírja,
hadügyminisztere, Maléter Pál emléke előtt, akit pont itt, a „Szigetor-
szágban” csaltak orvul tőrbe. A túra minden résztvevője érinti ennek a
gyalázatos eseménynek a helyszínét, és gyújthat egy mécsest a kopjafánál. 

December 26-án rendezzük a hagyományos „bejglipocak” apasztó fe-
nyőfutásunkat. Ez a rendezvényünk ingyenes „batyusbuli”. Minden részt-
vevő egy kis karácsonyi maradék nassal és némi itókával jöjjön! A kocogás
után aztán együtt „elpusztítjuk” ezeket. A résztvevők két táv közül választ-
hatnak. A 4 kilométeren indulók a Városi Szabadidőközpont - EMESE Park
- Városi Szabadidőközpont, míg a hosszabb távot választók a Városi Sza-
badidőközpont - Tököli Parkerdő és retúr útvonalat szuszoghatják végig.

Remélem, minél több szigethalmi tisztel meg minket jelenlétével!
Bővebb információk a www.szigethalmite.hu honlapon vagy a  06/70 379-
2928-as telefonszámon szerezhetők be. 

Várunk benneteket szeretettel, a Szigethalmi TE sportolóinak nevében: 
Nád Béla 

tiszteletbeli elnök

Szeretettel várunk mindenkit a karácsony előtti napokban, az ünnepi
díszbe öltöztetett szigethalmi Dísz térre, ahol december 22-én és

23-án 15 órától finom ételekkel, italokkal, karácsonyi vásárral, 16:30-
tól pedig ünnepi műsorokkal kedveskedünk a látogatóknak.
December 24-én 17 órára közös, meghitt éneklésre várunk kicsiket és
nagyokat!

Részletes program a következő számban és a plakátokon!

ADVENTI KÉSZüLőDÉS
a Helytörténeti Gyűjteményben

Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi programok

péntek délutánonként 
14:00 és 18:00 között.

Helyszín:
Helytörténeti Gyűjtemény

(2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.)

Időpontok:
• November 25.

Adventi koszorú, asztali dísz és ajtókopogtató
készítés

• December 2.
Angyalka, hóember, télapó készítés,
16:00 - Télapó érkezése 

• December 9.
Gyertya és szalmadísz készítés, karácsonyfa
díszítése közösen

• December 16.
Mézeskalács, papír varázslatok 
14:00 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola
(3/b osztály) betlehemes műsora

Belépő: 400 Ft/fő
A programokra jelentkezni lehet a
06/70 380-7681-es telefonszámon.

Minden kedves érdeklődőt, alkotni vágyót szeretettel várunk!

BETLEHEMI ESTÉK
2011. december 22-23-24.

A Hegedűs Géza Városi Könyvtár
új rendezvénytermében

2011. december 9-én, pénteken, 17 órakor
KÖNYVBEMUTATÓ lesz.

Vendégünk Biró Endre
és várva-várt Szigethalom történetét feldolgozó műve.

A rendezvényen lehetőség lesz
a könyvek megvásárlására, dedikálására.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Információ: 06-24/514-810  •  Helyszín: Hegedűs Géza Városi Könyvtár

Szigethalom, József  A. u. 59.
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AZöld Háló Egyesület 2011. október 24-
én a hetedik „Szép kertek, rendezett
porták” díjátadó ünnepségét tartotta.

A 49 díjazott közül 42-en jelentek meg, ki-ki
a párjával vag y szomszédjával.

Igazán nagy öröm volt számomra, hogy több
mint 110-en (plusz a fellépők) vettek részt ezen a fergeteges ünnep-
ségen. A díszhelyen a város elöljárói, a Virágos Magyarországért moz-
galom fővédnöke és egyesületünk vezetői foglaltak helyet.

Török Icu és Dóri a Kék oviból tíz gyereket tanított be énekre, táncra,
akiknek előadása alapot adott a jó hangulathoz. A sok szép fotó látványa
mellett, a Szigethalom Danceland TSE és Illés Andrea tanítványainak
latin-amerikai tánca kápráztatta el a közönséget, melyet óriási tapsvi-
harral köszöntünk meg.

Ezt követte a várva várt díjkiosztás. Három kategóriában értékeltünk:
szép kertek, rendezett porták; rendezett porták, utcarészek; rendezett,
szép intézmények.

A településünk díjazottjai a következők:
Sabján Lászlóné, dr. Ónody Istvánné, Fehér Andrásné, Zoltay Ár-

pádné, Takács Albertné, Németh Lajosné, Becz Attiláné, Bognár László,
Lesták József, Lukács Jánosné, Tóthi Józsefné, Gábora István, Kissné
Tóth Csilla, Tézsláné Farkas Klarissza, Vitáris Józsefné, Kós Sándor,
Shilling Istvánné, Molnár Gáborné, Simonné dr. Németh Katalin,
Riegler Miklós, Rendek Lászlóné, Véghné Pozsgai Ildikó, Náhlik Ist-
vánné, Tuboly Józsefné, Odrobina Józsefné, Bencze Gyuláné, Defent
Bertalanné, Rendek Imréné, Ghille Györgyné, Kürti Zoltánné, Sághi
Gézáné, Csaja Gabriella, Krizsa Józsefné, Barta Sándor, Antalicz
István, Balogh Imréné, Tóth Miklósné, Nemes Dezső, Regényi Tibor, Loki
Attila, dr. Siposné Mészáros Henrietta, Tóthné Tóth Katalin, Batta At-
tiláné, Frauheim Ferencné, özv. Rendek Pálné, Négyszínvirág Óvoda
Kék Tagóvoda, Négyszínvirág Óvoda Narancssárga Tagóvoda, Szép
ABC Kereskedelmi és Vendéglátó Egység, Szigethalom Polgármesteri Hi-
vatala.

Minden pályázó oklevelet és egy 3.000 Ft értékű virágutalványt, bon-
bont, cserepes virágot valamint a helyezettek plusz ajándékot kaptak.

Településünk példamutatói nemcsak a saját környezetüket alakították
varázslatossá, hanem az egész városunkat tették szebbé. Példájukat re-
méljük, nagyon sokan fogják majd követni a jövőben. Azt gondolom,
nemcsak a díjak motiválhatnak, hanem a tiszta, egészséges környezet
megteremtése is.

Nagy tisztelettel köszönöm minden szponzornak és segítőnek azt a
munkát, odaadást, amellyel mindezt létrehozhattunk.

Tisztelettel:
Regényi Tiborné Aranka

elnök

A vállalat 51-es
főút mellett talál-
ható két gyártócsar-
noka, valamit Kuta-
tási és Fejlesztési
Központja megkö-
zelítőleg 1400
főnek ad munkahe-
lyet – közülük sok
térségben élő szá-

mára. A szigethalmiak részére is álláslehetőséget biztosító, jól ismert cég
egy sikeres egészségfejlesztési pályázat révén az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt fektet arra, hogy az ott dolgozók egészségesen éljenek. Az au-
gusztusban zárult, fél éven át tartó szemléletformáló program során a
szakemberek tesztek segítségével mérték fel, hogy az alkalmazottak mire
fogékonyak, illetve mi az, amit jelenleg is megtesznek az egészségükért.
A programot helyi felmérések, valamint az országos statisztikák tapaszta-
latai alapján állították össze. Az eltelt hónapok során közös beszélgeté-
sekkel, foglalkozásokkal javítottak a lesújtó egészségügyi statisztikákon.
Mindezt elősegítve a munkavállalók lelki egészségprogramon és életmód-
váltó, táplálkozással összefüggő foglalkozásokon vettek részt.

További változást tartogatott még a vállalat – az alapszabályokat eddig
is betartó – éttermének megreformálása az ott dolgozó szakácsok szakmai
továbbképzésével, valamint az alapanyagok újraválasztásával. A szakmai
programot kivitelező Celerus Bt. számára ez jelentette a legkisebb kihívást,
hiszen a gyártóközpont konyháján már korábban is szerepelt japán étel-
kínálat, amely alapvető garancia az egészséges táplálkozásra. 

A pozitív tapasztalatokat részben kérdőívekkel mérték fel, de sokat je-
lentettek a dolgozók felől érkező személyes visszajelzések is. A hatékony-
ságmérés során az is kiderült, hogy az emberek igen sokat tudnak az egész-
ségről, a váltáshoz azonban segítségre van szükségük. A következő
években a cégnek arra kell fókuszálnia, miként tudja elérni, hogy az elmúlt
fél év során szerzett ismereteket a dolgozók a mindennapi életükbe is be
tudják építeni.

Szilvay Balázs

Díjazták a szép kerteket

Az év utolsó három hónapja mindig
elég mozgalmas a szigethalmi kara-

tésok számára, s ez idén sincs másképp.
Októberben 1-jén bemutatót tartott

a csapat egy része a szigethalmi Szent
István Általános Iskolában, majd a kö-
vetkező hétvégén a bemutatós csapat
Halásztelekre utazott, hogy az ottani
Tündérkert Óvodában is megismer-
tesse a nézőkkel a sportág szépségeit.
14-én a szigethalmi gyerekedzés után

a felnőtt csapat autókba ült, hogy a XX. kerület
egyik iskolájának tornatermében találkozzon a 9
danos Takeji Ogawa mesterrel, aki remek edzéssel
kedveskedett a magyar érdeklődőknek.

Másnap kezdődött egy óriási rendezvény Budán,
a XII. kerületi Sportmaxban. A két napig tartó Fit-
parádé fellépői között szerepelt a szigethalmi
csapat is, amely a szokatlanul nagy nyomás elle-
nére is remekül helytállt.

A következő szombaton Szlovákiába, Hurbanovo
városába utazott a Seizan versenyzői csapatának

egy része, hogy az ottani versenyen megmutassa,
nem csak a bemutatókon tudnak nagyot alkotni. Két
arany-, két ezüst- és négy bronzéremmel tértek
haza az ifjú titánok!

Novemberben és decemberben még három ver-
seny, egy bemutató, két edzőtábor és jó pár órányi
kemény edzés vár a karatésokra.

További információ az egyesület edzéseiről és
eseményeiről: 06/20 362-7801 (Haas Zoltán);
haas.zoltan@pr.hu vagy www.seizan.hu.

„Életmódváltó” program
az IBIDEN-ben

Az egészséges életmód népszerűsítése mellett kötelezte
el magát a térség legnagyobb foglalkoztatója, a városunk
közelében működő IBIDEN Hungary Kft. A vállalatcsoport
második európai dízelrészecske szűrő DPF gyártó ma-
gyarországi központja az elkövetkezendő három évben az
eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet az egészséges
életmód népszerűsítésére.
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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
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.h
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

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
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715

15

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

A SZIGETHALMI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI 
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Dr. Bíró András Zsolt – antropológus

A magyarság eredete és vándorlása,
valamint kapcsolata az ősi bolgárokkal

című előadására, amely

december 2-án (pénteken) 17 órai kezdettel
kerül megrendezésre  a szigethalmi

Városi Szabadidőközpont zöld termében
(Sport u. 4.).

Az előadás után a 
Mézespálinka bolgár néptáncegyüttes

műsorát láthatják.

BEDŐ TAXIS VÁLLALKOZÓ
a Csepel-szigeten

Előrendelés:
06/70 290-4455
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A Jazz Qualitativo koncertsorozata a
Szabadidőközpontban. Havonta egy alka-
lommal, szombatonként Szigethalmon lépnek
fel a jazz zene kiválóságai. 

A Jazz Qualitativo öt alkalommal ad
koncertet az intézményben, elsőként

december 3-án, szombaton, este 20 órától.
Vendég: Papa Fleigh

A Szigethalmon először bemutatkozó ze-
nekar a jazz történetének legkedveltebb
örökzöldjeit, modern dallamokat, balladákat
és lüktető ritmusokat szólaltat meg, beleadva
saját ötletüket, kreativitásukat. 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt!
Ha könnyed, mégis színvonalas zenei él-
ményre vágyik, ha már régóta a jazz híve,
vagy még csak barátkozik vele, jöjjön el a
koncertekre! Barátságos atmoszférájú jazz-
kávézóval is várjuk, illetve mindenki vendé-
günk egy pohár borra!

Jazz Qualitativo

Belépőjegy ára: 1.000 Ft
Jegyet vásárolni a Városi Szabadidőközpontban,
illetve a Jazz Qualitativo zenekartól lehet.

Információ: Palotai Ferenc zenekarvezető:
06/20 229-0655

Szigethalmi
JAZZ-ESTÉK

Szigethalom, Szabadkai u. 175.
06/20 338-4596

Szeretné, hogy bőre ápolt és
hidratált legyen az ünnepekre? 

15% kedvezmény
az arctisztító kezelésből

(letisztítás, radír ,  felpuhítás
gőzzel, kitisztítás, pakolások)

Szalonunk újdonsága
egy bőranalizáló szonda,

aminek segítségével
felmérjük bőre állapotát.

Lepje meg szeretteit nálunk kapható
és beváltható ajándékutalvánnyal!

wwww.napsugarszigetszalon.hu
www.rozikozmetika.hu

A kedvezmény 2011. december
és 2012. január hónapban érvényes!

Napsugársziget
Szépségszalon 

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-Zs. sarok)

Telefon: 06-24 441-725, 06-30 950-1717.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Figyelem! Új! Dunaharaszti, Dózsa györgy u. 75. Figyelem! Új!
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717, Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

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


