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Wass Albert

Karácsonyi versek II.
(részlet)

Karácsony készű l, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Szigethalom minden
Lakójának áldott, békés
karácsonyt és boldog
újesztendő t kíván
a Polgármesteri Hivatal
és a Képviselő -testület.



– 2011. november 17-ei ülés –

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Morow Medical Zrt. 3. sz. felnőtt há-
ziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátására kiírt
pályázatát elfogadta – melyet dr. Pirig Irina há-
ziorvos által kíván ellátni. dr. Pirig Irina a kör-
zetet várhatóan 2012. február 1-jétől látja el.

A testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat és

intézményei távfelügyeleti és karbantartási feladataival
a PESTOR Biztonsági Szolgálat Kft.-t bízza meg
2011. december 1-jével.

Elfogadta továbbá a testület a Szigetalom Város
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, továbbá az
önállóan működő és gazdálkodó intézményei
2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul vette és elfogadta Végh Jó-

zsefné, a Szent István Általános Iskola megbízott
igazgatói állásából történő lemondására vonat-
kozó kérelmét. 

Ezzel egyidőben a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján a Szent István
Általános Iskola (2315 Szigethalom, Szabadkai
u. 64.) vezetésével kapcsolatos feladatok el-
látásával – határozott időre –2011. december
1-jétől a pályázati eljárás eredményes befe-
jezéséig, de leg feljebb eg y évre Németh Lei -
lát bízta meg.
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a Szent István Általános Iskola
igazgatói (magasabb vezető)
munkakörének betöltésére.

TESTÜLETI HATÁROZATOK

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott, 2012. március 1-jétől
2016. augusztus 15-éig.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az intézmény törvényes működtetésének biztosítása,
vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
• felsőfokú pedagógusi végzettség; 
• legalább 5 év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
• pedagógus vagy közoktatási vezetői szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt;
- végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat bemutatása vagy hiteles
másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettséget;

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2012. már-
cius 1-jétől.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán
történő megjelenést követő 30. nap. (KSZK-n történő megjelenés idő-
pontja: 2011. december 5.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Dubniczky Ildikó aljegyző nyújt a 06/24 403-657/140 m. te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton – digitális változatban (CD-n) is – Szigethalom Város
Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „Szent István Általános Iskola igazgatói
munkakör”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Koordinációs Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat leadási határidejét követő hónap rendes Képviselő-testületi
ülése, legkésőbb 2012. február 29-e.

A pályázati kiírás további közzétételi helyei:
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja, Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala,
Szigethalom Város honlapja. 

Szigethalom Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Cseresznyés
utca erdő felőli részében, valamint a Diófa utca
erdő felőli részében a közvilágítást két lámpatest
telepítésével fejleszteni kívánja. Egy-egy lámpa-
test telepítésével fejleszteni kívánja a közvilágí-
tást a testület a Mű út 324. sz. ingatlan előtt, va-
lamint az Ag yag utca és a Mű út közlekedési

csomópontjában is, továbbá három lámpatest
telepítésével a Jókai téren. A lámpatestek felsze-
relése várhatóan még ebben a hónapban meg-
történik. Szigethalom Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.2-
11 kódszámú pályázatban részt kíván venni a
József Attila utcai bölcsőde bővítésével és
teljes körű felújításával. A pályázat előkészítési

és összeállítási munkálatai megkezdődtek. A pá-
lyázat megvalósításához szükséges önrészt a tes-
tület a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.

A következő testületi ülés 2011.
december 15-én, 17 órakor lesz a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.



Síkosság-
mentesítés

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a köztisztaságról szóló 26/
1995. (XI.28.) rendeletében foglaltak alapján
felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét az
alábbiakra!

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hi-
ányában az út széléig, de legfeljebb 2 m

széles területsáv erejéig, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
teljes területen), 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárg yai, továbbá 

c) tömbtelken belül az eg yes épületek
(társasházak) g yalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület tisz-
tántartásáról és a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról. 

A tisztántartási és gondozási kötelezettség ke-
retében a tulajdonos köteles a járdaszakaszt
megtisztítani, a havat eltakarítani, illetve a sí-
kosság-mentesítést elvégezni. 

A járda tisztítását, a hó eltakarítását, síkosság-
mentesítését reggel 7 óráig, illetve a szükséghez
mérten naponta többször is el kell végezni.
A havat a járdáról úgy kell eltávolítani, hogy az
se a gyalogos, se a közúti közlekedést ne akadá-
lyozza. A havat lakott területen kívülre – szükség
szerint – az önkormányzat szállíttatja el.

A felhintésre gyorsan bomló anyagot nem tar-
talmazó szóróanyagot (fűrészport, homokot,
kőport, hamut, kis szemcséjű salakot) kell hasz-
nálni. A szóróanyag beszerzése a kötelezett fel-
adata. 

Együttműködésüket megköszönve:
Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Lakosság!
Egyesületünk szeretné az Önök segítségét

kérni munkánk hatékonyságának érdekében. Te-
lepülésünk környezetvédelme, annak szépítése a kör-
nyezettudatosság fokmérője. Minden olyan ötletet, javaslatot, véle-
ményt, amellyel segíteni tudnak, nagyon nagy köszönettel fogadunk.

Az ötletek kiterjedhetnek portákra, kertekre, szemétgyűjtésre, szépí-
tésre, virágosításra, fásításra, parkosításra stb., amelyek az önkormányzat
egyeztetésével kivitelezhetők. 

Az ötleteket a Szigethalom, Szabadkai u. 175. szám alatti Szép ABC-ben
kihelyezett ötletládába dobhatják, akár borítékban vagy lap formájában.

Egyúttal az Egyesületünk részéről tisztelettel megköszönöm az éves
segítséget, a szépítéseket, a virágosításokat.

Kívánok mindenkinek szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt, és
eredményekben, egészségben, összefogásban gazdag újévet!

Tisztelettel:
Regényi Tiborné Aranka

a Zöld Háló Egyesület elnöke
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tudnivalók a járdaépítésről
A képviselő-testület 2011. október 20-ai ülésén döntött a

Szabadkai utca páros oldalán végigfutó egyoldali járda kivitele-
zéséről, melynek munkálatai jelenleg is folyamatban vannak. 

A kivitelezés folyamán az utca teljes hosszában egységes, térkő
burkolatú járdát kap. Minden lakóegységhez készül egy-egy
szintén térkővel burkolt gépkocsi felhajtó is a lakók kényelme ér-
dekében. (Részletek a 4. oldalon - szerk.)

A beruházás várható befejezési ideje 2012. február vége. A mun-
kálatok alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük a kényel-
metlenségekért. Reményeink szerint az elkészült járda és az azon
való közlekedés mindannyiunk örömére szolgál majd.

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

CSINOSÍTSUK EGYÜTT
SZIGETHALMOT!

Oláh Erika Mária és Engyel Gyula Ferenc

2011. novemberében házasságot kötött

Berkes Albert Károly
Deme Béla
Fáncsi Béla Ernő
Gillich Béláné

sz.: Magda Ilona

Hanyu Zoltánné
sz.: Zsigó Paula

Marczis Borbála
Nagy László
Tímár István

2011. novemberében anyakönyvezett halálesetek

2011 októberében és novemberében
született gyermekek

Benkô Balázs
Fótyi Erik
Gölley Péter
Hardi Sándor
Keresztes Botond László
Kerezsi Mihály
Király Emese

Lejtényi Anna
Lopatovszki Sára Boróka
Nagy Boglárka
Péter Boróka Anna
Pulay Vince
Sipôcz Bence
Szász Nimród Bendegúz

Kötelező kéményseprés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 27/1996. (X.30.) BM rendelet, valamint

a Pest megyei közgyűlés 21/2010. ( V.28.) PM rendelete értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat Szigethalom közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottai látják el. 

Az 1995.évi XLII. tv. 1. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan tulaj-
donosának vagy használójának a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
kötelező igénybe venni. Kérjük Önöket, hogy segítsék a kémény-
seprők munkáját azzal, hogy az ingatlanra való bejutást lehetővé teszik
számukra. 

További tájékoztatást a 06/24 403-656/214-as telefonszámon kér-
hetnek Balázs Zoltán Ádám műszaki irodavezetőtől.

Szigethalom Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
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Amunkálatok november 14-én kezdődtek,
és aki arra jár, láthatja, milyen gyorsan ha-
ladnak a szakemberek. Erről az égető

problémáról még októberben döntött a képvi-
selő-testület. S bár nem volt könnyű kigazdál-
kodni az összeget a költségvetésből, a képviselők
úgy ítélték meg, hogy, ha nem is újul meg a teljes
utca, legalább a járda készüljön el.

Kerepesi Balázs, a Szigethalom Városfejlesztő
Kft. ügyvezetője a Lakihegy Rádiónak adott inter-
jújában elmondta, hogy a kivitelező Vianova Kft.
alkalmazottai nagy létszámban vonultak fel a te-
rületre, ami azért is fontos, mert a betonozási
munkálatokat még az idén, a hideg, havas idő be-
állta előtt szeretnék elvégezni. Az építkezés
során a kivitelező cég elkészít egy úgynevezett
referencia szakaszt, hogy a lakók lássák, milyen
járdát kapnak majd jövőre. Az építkezés végére
az utca teljes hosszában egy egyoldali, térkővel
burkolt járdát kap, sőt minden lakóegységhez
épül egy szintén térkővel burkolt gépjármű fel-
hajtó is. Ez a jövő évben valósul meg, a közbe-
szerzési kiírás szerint legkésőbb február 28-áig,
viszont a cég előteljesítésre jogosult, így akár ha-
marabb is elkészülhet a járda. Kerepesi Balázs
úgy látja, hogy erre van is esély, hiszen jól halad
a munka.

Már a távolabbi jövőre nézve is vannak elkép-
zelései a képviselő-testületnek, mivel ezt az utcát
szeretnék teljesen megújítani. Az útszakasz fel-
újítására ugyan elkészültek a tervek, viszont a
költségvetés még nem elég erős ahhoz, hogy ezt
a beruházást teljes egészében meg lehessen va-
lósítani, fél munkát pedig nem szeretnének vé-
gezni, ezért ez a beruházás még várat magára. Ha
meglesz a teljes összeg, és a költségvetés is erő-

sebb lábakon áll majd, akkor belevágnak a mun-
kálatokba. Egyelőre a folyamatban lévő beruhá-
zásra koncentrálnak, ami bruttó 97 millió fo-
rintba kerül, ugyanakkor ebből az összegből az
utca teljes hosszában megépül a járda, illetve a
lakóegységekhez tartozó felhajtók. Az építkezés
ideje alatt forgalmi változás nem lesz, viszont idő-
szakos jelleggel útszűkületre kell számítani. 

Szilvay Balázs

– Készül a járda a Szabadkai utcában –
Elindult a járdaépítés a Szabadkai utcában. Ennek
sokan örülhetünk, hiszen elég nehéz volt ezen a
szakaszon gyalogosan közlekedni.
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Jó kezekben vannak városunk pénzügyei

• Hogyan látja a lassan mögöttünk hagyott
esztendőt?

Igaza van, valóban új irányt szabott Sziget-
halom fejlődésének a fideszes többségű képvi-
selő-testület. Első körben leállítottuk a városköz-
pontnak nevezett, valójában csupán színházterem
bővítést jelentő projektet, ami 900 milliós beru-
házásként indult, majd később 1,2 milliárd fo-
rintra duzzadt, és csak az önrész lett volna ebből
600 millió forint. Ezt a felelőtlen költekezést nem
támogathattuk, mivel az önerőt is hitelből kellett
volna finanszíroznia a városnak. Ráadásul jelenleg
is van mintegy 900 milliós hitelállománya a tele-
pülésnek, amit szintén törlesztenünk kell. Ezt az
összeget még a korábbi útfelújításokra, kisebb hi-
telek visszafizetésére illetve pályázati önrészre
vette fel az önkormányzat.

•Amikor tehát 2010-ben többséget szerzett a
Fidesz-KDNP a testületben, igencsak meg lett
kötve a kezük.

Olyannyira, hogy akkor még a felvett hitelnek
csak a kamatait nyögtük, ettől az évtől viszont
már a tőkerészt is fizetnünk kell. Nem csoda hát,
ha a városközpont projekt leállításával kezdtük
a munkát, hogy a szakadék felé száguldó önkor-

mányzatot megállítsuk. Hosszú és fáradtságos
munka eredménye, s egyben nagy siker, hogy
immár hitelfelvétel nélkül tudunk belevágni abba
a csaknem 100 milliós fejlesztésbe, ami a Sza-
badkai utca járdaépítését jelenti.

• Ha jól tudom, ez a beruházás szerepelt is
a választási ígéreteik között…

Ez így van. Az elmúlt 8 évben folyamatosan
próbálkoztunk ennek a megvalósításával, de
sosem nyert támogatást ez a lakosságot szolgáló
törekvésünk. Most végre meg tudjuk valósítani
igaz, a polgármester és az ellenzéki képviselők
ezúttal sem álltak mellénk.

• Akik rendszeresen látogatják a testületi ülé-
seket, azok láthatják, hogy minden forintot ko-
moly viták árán gyűjtenek össze a fideszes kép-
viselők, hogy finanszírozni tudják a beruházá-
sokat.

Legutóbb épp a bérmaradványok ügyében kel-
lett nehéz, de előremutató döntést hoznunk. A
hivatal és az intézmények oldalán jutalmazásra
elkülönített összegnek csak egy részét hagytuk
meg erre a célra, a döntő hányadot úgy látta
jónak a testület többsége, ha olyan célra fordítja,
amit Szigethalom teljes lakossága élvezhet. 

• Egy felelős pénzügyi vezetésnek arra is
ügyelnie kell, hogy miként kezeli azt az adós-
ságállományt, ami a korábbi testület vitatható
döntései nyomán keletkezett. Ebben sikerült-e
jó megoldásokat találni?

Már beszéltünk róla, hogy az előző testület egy
900 millió forintos kötvénykibocsátás (hitelfel-
vétel) mellett döntött, amit a Fidesz-KDNP kép-
viselői nem támogattak. Ennek az összegnek
eddig csak a kamatait fizettük, 2011-től viszont
már a tőkerészt is törlesztenünk kell. Nagyon
nem mindegy tehát, hogy milyen módon tesszük
ezt, hiszen milliókat nyerhetünk vagy veszíthe-
tünk év közben egy-egy döntéssel. Hogy szem-
léltetni tudjam a helyzetet, a jelenlegi árfo-
lyamon ez a 900 milliós hitel meghaladja 1 mil-
liárd 300 millió forintos tartozást. Évente két
alkalommal kell tőkét és kamatot törlesztenünk,
március 31-én és szeptember 30-án. A testület a
törlesztés előtti napokban meghatározta azt a
legalacsonyabb árat, amin svájci frankot vehet az
önkormányzat. 

Ez a tranzakció idén jól sikerült, tavasszal
ugyanis 214 forintos árfolyamon sikerült alpesi
devizát vásárolni a törlesztéshez, szeptemberben
pedig 230 forinton, amikor az átlagos kereskedés
245 forint körül mozgott.

• Mennyi időre verte adósságba a korábbi
MSZP-SZDSZ-es többségű testület a várost?

Ez egy hosszú lejáratú kötvénykibocsátás, amit
2026 decemberéig kell törlesztenie az önkor-
mányzatnak. A következő, 2012-es évre például
csak a tőke és kamat fedezetére 87 millió forintot
kellett beterveznünk. (Ennyi pénzből a Sza-
badkai utca másik oldalára is járda épülhetne
– szerk.) 

Emiatt aztán más beruházást nem is nagyon
terveztünk jövőre, egyelőre a könyvtár felújítá-
sára számoltunk 18,5 millió forintot, és egyéb
épület-felújításra mintegy 3,8 milliót. Nem
mondtunk le az új sportcentrum létrehozásáról
sem, bár azt hallani, hogy pályázati lehetőségek
nem nagyon lesznek. Mi azonban reménykedve
tekintünk a jövőbe, és bízunk abban, hogy a ta-
karékoskodás mellett lesz lehetőségünk a fejlesz-
tésre.

• Mindenesetre a Szabadkai utcában a jár-
daépítés gőzerővel folyik. Ha minden jól megy,
még a tél folyamán birtokba vehetik a sziget-
halmiak a megújult szakaszt?

Remélem, hogy az időjárás kedvez a munkála-
toknak, és február végére egy szép járdaszakasz-
szal gazdagodhat városunk. Hadd ragadjam meg
az alkalmat, hogy ezúton kívánjak minden
kedves szigethalmi lakosnak áldott karácsonyt,
és egészségben, sikerekben gazdag 2012-es esz-
tendőt!

Atavalyi választások óta gyökeres fordulatot vett városunk vezetése
azáltal, hogy az új összetételű képviselő-testület a felelősséget tűzte

zászlajára. Nem támogatja ugyanis a nyakló nélküli hitelfelvételt és az
olyan értelmetlen beruházásokat, amelyek nem a lakosság széles kö-
rének érdekeit szolgálják. Fazekasné Moldván Valériával, a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökével az eddigi eredményekről és a jö-
vőbeni kihívásokról beszélgettem.                      (Riporter: Szilvay Balázs)



Ismét eltelt eg y év, és újra megírjuk kis be-
számolónkat sikereinkről és kudarca-
inkról, az elvégzett munkáról.

Az NCA jogutódjának pályázati kerete az elő-
zőnek a negyedére csökkent. Ezért nem is tudtunk
beadni pályázatot, „csak” a helyi önkormányzathoz.

Megkeresett februárban Gy. Dobos Mariann a
Humanitástól, és kedves hangú, reális cikkben mu-
tatta be Egyesületünk tevékenységét. Nagyon
büszke voltam kis csapatunkra!

A kisebb egyesületek működése – így a miénk is –
sajnos nagyon megnehezült. Költségeink a magas
üzemanyagárak miatt irreálisra nőttek. A vezetőink
– mivel mozgássérült emberek – csak gépkocsival
tudnak közlekedni. Sokszor adnak életviteli taná-
csokat, ügyes, bajos dolgokban önkéntesen, térí-
tésmentesen segítenek. Az életkörülmények nehe-
zedésével előfordul, hogy szociális krízishelyzetek
elhárításában kell közreműködnünk. Sajnos a kény-
szerű elvonások a civil szférának azt a részét sújtják,
ahol kicsi a benne munkálkodók érdekérvényesítő
ereje. Bánatunk, hogy kevés a fiatal munkatársunk.

Megtartottuk egyesületi rendezvényeinket a Vá-
rosi Szabadidőközpontban. Kéthetenként jövünk
össze húszan, harmincan. Tájékoztatjuk az érdek-
lődő sorstársakat – szakemberek meghívásával –

a jogaikat és érdekeiket érintő állami és helyi intéz-
kedésekről, a sorsuk jobbítását szolgáló lehetősé-
gekről. 

Farsangi bált, anyák napi eseményt szerveztünk.
Köszönjük a Szent István Általános Iskola tanulóinak,
tanárainak, a Napsugár Óvoda nebulóinak a kedves-
ségüket, a rendezvényeinken való szereplésüket.

Az idén eltávozott közülünk súlyos betegség
után támogatónk, Fejes Lajos vállalkozó és Gáspár
Zoltán, nyugalmazott rendőr, ellenőrző bizottsá-
gunk elnöke. Emléküket őrizzük a szívünkben!

Megrendeztük esélyegyenlőségi napunkat,
amelyre most is sokan, mintegy 130-an jöttek el az
egész Csepel-szigetről. Paróczai Julikától szép aján-
dékokat kaptunk a tombolához Délegyházáról. Az
eseményen tiszteletét tette Fáki László polgár-
mester és Ferenczi Edit alpolgármester asszony is.
Mindenkit finom, meleg ebéddel láttunk vendégül.
Tuboly Bella nagyszerű műsort hozott össze. Fellé-
pett Tilinger Attila, akit a Hálózat tévéből ismerhe-
tünk. Szilágyi Erzsike énekelt, Mocsár Árpád zenélt.

Közös, vidám, zenés mulatságon vettünk részt a
Gondozási-ápolási Központ fogyatékos napközi la-
kóival, akiknek sikerült örömet szereznünk.

Augusztusban részt vettünk a MEOSZ elnökségi
ülésén, ahol elhatározták, hogy TÁRSADALMI PÁR-

BESZéD KéRDőíVEKET bocsátanak ki és gyűj-
tenek, hogy nyomatékosítsák a kormány előtt a fo-
gyatékossággal élő emberek érveit.

Részt vettünk az önkormányzat fórumán.
Ifjúsági csoportunk elé feladatokat próbálunk ál-

lítani és megvalósítani.
November 11-én ott voltunk Soltész Miklós szo-

ciális államtitkár tájékoztatóján. Ha nem is minden
volt teljesen világos, és vannak elemek, amelyek ér-
tékét és alapjait az idő dönti majd el, örültünk,
hogy meghallgathattuk.

Tervezzük még a Katalin és Erzsébet névnapok
rendezését, Mikulás ünnepséget, ahol az ifjúság
kreatív ajándékokat készít karácsonyra. December
17-én évzáró rendezvénnyel búcsúzunk a 2011-es
esztendőtől. 2012 márciusában évindító beszámoló
közgyűléssel kezdjük évünket. Szeretnénk ezzel is
felhívni a figyelmet a sérült emberek értékességére.

Köszönjük mindenkinek a munkánkhoz nyújtott
segítséget, a szervezetek, intézmények hozzájáru-
lását, a tagság aktív részének szerepvállalását. 

Boldog, sikeres újévet kívánunk!

Frühvald Pál Merena Judit
Egyesületi elnök Információ és 

pályázat felelős

Szigethalmi Híradó – 2011. december6

A PEST MEGYEI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK  SZIGETHALMI
EGYESÜLETÉNEK 2011. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

ASzigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság illetékességi te-
rületén októberben – Szi-

getszentmiklós kivételével – ha
kismértékben is, de minden tele-
pülésen nőt a betörések száma. 

A legjelentősebben Dunaha-
rasztin, míg Szigethalmon az előző
hónap kilenc betörésével szemben
októberben 13 betörés történt. A
bűncselekmények során az elkö-
vetők hat esetben az ablakon, négy
esetben az ajtón keresztül jutottak
be a kiszemelt lakásba. Két alka-
lommal besurranásos módszerrel,
egyszer pedig ajtókiégetéssel dol-
goztak. Utóbbi esetben a cselek-
mény kísérleti stádiumban maradt,
így csak rongálási kár keletkezett.

A bejelentett összes kár nagysága
19.028.909 Ft. A legnagyobb kár
8.510.000 Ft, míg a legkisebb 5.500
Ft. A bűncselekmények döntő részét
napközben, azon belül is a délelőtti
órákban követték el. Ezen kívül este
és éjszaka is történt elkövetés. Az
esetek lefedték a város egész terü-
letét, mivel történt bűncselekmény az
Erdő, a Babits, a Mű, a Fiumei, a Vö-
rösmarty, az Eper, a Petőfi, a Fenyő, a
Béke, a Duna-sziget, az Aradi és a Ko-
lozsvári utcában is.

A kapitányság illetékességi terüle-
téről, Szigetszetnmiklósról egy sze-
mélygépkocsit tulajdonítottak el,
mely sajnos eddig nem került elő.

A városból októberben hét bal-
esetet jelentettek felénk, amelyből
négy volt anyagi káros, három pedig
személyi sérüléses. Utóbbi balese-
tekben mindig gyalogos sérült meg,
két alkalommal az út szélén haladót
ütötte el a Szabadkai úton teherautó,
a Fiumei úton pedig motorkerék-
páros. Ami rendkívül sajnálatos, hogy
mindkét esetben az elkövető segítség-
nyújtás nélkül hajtott tovább a hely-
színről. A nyomozás jelenleg is folya-
matban van, de eddig érdemleges
eredményt nem hozott. Kérjük, aki
bármilyen információval rendelkezik
a balesetekkel kapcsolatban, keresse
a kapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályát. A harmadik esetben egy sze-
mélyautó vezetője, egy 36 éves sziget-
csépi fiatalember a Táncsics utcában
haladt, és a Mikes K. utcánál elvesz-
tette gépkocsija felett az uralmat, és
bekanyarodás közben a menetirány
szerinti jobb oldali árokba hajtott. Az

árokból nem tudott kijönni, így a kö-
zeli kocsmából hívott négy főt segí-
teni, akik kitolták az autót, de közben
az egyikük - az elsődleges informá-
cióik szerint - könnyű sérülést szenve-
dett. Az ellenőrzés során a szonda it-
tasságot jelzett a vezetőnél, aki a jogo-
sítványát sem tartotta magánál.

Az anyagi káros balesetek közül
három olyan kereszteződésben tör-
tént, ahol táblák szabályozzák az át-
haladási elsőbbséget. Baleset történt
a Thököly és Csokonai, a Mű út és
Kossuth L. út, valamint a Szabadkai és
Szabadság út kereszteződésében. A
baleset oka mindhárom esetben az el-
sőbbség meg nem adása volt. Egy al-
kalommal a Thököly úton egy par-
koló személygépkocsinak ütközött
egy tolató teherautó. Sajnálatos, hogy
a négy esetből háromnál az okozó az
adatainak hátrahagyása nélkül távo-
zott el a helyszínről.

Kérjük Önöket, minden esetben
körültekintően közlekedjenek, ha
pedig baj történt, akkor a jogszabá-
lyoknak megfelelően járjanak el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2011.

november 1-jével lépett életbe a
2011. évi CXXXIV. Törvény az uzso-
rával összefüggő egyes törvények mó-
dosításáról. Ez a bűncselekmény nem
volt jellemző a területünkre, de elő-
fordulhat, így kérünk mindenkit, ke-
rülje el az ilyen jellegű cselekmé-
nyeket, valamint azokat az okokat,
amelyek oda vezethetnek, hogy nem
pénzintézettől vesznek fel hitelt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Igazgatásrendészeti Osztályunkon
december 27-étől 30-áig szünetel a
fegyverengedély ügyi, a személy és
vagyonőri, a pirotechnikai és a figyel-
meztető jelzéssel kapcsolatos enge-
délyezési eljárás.

Az ünnepekkel összefüggésben
sok figyelmeztetés hangzott már el,
így itt mi már csak arra kérjük Önö -
ket, hogy minden esetben legyen
mindenkiben egy kis egészséges bi-
zalmatlanság, ugyanis bárkit becsap-
hatnak az elkövetők, akik erre az ün-
nepeket fel is használják.

A Rendőrkapitányság vezetése és
személyi állománya nevében kívá-
nunk mindenkinek békés karácsonyi
ünnepeket, valamint baleset- és bűn-
cselekménymentes boldog 

Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság 

Rendőrségi tájékoztató
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Zárva lesz a bölcsi!
A Szivárvány Bölcsőde tájékoztatja az érintetteket, hogy intézményünk

2011. december 26-ától december 30-áig zárva tart. 
Nyitás: 2012. január 2. (hétfő) !

Békés ünnepeket kívánunk minden kedves családnak!
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

támogatási lehetőség!

Az „Aranyhal Alapítvány – a sziget-
halmi beteg gyerekekért” felhívást
intéz a fogyatékkal, daganatos beteg-
ségekkel, születési rendellenessé-
gekkel küzdő szigethalmi 0-18 éves
korú gyerekek és családjuk részére.

Az érintett családok elbírálás alapján egy-
szeri anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázati formanyomtatvány, amely mellé
csatolni kell az orvosi és egyéb mellékle-
teket, 2012. január 2-ától igényelhető a kö-
vetkező telefonszámon hétköznap 16:00-tól
18:00-ig: 06/70 938-9796 (Csurcsiáné
Török Ilona – kuratóriumi elnök). A támo-
gatás csak pályázat útján nyerhető el. 

A segíteni szándékozó magánszemélyek
és cégek a következő bankszámlaszámon tá-
mogathatják az Alapítványt: 11600006-
00000000-51711100.

Köszönettel:
Csurcsiáné Török Ilona

az Aranyhal Alapítvány elnöke

Kedves gyerekek, szülők, szigethalmi lakosok!

Idén intézményünk,
a Szivárvány Bölcsőde is képviselteti magát

2011. december 22-én a betlehemi rendezvényen.

Nagyon sok szeretettel és általunk készített
mézeskaláccsal várunk faházunknál

minden kedves látogatót.

Amit „cserébe” kérünk:
segítségetekkel, segítségükkel

készítsük el Szigethalom karácsonyfadíszét,
amihez nem kell más tenni,

mint faházunknál az általunk biztosított papírcsíkból
egy láncszemet készíteni.

Az elkészült karácsonyfadísz
másnap kerül fel városunk karácsonyfájára.

A Zöld tagóvoda büszkesége
Nagy-nagy örömmel vettük kézbe az Óvodai Nevelés

című folyóirat novemberi számát, hiszen címlapját Balázs
Angéla, Tökmag csoportos
óvodásunk meseillusztrá-
ciója díszíti.

Angéla rendszeresen
alkot a Czeglédyné Varga
Ágnes óvó néni „Kézmű-
vész” műhelyében, ahol a
hozzá hasonló sok-sok te-
hetséges gyermek szívet,
lelket melengető mun-
kákat hoz létre a szülők,
pedagógusok örömére. A
kis alkotóműhely tagjai
több pályázaton is szere-
peltek már sikerrel.

Angéla meseillusztrációjának címe: Cica-lak.
Szívből gratulálunk Angéla! Ági néni, köszönjük az eredmé-

nyes munkát! Zoltay Árpádné
Zöld tagóvoda vezető
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Iskolánkban idén először – de hagyományte-
remtő céllal – két felhívást hirdettünk meg

szeptember 30-ához, a Népmese napjához kap-
csolódóan. Először megkértük az iskola tanu-
lóit, hogy szavazzanak a kedvenc meséjükről!
Száznál is több voks érkezett, szinte minden
osztályból szavaztak a diákok. A meseszavazás
végeredménye a következő lett:

Alsó tagozat:
1. Micimackó
2. A nagy ho-ho-ho horgász

és a Hupikék törpikék
3. Süsü, a sárkány
Felső tagozat:
1. Micimackó és Süsü, a sárkány
2. A nagy ho-ho-ho-horgász
3. Piroska és a farkas

Tehát a Szent István Általános Iskola kedvenc
meséje A. A. Milne regénye, a Micimackó lett. A Mi-
cimackó című regénynek egy közel 50 éves kiadása

Bata Ili tanár néninek köszönhetően – több más,
nagyon régi könyvvel együtt – megtekinthető a
könyvtár bejárata melletti vitrinben.

A következő felhívás, ami a Népmese nap-
jához kapcsolódott, egy rajzpályázat volt. A di-
ákok feladata az volt, hogy a megadott három
mese (Piroska és a farkas, Az égig érő fa, A
szépség és a szörnyeteg) közül egyet kiválasztva
meseillusztrációt készítsenek. Összesen 157
diák küldte be a rajzát, úgyhogy a zsűrinek nem
volt egyszerű dolga ezek elbírálásánál. Végül a
nyertesek és a helyezettek kiválasztása megtör-
tént, négy korosztályban 34 helyezett és 9 kü-
löndíjas alkotást jutalmaztunk, de minden részt-
vevő kapott oklevelet a munkájáért. A beküldött
rajzok pedig októberben és novemberben meg-
tekinthetőek mindenki számára a portával és a
könyvtárral szembeni falakon, illetve a könyv-
tárban is.

Mucska Gábor István

Október utolsó hetében iskolánk
mindkét épületében egészséghetet

szerveztünk. A programokkal igyekez-
tünk felhívni a gyerekek figyelmét
arra, hogy megelőzéssel tehetünk leg-
többet egészségünkért.

A hét legnagyobb rendezvénye az osztályok
közötti akadályverseny volt, melyen a gye-
rekek megmutathatták tájékozottságukat,
ügyességüket, ötletességüket, elevenségüket
az egészséges életmód kü-
lönbözô területein.
Elsô feladatként

minden osztály el -
készítette kedvenc
egészséges é te -
lét, melyet a kony -
hás nénik értékel -

tek és pontoztak. Készültek gyümölcs- és
zöldségsaláták, ivólevek, de voltak, akik gyü-
mölcs vagy zöldségszobrokat alkottak. A nap
végén – miután a teljes iskolai közösség elôtt
bemutatták ételeiket , közösen el is fogyasz-
tották azokat.
Ezt követôen indultak az állomásokra az

osztályok, ahol például egészséggel kapcso-
latos közmondásokat kellett összerakniuk,
majd megmagyarázniuk. Máshol a vitaminok
forrásairól és hatásaikról kellett számot ad-
niuk. A gyógynövények felismerését és he-
lyes alkalmazását is bizonyíthatták a tanulók.
Eljátszhatták, hogyan hívnának mentôt, ha
baleset történne a környezetükben, és ál-
taluk készített hordágyon elszállíthatták „se-
besült” társukat. Bemutathatták a helyes
fogmosás technikáját, és válogathattak a
legfontosabb, legalkalmasabb tisztálkodási
szerek közül. Végül az osztály közös tornán
izzadhatott meg.

A hét többi napját is igyekeztünk érdekessé,
emlékezetessé tenni valamilyen apró prog-
rammal, ami az egészség jegyében zajlott. Vé-
geztünk például tízórai tesztet, melyen össze-
számoltuk, hogy osztályonként hányan hoznak
gyümölcsöt vagy zöldséget a tízóraihoz. Annyi
pluszpont járt az osztálynak, ahány gyümöl-
csöt hoztak aznap. (Eredményesnek bizonyult
a teszt, mert a többi napon már a gyerekek
kérték, hogy nézzük meg, ki hozott gyümöl-
csöt.) Másnap futóversenyen gyûjthettek
pluszpontokat osztályuknak a gyerekek.
A hét utolsó napján már fáradtan vetél-

kedtek a diákok a tanárok ellen különbözô
sportágakban. Összemértük erônket kosárra
dobásban, kapura lövésben, fekvôtámaszban
és futásban is.
Aki vissza szeretné idézni a hét élményeit,

látogassa meg iskolánk web-es felületeit, és
eddze magát a következô egészséghétre!

Pelyváné Szendrei Erzsébet

Novemberben elindult – a Csepel-szi-
geten elsőként – a Szent István Álta-

lános Iskola könyvtári blogja!
Ezen a tervek szerint a diákok és a tanárok, az

olvasást kedvelők és az egyéb érdeklődők he-
tente többször frissülő tartalommal találkoz-
hatnak majd, köztük hírekkel, információkkal,
érdekességekkel az iskolai könyvtár és a kultúra
világából, illetve olvashatnak majd könyv- és
programajánlókat is. Célunk, hogy azok a diákok
is, akik eddig kevesebb figyelmet fordítottak az
önművelésre, az olvasásra és a könyvekre, kap-
csolatba kerüljenek az iskolai könyvtárral.

A blogon teret adunk az íráshoz kedvet érző
tehetséges diákoknak is. Várjuk a novellákat,
verseket, könyvajánlókat, olvasmányélmé-
nyeket, melyeket névvel vagy név nélkül közre-
adunk majd. Reméljük, sokan nemcsak olva-
sóink lesznek, hanem hozzá is szólnak az itt le-
írtakhoz.

A blog elérhetősége:
http://szentistvanszhalom.klog.hu/
Minden érdeklődőknek kellemes böngészést

kíván a blog házigazdája:
Mucska Gábor István

a Szent István Általános Iskola könyvtárosa

Élő történelemóra
November 11-én a Szent István
Általános Iskola szervezésében
iskolánk tanára, Nád Béla rend-
hagyó történelemórát tartott az
EMESE Parkban.

Atovábbképzés témája: a kísérleti régé-
szet eredményeinek hasznosítása a tör-

ténelemoktatásban. A vendég fogadás és a
bemutató óra a Lovagcsarnokban zajlott. A
7.c osztály saját készítésű, a régészeti lele-
tekhez hasonlító középkori ruhákban és
eszközökkel „felfeg yverkezve” jelent meg.
A tanulóknak – csapatokra osztva – a ma-
g yar történelem eg y-eg y önmagán túlmu-
tató alaphelyzete kapcsán kellett állást fog-
lalniuk, vitatkozniuk.

1. Kalandozzunk vag y letelepedjünk?
2. Koppány vag y István leg yen a vezé -

rünk?
A csoportok érveket és ellenérveket so-

rakoztattak fel, s néha a résztvevők hangos
derültségére licitálták túl eg ymást merész
meglátásaikkal.

Ezt a jó hangulatú órát kiegészítette a
terem és a berendezés látványa; a parkban
található viking hajók, a békésen legelésző
okos hucul lovak, az ólból kiugrani készü-
lődő huncut mangalica csemeték „produk-
ciója”.

Bár az időjárás barátságtalan volt, a ven-
dég fogadás és az élmények feledtetni tud -
ták ezt.

Kohán József

Könyvtári blog indult

Egészséghét a Szent István Általános Iskolában

A Népmese napja az iskolában
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BABA-MAMA KLUB
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kíván:

Dr. Batáné Éva néni, Pálóczyné Mártika
Kovács Imréné Saci - klubvezető

AHelytörténeti Gyűjtemény
adventi programjaihoz

nyújtott segítségét, támoga-
tását ezúton köszönöm meg
Regényi Tiborné Arankának
(Szép ABC), Sziklavári Sán-
dornak, Sziklavári Sándorné Marikának, a 7pety-
tyes Virág Nagykereskedésnek, Gere Istvánnak
a Gere sütöde részéről, Szombathelyi Istvánnak
a Violet Kangaroo Kft. részéről, Körmöczki Juli-
annának ( Juli ABC), Faragóné Ágnesnek (Ezer
apró cikk), Lővey Gyöngyinek, Kancsárné Erzsi-
kének, Suhai Tímeának, Szilágyiné Ibolyának,
Kunzer Ágnesnek (Zöldség-gyümölcs).

A Helytörténeti Gyűjtemény
2012. január 3-ától 23-áig zárva tart!

Nyitás: 2012. január 24-én.
Kleineizel Ilona

múzeumpedagógus

Köszönet a virágokért!
Szigethalom Város Önkormányzata, a Városi
Szabadidőközpont és a Helytörténeti Gyűjte-
mény nevében köszönjük a Dunavirág Cent-
rumnak a parkjaink, kertjeink díszítésére fel-
ajánlott őszi növényeket.

CIVIL FÓRUM
2012. január 13.

Szeretettel várjuk a civil szervezetek veze-
tőit, tagjait, illetve a helyi civil élet iránt ér-

deklődőket a következő civil fórumra.

Időpontja:
2012. január 13. (péntek) 17 óra

Helyszín:
Városi Szabadidőközpont - Zöld terem

(Szigethalom, Sport u. 4.)

A Helytörténeti Gyűjtemény támogatói 

Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
Cím: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.

A Szigethalmi TE szervezésében rendezzük meg
a hagyományos fenyőfutást és gyaloglást.

Helye: Városi Szabadidőközpont
(Szigethalom, Sport. u. 4.)

Ideje: 2011. december 26. (hétfő) 10 óra
Nevezési díj: egy kis sütemény, üdítő ital                             
Távok: 4 és 10 km

Fenyőfutás

Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet Lang Mónikánál

(06/70 372-8403).
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December a gyermekek számára a
legrejtélyesebb hónap, amit egész
évben nagyon nagy izgalommal

várnak: „mikor jön a Mikulás, vajon mit hoz
a Jézuska, megkapta a levelemet…?”. Szi-
gethalmon nagy hagyománya van az Erdei
Télapónak, amikor is az erdészháznál várja
a Télapó (Télanyó) és segítői a kicsiket – a cso-
magon kívül – finom, meleg teával és sütemény-
nyel. A Betlehemi Estéken, melyekre a szerve-
zőkőn kívül a kicsik és nagyok is nagyon ké-
szülnek, a kilátogatók nem csak az élő állatokkal
színesített betlehemi jászolt és színvonalas mű-
sort tekinthetik meg, hanem a karácsonyi vásári
forgatagban finom süteményeket, sült tököt,
sült gesztenyét is kóstolhatnak, és ha nagyon át-
fagytak, meleg teával, forralt borral és forró
punccsal látják vendégül őket. A karácsonyi és
szilveszteri estén a háziasszonyok a finom ételek
és sütemények elkészítésével foglakoznak, hogy
minél szebb és hangulatosabb legyen az ünnep
– ehhez segítenék most két recepttel Önöknek.

Egészben sült hal
A tisztított egész harcsát, csukát vagy süllőt

beirdaljuk, sózzuk, borsozzuk, fokhagymával

bekenjük és készítünk egy boros páclevet:
olajba öntünk fehér bort, pici őrölt borsot és
egy citrom levét. Ezt ráöntjük a halra és hű-
tőben egy-két napig állni hagyjuk. Tepsibe vagy
ovális jénaiba kevés zsiradékot teszünk, bele-
rakjuk a halat, és a tetejét szalonna csíkokkal
befedjük. 180 fokos sütőben (kb. 25 perc)
készre sütjük. Tálaláskor a hal szájába tegyünk
citromot, amivel utána meg is locsolhatjuk a
sült halat. Köretnek hagymás krumplit, bur-
gonya pürét és rizst ajánlok.

Ropogós malac sült
A bőrös malachúst előző nap sózzuk,

borsozzuk, fokhagymával megtűzdeljük
úgy, hogy a bőrére ne kerüljön fűszer. Sütés
előtt beirdaljuk, szalonna csíkokat teszünk
közé, a bőrét pedig hideg zsírral bekenjük.
Tepsibe tesszük, majd kevés zsiradékot és

kicsi vizet öntünk alá, 180-200 fokon (kb. 1,5
óra) készre sütjük. Közben egy kisebb szalonnát
bevagdalunk, és félig kisütünk, a zsírba pezsgőt
öntünk, és ezzel a pezsgős szalonnával kene-
getjük a malackát sütés közben. Ettől lesz jó ro-
pogós a bőre! Pezsgős párolt káposztával tá-
laljuk!

Jó étvágyat és kellemes ünnepeket, szere-
tetben gazdag boldog újévet kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
December, karácsony hava

„December hava igen szeret kövér disznókat
Az jövendő nyárra besózza szalonnájokat.”

Ragyogóan megszerkesztett
mûsor várta az ér dek lõ dõ ket
október 21-én a Városi Sza -

bad idõközpont Zöld termében Kürti
Zoltánné Anni, a Szigethalmi Kultu-
rális Baráti Kör vezetõje és a tagság
szervezésében. A helyi kép zõ mû vé -
szek képeivel, szobraival és saját
készítésû munkáival díszített te-
remben várta, fogadta az érdeklõdõ
közönséget. Jól sikerült ez a bemutat-
kozás, az irodalommal egybekötött
találkozás. 
A megjelent több mint száz ér dek -

lõdõ, nagy tetszéssel fogadta az Egye-
sület mûsorát. A Gróf Széchenyi
István Általános Iskola III/B. osztá-
lyos tanulói Weöres Sándor, Tóth Bá-
lint, Faludi György ide illõ verseit
adták elõ. Név szerint: Orosz Evelin,
Ocskó Dóra, Szász Beatrix, Kovács
Réka Fanni, Béres Viktória, Varga
Alexandra, Szitás Krisztián. Fel ké -
szítõjük Mészáros Krisztina tanárnõ
és Ónodiné Petõ Mara. 
Bata Éva saját, õszi versét szavalta el,

majd õt követte meghívott vendégként

Barcs János Petõfi-díjas, SZOT-díjas,
Váci Mihály-díjas helyi költõ, megtisz-
telve a megjelenteket két versével, az
Égbõl szakított barna este, és a Zajki
hegyen címû, õszt jelzõ versével. Végül
Nemes Dezsõ egyesületi tag adta elõ
Kürti Anni mûvét, a helyi költõi ver-
seny II. díjazott lírai alkotását.
Õt követte Fáki László polgár-

mester az Egyesületet köszöntõ és
egyben értékelõ beszédével, megem-
lítve benne a tagság eddigi sikeres
munkáját.
A telt házas közönség nagy tapssal

köszöntötte, jutalmazta a kiállítók
munkáját. (A rangos eseményt Kürti
Zoltán, a helyi jeles festõmûvész rög-
zítette videó kamerával.)
A Szigethalmi Kulturális Baráti Kör

kiállítói: Apró Sándor, Bata Éva,
Bogya Rózsa, Dobos Gizi, Kürti Zol-
tánné Anni, Kürti Zoltán, Nemes
Dezsõ, Sándor Ferenc, Sebõk Sán-
dorné Ilonka, Bancsokné Tátrai Zsu -
zsi, Török Zsuzsi, Ujvári Kálmánné
Pannika.

B. K. J.

ASzigethalom és Környéke Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat
minden évben tart szakmai tovább-

képzést, melyen a város illetve a Társulás
intézményeinek vezetői, munkatársai
vesznek részt. Idén Müller Péterre esett a
választásuk, aki színvonalas, mondhatni
családias légkörű előadást tartott az egybe-
gyűlteknek a Városi Szabadidőközpontban. 

Az író de-
cember 1-jén,
éppen az elő-
adás napján
ünnepelte 75
születésnapját,
így a rendez-
vényt követően
Fabula Já-
nosné, a Gyer-

mekjóléti Szolgálat vezetője virággal kö-
szöntötte őt. A beszélgetés után a hely-
színen meg lehetett vásárolni legújabb
könyvét, illetve régebbi alkotásait, me-
lyeket szívesen dedikált az olvasóknak. 

Szilvay Balázs

Mûvészeti est Szigethalmon Nálunk járt
Müller Péter
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Karácsonyi üzenet a család évében

Az embernek, ebben az ő földi életében alig egy
néhány olyan kapcsolata van, amely kapcsola-
toknak a keretei között teljesen önzetlenül és

viszonzást nem várva tud adni valamit egy másik em-
bernek. Igazi jó szívvel tud adni egy szülő, egy apa
vagy anya az ő gyermekének. Ugyanígy tud adni egy
szerelmes ember a kedvesének. S így tud adni egy
testvér a testvérének, de tulajdonképpen ezzel szinte
ki is merült azoknak a száma, akiknek mindenféle szá-
molgatás vagy gondolkodás, különösebb viszonzás
vagy haszon reménye nélkül tudna az ember odaadni
valamit abból, ami az övé főleg, ha valamilyen jelentős
dologról van szó.

Az embernek tulajdonképpen ennyi időn keresztül
már hozzászokott a lelke ahhoz a mechanizmushoz,
ahogyan működik körülötte a világ, és éppen ebből
fakadóan ez a hosszú idő talán ahhoz is elég volt, hogy
tökéletesen elfelejtsük azt, mit is jelent valójában a ka-
rácsony ünnepe, a „Velünk az Isten!” üzenete. De
talán így, karácsony előtt, amikor is ezek az előbb em-
lített emberi kapcsolatok egy kicsit előtérbe kerülnek
az életünkben, és többet vagyunk együtt azokkal,
akiket a legelkötelezettebb és legigazibb módon sze-
retünk, mindenképp jó alkalom nyílik arra, hogy
ennek a háromfajta emberi kapcsolatnak a fényében
átgondoljuk a „Velünk az Isten!” üzenetét, az Isten el-
kötelezett szeretetének szilárdságát és mélységét.

Amikor az ember kicsit talán együgyűen, mégis gyer-
meki őszinteséggel és igazi kíváncsisággal áll meg
ennek az ünnepnek az üzenete előtt, akkor akarva, aka-
ratlanul is rátörhet egyfajta értetlenség, hiszen: „Velünk
az Isten? Na, bumm! És akkor mi van? Mi ebben az
öröm? Hát, ha az Istennek ez jó, ám tegye, de hát a mi
életünket ez mennyiben befolyásolja, miben látszik
meg ez a mi sorsunkon? Hiszen mi egyénileg és társa-
dalmilag ugyanúgy továbbra is bűnöket követünk el,
mintha nem lenne velünk! A mi életünkben továbbra
is jelen van a bűn, a gonoszság, a rosszindulat, a rá-
galom, a sikertelenség, a kudarc, a betegség, a szen-
vedés és a halál. Hát mi ebben az öröm? Hol itt a csoda?
Legfőképp hol itt a csodák csodája, amiről énekelünk?”

Hogy hol a csoda? Önmagában véve már az is elég
nagy csoda, hogy az Isten a maga tökéletes boldogsá-
gában, amiben igazából nem szorul rá erre az em-
berrel való együttlétre, mégis jelen van, és veled van
az életednek ezekben a dolgaiban is, hogy többé ne
kelljen egyedül, magányosan, pusztán a saját erődben
bízva szembe nézned velük. Mindezekben a dol-
gokban: a kudarcban, a sikertelenségben, a szenve-
désben, és még a bűnös állapotodban is veled akar
lenni, hogy ne foszd meg magad attól az örömtől, amit
csak az Ő jelenléte adhat meg neked.

A legnagyobb csoda mégsem csupán az, hogy az
Isten ezekben a dolgokban is jelen van, hanem, hogy
mindezek ellenére is veled van, sohasem tolakodóan
vagy magát rád erőltetve, de jelen van azzal az elköte-
lezett szeretettel, amit talán csak egy atyai vagy
anyai, egy hitvesi vagy testvéri szeretet szilárdsá-
gához hasonlíthatnánk.

Milyen az Isten atyai szeretete? Jól tudjuk, hiszen
Krisztus elmondta nekünk a tékozló fiú történetében,
hogy itt ez a fiú, aki az ő sértően türelmetlen, lázadó
kamaszságában, tapintatlanul és bántó módon kéri ki
az örökséget, és feldúlva az atyai ház békességét távoli

országba megy, és ami anyagi tehetséget, jóra való le-
hetőségeket kapott, azt rosszra fordítja. Dorbézol, pa-
ráználkodik, és könnyelműen eldobja magától
mindazt, amit egyébként mások kínkeserves, verej-
tékes munkával kuporgattak össze. S amikor halljuk,
hogy ez a fiú, aki bejárta a bűnnek és a nyomornak
legnagyobb mélységeit, önmagától is megundorodva
indul hazafelé, akkor azt gondolnánk, hogy az ő atyja
egy alapos fejmosás után biztosan jól megbünteti, s
talán visszaveszi a béresek közé, hogy élete végéig ve-
zekeljen, de így legalább nem kell a sertések vályújából
ennie. E helyett azonban azt látjuk, hogy ez az atya
mindvégig ott állt az ajtóban, és folyamatosan várta
haza a fiát, imáiban, gondolataiban, aggodalmaiban
végig vele volt, mert nem akarta, hogy ez a fiú elvesz-
szen, vagy valami jóvátehetetlen baja történjen. S
amikor meglátja az ő közeledő lator fiát, mindenféle
látszólagos emberi logikát, törvényt és szabályszerű-
séget felrúgva szalad elé, öleli meg, húz gyűrűt az uj-
jára, és egyetlen szemrehányás nélkül, egyszerűen
csak örül és ünnepel, hogy ő és a fia újra együtt le-
hetnek, és ismét megoszthatja vele azt az örömöt, amit
a vele való együttlét és az atyai ház áldása jelent. Teszi
ezt azért, mert azzal az elkötelezett és visszavonha-
tatlan szeretettel szereti a fiát, amivel csak egy atya
vagy egy anya szeretheti a gyermekét, ahogy csak az
Isten szeretheti az emberét, mert értékes és egyetlen
a számára, és nem hagyja elveszni még akkor sem, ha
az méltatlanná válik is erre a szeretetre.

Ha az effajta szeretetre a szerelmesek, a hitvesi sze-
retet szemüvegén át nézünk, lehetetlen, hogy
eszünkbe ne jusson egy másik nagy bibliai dráma,
Ozeás próféta házasságának szerelmi drámája. Ozeásé,
aki szívből megszereti Gómert, a parázna nőt, és a szé-
gyen, az emberek gúnyolódása ellenére is feleségül
veszi. Elkötelezi magát örök szeretettel mellette, s
amikor később Gómer mégis elhagyja őt és gyerme-
keit, és a kánaáni istenségek kultuszában újra prosti-
tuáltként, kéjnőként kezd szolgálni, Ozeás akkor sem
gyűlöli meg, nem szűnik meg szeretni őt, hanem várja
vissza, s nem mond le arról az örömről, hogy hazave-
zesse őt magához, visszaadja neki prófétafeleségi mél-
tóságát. S amikor újra rátalál a kiégett, sebekkel borí-
tott, megfakult szépségű Gómerre, mindenféle szem-
rehányás nélkül veszi újra magához, ismét feleségévé
teszi, és változatlan örömmel van vele újra együtt.
Hallva ezt a történetet, talán csodálkozunk egy kissé,
de hát nem erről szól a szerelem? Nem erről szól a hit-
vesi szeretet? Nem azt mondja ki a „szeretlek”-ben az
egyik ember a másiknak, hogy: fontos vagy nekem,
egyetlen a számomra, aki mellett elköteleztem magam,
és szeretni is akarlak akkor is, ha fáradt vagy és szo-
morú, akkor is ha néha rossz vagy hozzám, ha meg-
bántasz, akkor is, ha majd megfakul a testi szépséged,
és talán már nem leszel annyira vonzó, én akkor is sze-
retlek, mert melletted döntöttem? S az Isten nem
ugyanilyen szeretettel szereti az embert egészen azóta,
hogy senki sem tudja mennyi idővel ezelőtt megte-
remtette a világot, és a bűnbeesés ellenére is töret-
lenül keresi az emberrel való együttlétet, hogy újra és
újra megajándékozhassa őt ebben az együttlétben?

Ha az érthetőség kedvéért az üdvösségtörténetet
megpróbáljuk modellezni, és elgondoljuk azt a hely-
zetet, amiben Isten és a tőle elszakadt emberiség él,

akkor először is próbáljuk meg elképzelni, hogy ho-
gyan történik ez két ember, két testvér vagy barát kö-
zött. Az egyik ember sok mindennel ajándékozza meg
a másikat, de ez a másik ember titokban betör az őt
megajándékozónak a házába, és még azt is elveszi tőle,
amit az most vagy még nem akar neki adni. Végérvé-
nyesen megromlott állapotnak tűnik, amiből harag és
gyűlölködés származik. S ha tényleg két emberre gon-
dolunk, egy emberi viszonyra vagy kapcsolatra, ho-
gyan kezdődhet el, hogy ennek a két embernek a vi-
szonya a haragból mégis visszatérhessen a békesség
állapotába? Csak úgy tudjuk elképzelni, hogy az az
ember, aki sértő volt, aki megbántó volt, aki tolvajjá
lett az őt megajándékozó emberrel szemben, ez vesz
ma valamilyen módon alázatot és bátorságot elő, és
bocsánatot kér. Odamegy a másik emberhez, és meg-
kezdi a békességes állapotnak a helyrehozatalát.

Amikor viszont az Isten és az ember között meg-
romlik a viszony, és az Isten hiába vár – már ki tudja
mennyi ideje – arra, hogy az ember megtegye ezt a lé-
pést, akkor az Isten veszi a maga alázatát – ami nyil-
vánvaló, hogy sokkal nagyobb a mienknél –, veszi a
maga szeretetét és bátorságát, és megteszi az első lé-
pést: elküldi a Fiát a világba, aki elhozza azt a ke-
gyelmet, ami visszaviheti ezt az embert a boldogság ál-
lapotába.

Hát ez a csodáknak csodája, hogy amire nem képes
az ember, azt a szeretet miatt megteszi az Isten, akár a
kiszolgáltatottság és a halál árán is. Mert ha mindenki
más és te magad is lemondtál már magadról, az Isten
akkor sem mond le rólad és arról az örömről, amit
neked akar adni. Karácsonykor erre gondolj!

Zengjen hát a hálaének, terüljön az ünnepi asztal,
mert örvendezni illik ilyenkor, hiszen elvesztünk, de
megtaláltattunk, hűtlenek voltunk, de visszafogadtat-
tunk, mert tolvajjá lettünk, de az Isten a bíránk, aki
velünk akar lenni, hogy nekünk adhassa azt az
örömöt, amit szem nem látott, fül nem hallott, s em-
beri szív föl nem foghatott, amit az Isten azoknak ké-
szített, akik szeretik őt.

Deák Csaba
görögkatolikus parókus
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A Szigethalmi TE közgyûlése

ASzigethalmi TE rendes évi közgyűlését 2012. január 27-én tartja 17
órai kezdettel. Ha a közgyűlés határozatképtelen lenne, megismételt

közgyűlésünket ugyanazon a napon 17 óra 30 perckor tartjuk.
A közgyűlés napirendjén szerepel a 2011-es szakmai és pénzügyi beszá-
moló elfogadása, a 2012-es szakmai és pénzügyi tervek ismertetetése, a
15 év Magyarország szívében országos túramozgalom programjának
egyeztetése, a 2011-es Mozdulj Halom! és a Szigethalom Turistája moz-
galom díjazottjainak köszöntése.
A közgyűlésre nemcsak tagjainkat, de minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk.

A Szigethalmi TE elnöksége

Túraajánlatok az évfordító napokra

Szilveszteri közös vándorlás a Kis-Duna partján. December 31-én
mindenki elbúcsúztatja az óévet. Nosztalgiázik, beszélget, együtt
örül barátaival, szeretteivel. Mi egy közös sétálós, nosztalgiázós

túrát szervezünk erre a napra. Szigetszentmiklóstól „hazasétálunk” Szi-
gethalomra. A táv alig 8 kilométer. Itt nem a teljesítmény, hanem az
együttlét a lényeg! Aki teheti, hozzon magával „muníciót” egy Kis-Duna
parti „partyhoz”.

Borjúfő – a Dunának ezüstös kiflije

Január 7-én tartjuk az évindító túránkat. A Dunakanyar ékkövének, Vi-
segrádnak a térségében lehet egy jóízűt kirándulni. A túrán 25, 13 és 8
kilométeres távok között választhatnak a résztvevők. Nincs is jobb év-
kezdet, mint a Moli-pihenőtől gyönyörködni a Duna ezüstös sarlójában,
melyet hósapkás, sudár hegyek kísérnek. Végigkígyózni az Apátkúti-völgy
mélyén. Végigjárni az ősi város csodáit, a Görgey-bércet, a Fellegvárat,
az Ördögmalom-vízesést! Nosza, elő a bakancsot sporttársak! A 25 kilo-
méteres távot a magyar hadtörténet egyik „csillagának”, Görgey Artúrnak,
míg a 13 kilométerest egy fiatalon elhunyt, remek sporttársunknak,
Fézler Balázsnak ajánljuk. A túrára egyesületünk külön buszt indít.

A rendezvényekről részletes információt a www.szigethalmite.hu
honlapon, illetve a 06/70 379-2928-as telefonszámon kaphatnak az ér-
deklődők!

Minden szigethalmi lakosnak kellemes ünnepeket és egészségben el-
töltött boldog újévet kívánunk!

A Szigethalmi TE sportolóinak nevében: 
Nád Béla

A szlovén tréner ismét
a DanceLand-ben járt!

Igen, Matej Krajcer Szlovéniából másodszor is nálunk járt, hog y
segítse a növendékek felkészülését, fejlődését. A z élménybe-

számolót most elsősorban tanítványunktól, Krausz Judittól olvas-
hatják, de pár mondat erejéig a többiek is visszaidézik, milyen él-
mény is az, mikor eg y ilyen volumenű tréner osztja meg velük
gondolatait, tapasztalatait és személyes élményeit. 

Idén második alkalommal jelenthetjük ki, hogy Matej Krajcer nálunk
járt, aki a világ egyik legnevesebb táncversenyén, Blackpoolban három-
szor is megszerezte a bajnoki címet. Mivel ezt kevesen mondhatják el
magukról, nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy a jobbnál jobb tán-
cosok mellett időt szakított ránk, és egészen idáig utazott.

Első alkalommal nagyon zavarban voltunk, hiszen egészen addig csak
képen és videón láthattuk, figyelhettük, és hirtelen ott termett a ter-
münkben – a mi második otthonunkban –, ahol minden nap koptatjuk
a parkettát. Az pedig, hogy újra eljött hozzánk, egy újabb nagy lehető-
séget nyitott meg előttünk. Az angol nyelv azoknak sem okozott prob-
lémát, akik kevésbé értették, mert Matej különböző módon elmagya-
rázta és megmutatta, mire törekedjünk. Most pedig következzen néhány
gondolat a többiektől is:

„A közös óra nagyon hasznos volt, a magánórán pedig nagyon jól
éreztem magam! Csupa olyan dolgot mondott, amiket valószínűleg már
eddig is hallottam, de ő most másképp is rá tudott világítani a dolgok
lényegére, így nagy hatással voltak rám az információk.”

„Sokat segített a táncunk dinamikájában, sokkal magabiztosabb a so-
runk, kényelmesen érzem benne magam.”

„Tetszik, ahogy az egyes figurákat képekként és történetként próbálja
elmondani nekünk, hogy igazán átérezzük, mit is csinálunk a tánc
közben.”

„Iszonyatosan jól éreztem magam, és nagyon sokat tanultam. Kö-
szönöm a lehetőséget!”

„Lehet, hogy nem értettem pontosan, mit mond, valahogy mégis le-
hetett érezni, mit szeretne átadni .”

„Tetszett a humora és, hogy közvetlen volt velünk, megosztotta sze-
mélyes élményeit is, ami nagyon megtisztelő volt számomra.”

„Nagyon jó érzés volt látni, hogy ő is végig táncolt a közös órán, a maxi-
mumot mutatta nekünk (leizzadt, akárcsak mi). Tudom, hogy más, neves
trénerek gyakran csak leülnek egy székre és magyaráznak, te pedig csináld.”

„Ha egy szóval szeretném kifejezni, akkor azt mondanám: ELKÉ-
PESZTŐ volt.”

Ezek mellett pedig már említenem sem kell, hogy vele táncolni fer-
geteges volt, és egyben zavarba ejtő, hiszen olyan közvetlen volt, mintha
már rég ismertük volna egymást. Végezetül pedig nem hiszem, hogy
volt olyan lány, aki ne olvadt volna el a szép szemeitől. Köszönjük Ma-
tejnek, hogy felkínálta ezt a lehetőséget immáron másodjára, és bízunk
benne, hogy még sokat fogunk vele együtt dolgozni. Alig várjuk, hogy
újra eljöjjön hozzánk. Továbbá nagy köszönet Andinak és Petinek, mert
nélkülük nem jöhetett volna létre ez a találkozás.”

Krausz Judit és az edzőtársak

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az idei V. Karácsonyi
Táncgálánkra, melyet december 18-án 17 órai kezdettel tartunk. A gála
helyszíne: Dunaharaszti, Szondi u. 77. Kérjük, részvételi szándékát min-
denki előre jelezze. 

Tel.: 06/20 555-4438. További információ: www.dancelandtse.hu
Illés Andrea
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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
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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.

HEGEDÜS GÉZA
VÁROSI KÖNYVTÁR

2315 Szigethalom, József Attila u. 59.
Tel.: 06/24 514-810 • Fax: 06/24 514-811 • www.hgvk.hu

A Városi Könyvtár támogatói: Ádám István, Adelmayerné Dobos
Anikó, Antal Józsefné, Bánóczy Istvánné, Bata Pálné,  Dr. Bokor Péter és
Dr. Bokor Péterné, Becker Beatrix, Derzsi László, Fodor Zsolt, Gonda
Sándor, Gondol Lajos, Hajdú Ágnes (Szigetszentmiklós), Illinger Ildikó
(Szigetszentmiklós), József Gézáné, Katyi Timea, Kürti Zoltán, Kürti Zol-
tánné, Lepold Szilvia (Tököl), Marsovszky Mihályné, Mizseiné Horváth
Júlia, Nemes Dezső, Némethné Pető Ilona, Radványi Edina, Sziklavári
Tamás (Halásztelek), Szilágyi Ildikó (Tököl), Takács Tibor, Ticskáné Pöt-
tendi Ibolya (Majosháza), Unghi Krisztina, Vatti Krisztián.
Köszönjük Lupa Jánosnak, hogy az augusztus 20-án koszorúra szánt ösz-
szeget könyvtárunknak adományozta!
Köszönjük Somodi Gyuláné Mártának és Molnár Gyulánénak a könyvtár
számára ajándékozott cserepes dísznövényeket.

A Hegedüs Géza Városi Könyvtárban ismét önzetlen segítők munkál-
kodtak:
• Bakosné Till Györgyike ismét elszállíttatta az építési törmeléket, és

újból konténert biztosított.
• Bolega László elkészítette a könyvállványokhoz szükséges kiegészítő

polcokat.
• Balla Dániel (SZIKÖ) a vízbekötési munkálatokhoz nyújtott segítséget,

támogatást.
• Deres József és Bánóczy István nagyon nehéz anyagok rakodásában,

pakolásában segített nekünk.
• Áshin József és Bolya Antal ajtófestésben segített nekünk.
• Kelemen Lilla könyvet pakolt, rendszerezett.
• Szikszai István és Szilvásy Zoltán burkolólapokat hordott fel a tetőtérbe.
Köszönjük mindannyiuknak!

Ünnepi nyitva tartásunk
December 24-étől (szombat) december 26-áig (hétfő): ZÁRVA
December 27-étől (kedd) december 30-áig ( péntek): NYITVA
December 31-étől (szombat) – 2012. jan. 2-áig (hétfő): ZÁRVA

„Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség
köszöntsön a világra!”

(Devecsery László)

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog újévet kívánunk!

Miszori Sándorné Márta és kollégái
Hegedüs Géza Városi Könyvtár
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Lepje meg magát, családját,
szeretteit egy igazán szép

SZIGETHALMI
FALIÓRÁVAL!

Szigethalmot ábrázoló
aranymetszetekkel díszített falióra

kedvezményes áron kapható 
a Városi Szabadidőközpontban.

Információ:
a 06/24 889-229-es telefonszámon 
vagy az info@vszk.eu e-mail címen.

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.

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
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