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szigethalom város önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2011. december 5-én tar-
tott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. „A” típusú pályázói közül
17 tanulót támogat 5.000 Ft/hó összeggel 10 egy-
mást követő hónapban, azaz a 2011/2012 tanév
második félévében és a 2012/2013 tanév első félé-
vében, valamint 

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. „B” típusú pályázói közül
5 főt támogat 5.000 Ft/hó összeggel 3x10 hónapig,
azaz hat egymást követő tanulmányi félévben, a

2012/2013, a 2013/2014 és a 2014/2015 tanévekben,
amennyiben felvételt nyernek valamely felsőokta-
tási intézménybe.

A nyertes pályázókat Szigethalom Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala levélben értesítette. 
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. december 15-i ülésén több mint 30 napirendi
pontot tárgyalt. 

A testület – a többi között - döntött arról, hogy Sziget-
halom járőrszolgálatával a Hades Kft. szolgáltatót
bízza meg 2012. január 1-jével.
Döntött arról továbbá, hogy a Szigethalom Város Ön-
kormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározá-
sáról szóló 6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja:

1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § (1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárdhulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 26/2010.
(XII.22.) rendelet hatályát veszíti.

1. számú melléklet
szigethalom településről a kommunális hulladék begyűjtésére, szállítására
és ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatási díj megállapítása, a 2012. évi
díjkalkuláció részletes kidolgozása.

A z Aries Kft. nyilvántartása a szolgáltatást folyamatosan igénybevevő ingat-
lantulajdonosok esetében, a 2010. november 21-ei adatok alapján:
Kertes ingatlan: 5.425 db 5.425 db
társasházi ingatlan: 72 db 72 db
Üdülő ingatlan: 369 db / : 2 185 db
összesen: 5.866 db 5.682 db

A kommunális szilárd hulladék begyűjtési módjának változásával az ingat-
lantulajdonosok által választott űrmérték szerinti csoportosítás az alábbiak
szerint alakult:
60 literes űrmértékű edényzetet választott: 371 háztartás
110 literes űrmértékű edényzetet választott: 3.309 háztartás
120 literes űrmértékű edényzetet választott: 2.186 háztartás

A településről begyűjtött kommunális hulladék éves mennyisége: 
3269,58 tonna 36.856 m3

1. A saubermacher-Bicske Kft,-vel kötött szerződés alapján a konténer-
szállítási és a kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége:
3269,58 to/év x 7.678 Ft/to = 25.103.835 Ft/év
3269,58 to/év : 9 to/kont. = 363 kont. x 18.348 Ft/kont. = 6.660.324 Ft
összesen: 31.764.159 Ft/év
A szolgáltatási díjban az alábbi mértékben jelentkezik a kommunális hul-
ladék Bicskére történő szállítási és ártalmatlanítási költsége: 31.764.159
Ft/év : 36.856 m3/év = 861,84 Ft/m3

• 60 literes edényzet esetén: 51,70 Ft/0,06 m3

• 110 literes edényzet esetén: 94,80 Ft/0,11 m3

• 120 literes edényzet esetén: 103,40 Ft/0,12 m3

2. Kommunális hulladék begyűjtési és átrakó-állomás üzemelési költség:
• Közvetlen anyagköltség: 6.705.313 Ft
• Bér- és személyi jellegű költség: 20.312.149 Ft
• egyéb közvetlen költség: 8.957.479 Ft
• Üzemi általános költség: 21.950.088 Ft
• Értékcsökkenési költség: 3.156.445 Ft

• vállalati általános költség: 19.791.762 Ft
• egyéb önköltség: 4.436.085 Ft

85.309.321 Ft/év = 288,73 Ft/hét/háztartás

3. 2011. évben elszállított lomtalanítási hulladék begyűjtési, szállítási és ár-
talmatlanítási költsége:
234,61 to x 7.678 Ft/to: 1.801.336 Ft
42 konténer x 18.348 Ft/konténer: 770.616 Ft
17,5 forduló ( feláras) x 9.769 Ft/forduló: 170.958 Ft
Üzemanyag felhasználás: 182.336 Ft
Bérköltség: 1.626.774 Ft
gépkocsi bérlés: 76.000 Ft
Hirdetési díj: 49.000 Ft
4.677.020 Ft/év = 15,83 Ft/hét/háztartás

4. szelektív hulladékgyűjtés 
A szelektív hulladékgazdálkodási előterjesztés anyagában részletes költség-árbe-
vétel elemzést vázolt fel az Aries Kft. Az elemzés során a mennyiségarányos fel-
osztást követően a településre eső támogatás 2.106.654 Ft/év. 
A fenti összeg háztartásra vetítetten: 7,13 Ft/hét/háztartás 
A 2011. évre eső támogatás a szolgáltatási díjba beépült 17,02 Ft/hét/háztartás
mértékben, mely összeget a szolgáltatási díjkalkuláció készítésekor a jogszabályi
háttérnek megfelelően teljesen elkülönítetten kezel a cég. 

5. A 2012. évi díjkalkulációban a szolgáltatási díj főbb elemei:
• Ártalmatlanítási, szállítási díj - 60 liter: 51,70 Ft/hét/háztartás

110 liter: 94,80 Ft/hét/háztartás
120 liter: 103,40 Ft/hét/háztartás

• Begyűjtési költség: 288,73 Ft/hét/háztartás
• lomtalanítási költség: 15,83 Ft/hét/háztartás
• szelektív hulladékgyűjtési költség rész: 7,13 Ft/hét/háztartás

(17,02 Ft - 7,13 Ft = 9,89 Ft/hét/háztartás)

2012. évi közszolgáltatási díjtételek:
a.) Belterületi ingatlan állandó lakos esetén:

60 l gy. edénynél 331 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 17.212 Ft/év + ÁFA
110 l gy. edénynél 409 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 21.268 Ft/év + ÁFA
120 l gy. edénynél 420 Ft/hét + ÁFA * 52 hét = 21.840 Ft/év + ÁFA

b.) Üdülő ingatlan esetén:
60 l gy. zsáknál 331 Ft/hét + ÁFA * 26 hét = 8.606 Ft/év + ÁFA

110 l gy. zsáknál 409 Ft/hét + ÁFA * 26 hét = 10.634 Ft/év + ÁFA
120 l gy. zsáknál 420 Ft/hét + ÁFA * 26 hét = 10.920 Ft/év + ÁFA

A háztartásokban keletkező többlet hulladék gyűjtésére alkalmas 120 li-
teres, kék színű, ArIes feliratos zsák ára: 390 Ft + ÁFA/darab.

A rendelet szövege:

T E S T Ü L E T I  H A T Á R O Z A T O K
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Megalkotta a képviselő-testület a 2012. évi étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 24/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletet.

1. § Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési térítési díjak
megállapításához a nyersanyagnormákat ÁFA nélkül az alábbi módon határozza
meg:

A rendelet szövege:

Megnevezés         0 - 3     4 - 6      7 - 10     11 - 14     19 - 60     60 év felett

3x étkezés
(bölcsőde 360,-      318,-     423,-           423,-          ---                484,-
esetén 4x)

Ebéd                      ---         191,-     254,-           270,-         360,-            360,-

2. § Az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően az étkezési térítési díjakat az alábbi
mértékben állapítja meg.

3. § E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2011. évi étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 27/2010. (XII.22) Kt. rendelet hatályát veszíti.
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A képviselő-testület módosította a Városi Sza-
badidőközpont házirendjét, melyet a testület
elfogadott. A házirendben foglaltak alapján a
Városi Szabadidőközpontban a teremhaszná-
lati díjak 2012. január 1-jétől a következők: 

zöld terem bruttó 500 Ft/óra
zöld terem fele bruttó 250 Ft/óra
színház terem bruttó 500 Ft/óra
Bordó terem bruttó 250 Ft/óra
sárga terem bruttó 250 Ft/óra

Döntött a testület arról
is, hogy a Szigethalom
5246/2 és 5246/3 hrsz,-ú
utakat Kakukkfű ut-
cának nevezi el.

A képviselő-testület következő ülése 2012.
január 26-án,  csütörtökön lesz 18 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagyter-
mében.

sorszám    Megnevezés      2011. évi        2012. évi      rezsi     2012. évi
nyersanyag    nyersanyag összesen

1 Óvoda napközi
3x étkező
4-6 éves 318,- 318,- --- 318,- +ÁFA

2 Óvoda reggeli
4-6 éves 64,- 64,- --- 64,- +ÁFA

3 Óvoda ebéd
4-6 éves 191,- 191,- --- 191,- +ÁFA

4 Iskola napközi
3x étkező
7-10 éves 423,- 423,- --- 423,- +ÁFA

5 Iskolai ebéd
7-10 éves 254,- 254,- --- 254,- +ÁFA

6 Iskolai ebéd
11-14 éves 270,- 270,- --- 270,- +ÁFA

7 Iskolai
(reggeli-ebéd)
2x étkezés
7-10 éves 339,- 339,- --- 339,- +ÁFA

8 Iskolai
(reggeli-ebéd)
2x étkezés
11-14 éves 359,- 359,- --- 359,- +ÁFA

9 Tanulószoba
3x étkező
11-14 éves 423,- 423,- --- 423,- +ÁFA

sorszám    Megnevezés      2011. évi        2012. évi      rezsi     2012. évi

nyersanyag    nyersanyag összesen

10 Alkalmazott
ebéd 
19-60 éves 360,- 360,- 216,- 576,- +ÁFA

11 Vendégétkezés
19-60 éves 360,- 360,- 216,- 576,- +ÁFA

12 Felnőtt étkezés
csak ebéd
(szoc. étkeztetés,
bentlakásos,
nappali ellátás) 360,- 360,- 108,- 468,- +ÁFA

13 Felnőtt étkezés
3x étkezés
(nappali ellátás)
Tízórai, ebéd,
uzsonna 445,- 484,- 108,- 592,- +ÁFA

Ebből: ebéd 360,- 108,- 468,-+ÁFA

tízórai +
uzsonna 124,- 0,- 124,-+ÁFA

14 Felnőtt étkezés
60 év felett
Egésznapi 
étkezés
(id.otthon)
diéta esetén
eltérhet
+10%-kal 742,- 745,- 108,- 853,-+ÁFA

Ebből: ebéd 360,- 108,- 468,-+ÁFA

reggeli +
vacsora 385,- 0,- 385,- +ÁFA

15 Bölcsőde
4x étkezés 360,- 360,- 108,- 468,- +ÁFA  
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A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: határo-

zott, 2012. március 1-jétől 2017. február 28-áig.
A munkavégzés helye: Pest megye,

2315 Szigethalom, József A. u. 59.
A munkakörbe tartozó, illetve a ve-

zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: a muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről szóló 1997. évi CXL. törvény,
valamint Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közművelődés
helyi szabályozásáról szóló 9/2001. (VI.15.)
rendeletében foglaltak alapján a könyvtár
törvényes működtetésének biztosítása, ve-
zetői feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vég-
rehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkozta-
tott közalkalmazottak jogviszonyával össze-
függő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, cselekvőképesség;
• aa) szakirányú egyetemi végzettség és

szakképzettség, vagy
• ab) nem szakirányú egyetemi vég-

zettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy
• ac) főiskolai könyvtárosi képzettség,
• b) a felsőfokú szakirányú végzett-

ségnek és szakképzettségnek vagy az ab) al-
pontban megnevezett szakvizsgának és
egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves
szakmai gyakorlat.

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 helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel együtt;

• végzettséget, szakképzettséget tanúsító
okirat, vagy hiteles másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány;

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul;

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget;

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: legkorábban 2012. március 1-je. 

A pályázat benyújtásának határideje:
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) in-
ternetes oldalán történő megjelenést kö-
vető 30. nap. (KSZK-n történő megjelenés
időpontja: 2011. december 21.)

A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt dr. Horváth Katalin jegyző nyújt
a 06/24 403-657/101 m. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton – digitális változatban (CD-n)
is – Szigethalom Város Önkormányzat Pol-
gármestere címére történő megküldésével
(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: Hegedüs Géza Vá-
rosi Könyvtár igazgatói munkakör.

Munkaszüneti napok 2012-ben
– A nemzetgazdasági miniszter 39/2011.(X.14.) NGM rendelete alapján –

E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelô és a rendelte-
tése folytán a munkaszüneti napokon is mûködô munkáltatóknál, illetve az
ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. 

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtôl el-
térô - munkarend a következô:

MegHÍvÓ
KözMegHAllgAtÁsrA

szigethalom város önkormányza-

tának Képviselő-testülete tisztelettel

meghívja önt soron következő köz-

meghallgatására, melynek időpontja:

2012. február 20.,
hétfő 18 óra.

Helyszíne:

Városi Szabadidőközpont
(2315 Szigethalom, Sport utca 4.).

Pályázati felhívás
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár

IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK
betöltésére

• március 24., szombat munkanap
március 16., péntek pihenőnap

• április 21., szombat munkanap
április 30., hétfő pihenőnap

• október 27., szombat munkanap
október 22., hétfő pihenőnap

• november 10., szombat munkanap
november 2., péntek pihenőnap

• december 15., szombat munkanap
december 24., hétfő pihenőnap
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FEJLESZT AZ ÚJ TESTÜLET

• Ön hogyan látja az új képviselő-testület
elmúlt 1 évét? Igaz, hogy a legnagyobb vál-
tozás az, hogy immár nem hitelből gazdál-
kodik a város, hanem abból a pénzből, ami
ténylegesen is rendelkezésre áll?
• Ez így van. Tavaly októberben – a választók
jóvoltából – szemléletváltás következett be
Szigethalom vezetésében. Korábban szinte
minden fejlesztés részben hitelből valósult
meg, ami egyre jobban gúzsba kötötte pénz-
ügyileg a települést. Ráadásul volt olyan sok
százmilliós kötvénykibocsátás, amelynek tör-
lesztése már az új testület nyakába szakadt, s
most úgy kellene fejlesztenünk a várost, hogy
már a tetemes adósságot is törlesztenünk
kell. Gondolok itt az útépítések pénzügyi kö-
vetkezményeire.
• Milyen beruházásokat lehet ilyen körül-
mények között megvalósítani?
• Próbálunk minél kevesebb olyan fejlesztést
elindítani, ami hosszú időre megköti az ön-
kormányzat kezét. Az a filozófiánk, hogy csak
addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.
Csak olyan beruházásokat támogatunk, ame-
lyek a város lakosságának életkörülményeit
javítják. Teljesen önerőből zajlik például a
Szabadkai utca építése. Szeretnénk még
ebben a ciklusban teljes hosszában felújítani,
aminek első üteme, az egyoldali járdaépítés
már be is fejeződött.

• Ez már egy olyan
fejlesztés, ami öne-
rőből történt?
• Igen. Szeretnénk,
ha a további beruhá-
zásokhoz sem kellene
hitelt felvennünk,
mert nem szeretnénk
az előző városvezetés
útjára lépni, amelyik a
több százmilliós bel-
területi úthálózat-fej-
lesztéssel sok éves
adósságba taszította
az önkormányzatot.

• Most is van olyan képviselő, aki „más utat
választana”, és a Szabadkai utca helyett in-
kább a Mű úton építene járdát.
• Nekem az a véleményem, hogy az önkor-
mányzat kezelésébe tartozó utak karbantar-
tására kell elsősorban figyelmet fordítanunk.
A Mű út nem ilyen. Az állami közútkezelő
gondozásába tartozik, ám ezzel együtt is sok
energiát fektettünk abba, hogy fejlesszük.
Sajnos legtöbbször a bürokrácia falaiba üt-
köztünk, és jórészt ezért is döntöttünk úgy,
hogy akkor közpénzből inkább városunk köz-
ponti gyűjtőútját újítjuk fel.
• A járdaépítés mellett mi az, ami még a
város javát szolgáló fejlesztés?
• A Szabadkai utcának a teljes rekonstruk-
ciója. Itt ugyanis nem elég csak aszfaltot cse-
rélni, a csatornázást és a vízelvezetést is meg
kell oldani. Ahogy az imént is említettem,
szeretnénk, ha ez a ciklus végéig, 2014-ig
megvalósulhatna.
• Egyeseknek még mindig fájó pont a város-
központnak nevezett projekt lefújása.
• Igen, de csak azoknak, akik vagy nem látták
át teljesen a beruházást, vagy netán valami-
lyen más érdekük fűződött volna a megvaló-
sításhoz. Arról van ugyanis szó, hogy még
évekkel ezelőtt a testület támogatott egy
olyan elképzelést, aminek az volt a lényege,
hogy a mostani focipályát az EMESE Park te-

rületére, egy épülő sportközpontba telepíte-
nénk, és a Szabadidőközpont területén egy
új városközpont épült volna fel. Ez tartal-
mazta volna a Polgármesteri Hivatal átköltöz-
tetését, a Szabadidőközpont megújítását, egy
szolgáltatóközpont kialakítását, parkok,
terek létesítését, és egy családias jellegű la-
kóövezet megvalósítását. Az eredeti ter-
vekhez képest azonban folyamatosan vál-
toztak az elképzelések, s legutóbb már csak
egy park építése és a Szabadidőközpont szín-
háztermének 300 fősre való bővítése szere-
pelt a tervekben. Mindez ráadásul tetemes,
sok százmilliós hitelből úgy, hogy közben a
korábban – az útépítések fedezeteként – ki-
bocsátott kötvények hiteltörlesztését is meg
kellett kezdenünk. Igencsak nagy felelőt-
lenség lett volna, ha újabb kölcsönt veszünk
fel és lehet, hogy a csőd szélére sodorjuk Szi-
gethalmot.
• Beszéljünk inkább a jelenről! Januártól
Szigethalmon is működik járőrszolgálat.
• Évekkel ezelőtt a Polgárőrség nagyon tisz-
tességes munkát végzett a városban, az
utóbbi időben azonban munkájukat isme-
retlen okok miatt már nem tudják ellátni. A
város lakosságának biztonsága érdekében
azonban szükségét éreztük annak, hogy egy
profi céggel kössön szerződést az önkor-
mányzat. Indokolja ezt a folyamatosan nö-
vekvő lakosságszám is. (A következő lap-
számban részletesen is bemutatjuk a sziget-
halmi járőrszolgálatosokat – szerk.)
• A közbiztonság mellett a sport is kiemelt
figyelmet kaphat a jövőben. A négy évvel ez-
előtt megalakult Szigethalom Sportegyesület
2007 jól tudom, hogy elsősorban az után-
pótlás nevelésre fordít majd figyelmet?
• Igen, az az egyesület célja, hogy a fiatalok
sportszeretetre való nevelését támogassa, és
felélessze Szigethalmon a futballt, ami né-
hány évvel ezelőtt létezett, és még eredmé-
nyeket is ért el. Az igazán lényeges dolog
azonban az volt, hogy sok családot, sok gyer-
meket hozott közel a mozgáshoz. A jelenlegi
vezetésnek is ez a célja, és reméljük, egy meg-
épülő új futballpálya új lendületet adhat az
egyesületi munkának városunkban.
• Mi mással is fejezhetnénk be ezt a beszél-
getést, mint azzal, hogy kívánok ezekhez a
tervekhez sok erőt s azt, hogy mielőbb meg-
valósulhassanak. Köszönöm az interjút!
• Én köszönöm a lehetőséget!

Tavaly szeptemberben indult útjára a Szigethalmi Híradóban az
az interjúsorozat, amelyben elsőként a polgármestert, majd az

önkormányzati képviselőket kérdeztem városunk fejlődéséről, az
elért eredményekről és a megoldandó feladatokról. Ezúttal Kovács
Attila, a Fidesz-KDNP képviselője a Híradó vendége, akivel egy kis
értékeléssel kezdjük. (Riporter: Szilvay Balázs)



Két év óta egyre többet hallani a soproni
kékfrank, mint helyi pénz bevezetéséről. ez
év tavaszától már ténylegesen használatba

is került, mint „fizetőeszköz” sopronban és kör-
nyékén sőt, már országszerte csatlakoztak hozzá
vállalkozások. ennek hatására sopron térségében
új és újabb helyi pénzek bevezetésének lehetősé-
géről lehetett hallani: rábaközi tallér, mosoni ko-
rona. A nyár folyamán már két konferenciát is tar-
tottak a helyi és közösségi pénz témájában. ezek
tapasztalatát szeretném megosztani az Olvasókkal.

Nagyon alapos bemutatását kaptuk a mai pénzrend-
szerünknek. A hazai pénzkibocsátásnak és szabályo-
zásnak a vezetője és felügyelője a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) … lenne. Hazánk az Európai Unióhoz való csat-
lakozási folyamat során azonban lemondott erről a jo-
gáról, ezért az országban zajló pénzügyi folyamatokat
csak nagyon korlátozott mértékben tudja befolyásolni
az MNB. Ma már az egész világon számlapénz kibocsátást
alkalmaznak, ami a hitelfelvételkor jön létre. A túlzott hi-
telkihelyezések miatt hitelválságban vagyunk, mert ma
egy kereskedelmi bank a saját tőkéjének akár ötvensze-
resét is kiadhatja hitelbe. Ennek egyenes következ-
ménye, hogy ötvenszer több pénzt kíván majd behajtani.
Ennyit a legjobban működő gazdaság is képtelen kiter-
melni, ezért az adósságok visszafizetése lehetetlen. Tehát
marad a szegénység, a pénzügyi kiszolgáltatottság, az
adósságspirál. Pénzügyi szempontból Magyarország csak
egy gyarmat. A globális pénztőke játékszerei vagyunk.
Tőlük függ, mikor döntik be a magyar gazdaságot.

A pénz feladata eredetileg az értékmérés és a csere
biztosítása volt. Később felhalmozható szerepe is lett,
erre kamatot kapunk. Kihasználjuk önreprodukáló ké-
pességét (pénz csinál pénzt), tehát befektetjük. A mai vi-
lágunkban már hatalmi rendeltetése is van. Sajnos a

pénzhez később kapcsolódó új „szerepek” túlnőttek ere-
deti feladatkörükön – az értékmérésen és a csereeszköz
jellegen –, ezért ezeket már nem tudja betölteni. A ka-
matért, a befektetésért, a hatalomért való versenyben ki-
vonják a forgalomból, ami részleges pénzhiányt okoz. A
globális pénztőke dönti el, hol van éppen pénzhiány.

Ezekre a problémákra már az 1929-33-as világválság
idején megtalálták a megoldást. Svájcban a nagy gaz-
dasági világválság után 16 gazda, vállalkozó létrehozta
az egymás között csereeszközként használt pénzhe-
lyettesítőt, és mára egész Svájcban használják. Kínában
szintén. Argentína, Brazília, Uruguay a korábbi vál-
ságuk után vezetett be közös, csak számukra haszná-
latos fizetőeszközt és lám, mára náluk semmi jele a
válságnak. Tehát a problémát lokálisan, azaz helyben
kell kezelnünk és a megoldáshoz közelítenünk.

Az előbbiekben leírt új pénzügyi rendszer neve a du-
ális pénzrendszer, azaz a kettős pénz rendszere. Beve-
zetünk egy pénzhelyettesítőt, amit a jelenlegivel együtt
használunk. Kétféle úton lehet létrehozni. Betéti alapon
a helyi pénzeket használják, ilyenkor az adott közösség
adja össze rá a pénzeszközt. Hitel alapon pedig csak el-
számolási egységet vezetnek be, amit nyilvántartanak,
de sosem lehet forintra átváltani. Bármelyik megoldással
részben függetleníthetjük magunkat a globális pénztő-
kétől, a kamatos kamat rendszertől, mert a pénzhelyet-
tesítőknek nincs kamata. A gazdaságba egy csereeszközt
vezetünk be, pótolva a kivont pénzt. Annyi pénzhelyet-
tesítőt vezetünk be a forgalomba, amennyire a helyi gaz-
daságunknak szüksége van. Olcsó hitelhez lehet jutni
pénzhelyettesítőben. Nincs jogi, technikai akadálya a
bevezetésének, mert az uniós jog elismeri a pénzhelyet-
tesítőt, amit a magyar jogba is átvettek. 

A tapasztalatok szerint a pénzhelyettesítő beveze-
tése lényegesen megnöveli a helyi gazdaság erejét és

a helyi vásárlóerőt. Csökkenti a pénzkiáramlást a ré-
gióból, azaz a tőke helyben marad, ezáltal közvetlenül
és közvetetten megnöveli az önkormányzat bevételeit,
csökkenti kiadásait. Az élénkülő gazdaság miatt több
lesz az iparűzési adó, az elmaradt adókat befizethetik,
csökken a munkanélküliség, kevesebb segélyt kell ki-
fizetni. A pénzhelyettesítővel a helyi termelőknek vá-
sárolják a termékét, nem a külföldinek, tehát egyben
piacvédő is, stabil vevőkör alakul ki, megnöveli a for-
galmat. Munkára ösztönöz, spekulációs tőke kizárt,
mert nem kamatozik. A tapasztalatok szerint tíz-tizen-
ötszörösére nő a pénz körforgási sebessége.

Ezek után belátható, hogy bevezetésével a helyi gaz-
daság tőkeerőssé válik, felpörög a pénz körforgása.
Ami talán fontosabb, egy összetartó gazdasági közös-
séget lehet szervezni, amelynek tagjai mindannyian
profitálnak a közös sikerből.

Én személyesen a pénzhelyettesítők közül a „helyi
pénz” bevezetését szorgalmazom, sőt, a megvalósításának
a szervezésébe is belefogtam. Több emberrel ütköztetve
ötletemet, nevet is találtam a térség új csereeszközének:
a pikkelyt. Ez illik a Csepel-szigethez és környékéhez, me-
rőben más, mint az elcsépelt tallér, korona, fabatka, dukát
stb., és a hal politikailag rendszersemleges. A konferen-
cián elhangzottak alapján egy év alatt megszervezhető és
kiadható a saját kistérségi „helyi pénzünk”.

Aki még több információra vágyik, az alábbi honla-
pokon szemezgethet:
www.kekfrank.hu, www.penzvilag.info.hu,
www.kiringhaz.hu, www.hungaropiac.hu.

Aki segíteni szeretne, érdekelné a lehetőség, beszállna
a szervezésbe, az alábbi elérhetőségeken találhat meg:
onkormanyzat@szigetujfalu.hu, 06/70 338-2388.

Paulheim Vilmos
Szigetújfalu polgármestere
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A pénzhelyettesítők – globális problémára helyi megoldás

Akapitányság működési területén
lévő településeken sajnálatos
módon az előző hónaphoz ké-

pest jelentősen megnőtt a betörések
száma. A legnagyobb emelkedés Duna-
haraszti és Szigetszentmiklós esetében
volt tapasztalható. 

Szigethalom területén az előző
hónap 13 betörésével szemben novem-
berben 16 betörést regisztráltunk.
Nyolc esetben az ajtón, négy alka-
lommal pedig az ablakon keresztül ju-
tottak be az elkövetők a lakásokba, de
történt bűncselekmény két ízben besur-
ranás, valamint egy-egy esetben lakatle-
vágás és kerítés letaposás módszerével
is. Az egyik alkalommal a bejárati ajtót
feszítették be és a riasztó rendszert ron-
gálták meg, majd feltehetően megza-
varták az elkövetőket, akik elálltak a
megkezdett cselekmény befejezésétől,
így a bűncselekmény kísérleti sza-
kaszban maradt, ám így is jelentős a
rongálási kár. Ezt a kísérletet a kora esti
órákban követték el. Erre az időszakra
esett még másik három cselekmény el-
követése is. Ezen kívül éjjel hat, nappal
öt cselekményt követtek el. A bejelen-

tett összes kár nagysága 11.853.200 Ft.
A legnagyobb kár 4.855.000 Ft, míg a
legkisebb 15.000 Ft. A cselekmények le-
fedték a város egész területét, mivel volt
a IV., a Kisfaludy, a Dunasziget, a Móra,
a Fiumei, a Thököly, a Veres P., a Bem,
az Iskola, a Mátyás k., az Aradi, a Temes-
vári utcában és a Zerge közben is.

Szigethalom város területéről öt bal-
esetet jelentettek felénk. Ebből kettő
személyi sérüléses, három pedig anyagi
káros volt. 

A Dunasoron haladt egy személygép-
kocsi a kora délelőtti órákban, amikor
a IV. utcánál balra kanyarodási szán-
dékát időben jelezve lassított. Ezt a gép-
kocsit azonban egy 38 éves férfi által ve-
zetett BMV előzni kezdte, ám a sofőr el-
vesztette uralmát a jármű felett és az út
mellett lévő villanyoszlopnak ütközött.
A gépkocsiba szorult vezetőt a sziget-
szentmiklósi tűzoltók emelték ki, és a
mentők az elsődleges adatok alapján

súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérü-
lésekkel szállították korházba.

Szintén a kora délutáni órákban a Pe-
tőfi úton parkolt egy autó, és a 28 éves
női vezetője be akart tolatni egy ingat-
lanra, és keresztbe állt az úttesten, majd
a menetrend szerint közlekedő autó-
busz hirtelen fékezett, és ennek kap-
csán egy utas megsérült.

Egy 63 éves férfi által vezetett teher-
gépkocsi úgy közlekedett a Mű úton a
Kossuth Lajos utca felé, hogy a platón
lévő darut nem engedte le az alsó nyu-
galmi állapotba, és a Mű út 2/a-tól az 52.
számig három ELMŰ és három PR Te-
lecom vezetéket rongált meg. 

Az egyik éjjel a Hunyadi úton Tököl
felől a Mű út irányába egy ismeretlen
személy által vezetett személygépkocsi
megcsúszott és a PR Telecom tulajdonát
képező oszlopnak ütközött.

A balesetek során több százezer fo-
rintnyi kár keletkezett.

A harmadik anyagi káros baleset
délután történt: a Széchenyi utcában
parkoló autónak ütközött egy személy-
gépkocsi, amelynek vezetője adatainak
hátrahagyása nélkül továbbhajtott. A
parkoló gépjárműben kb. 100.000 Ft
kár keletkezett.

Az elmúlt két hónapban – de már ko-
rábban is – több olyan baleset történt,
amelyeknél az elkövető ismeretlen volt,
és egy részük az is maradt. Kérünk min-
denkit, hogy aki ilyen cselekményt lát,
vagy bármilyen információja van, jelent-
kezzen a rendőrségen. A Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság már a Facebook
közösségi oldalon is elérhető, így ott is
adunk információkat a lakosság szá-
mára, és várjuk a jelzéseket, vélemé-
nyeket, melyeket felhasználunk a mun-
kánk során. A kapott információkat bi-
zalmasan kezeljük! Ne felejtsék, minden
apró jelzésnek jelentősége lehet, mert
előfordulhat, hogy pont az a jelentékte-
lennek látszó dolog az utolsó mozaik,
ami még hiányzik a teljes képhez, és
vezet el bennünket az elkövetőhöz. 

Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató
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A TélApó moToros mAnókkAl
érkezeTT A zöld óvodábA

Az idén is – bár bokros teendői miatt kicsit korábban –
december 1-jén megérkezett a Télapó a zöld ovisokhoz.

A tornateremben összegyűlt csaknem 100 gyermek kitörő
örömmel fogadta őt két rosszcsont manójával: Huncuttal és
Fecsegővel, akik most bőrruhába öltözött „manósegédeket” is
hoztak magukkal. Szükség is volt a sok kézre, hiszen 24 darab
műanyag kis motort toltak be az örvendező gyerekeknek.

A több mint félórás műsor keretében a sok móka és kacagás
közepette jó volt látni a csillogó, izgatott gyermekszemeket.

Óvodánkban évek óta a Kucsera család biztosítja ezt az él-
ményt a gyermekeknek, akik egy „csodamasina” segítségével
havat is varázsoltak az óvodaudvarra. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a Kucsera családnak rendszeres, aktív se-
gítségükért. Külön köszönjük a Pedró Kocsma kedves motoro-
sainak a 24 db kismotort, melyet ebben az évben a ZÖLD ovi-
soknak ajánlottak fel. Mindnyájuknak köszönjük, hogy megszé-
pítették az ünnepünket.

A gyerekekkel tanult verssel kívánjuk:

„Rontom-bontom haragszom
Új évre én azt mondom
Ne legyen jó napja több
Csak háromszázhatvanöt!”

                                                                
zoltay árpádné
tagóvodavezető 

Ma már az egészségügy folyamatos fejlődése lehetővé
teszi, hogy számos betegséget megelőzzünk, időben

kiszűrjünk és meggyógyítsunk. Az egészségügy mellett a
szülők is sokat tehetnek gyermekük egészségének meg-
őrzéséért. 

Az anyatejes táplálás előnyei 6 pontban:
1.Sterilitás
Az emlőbimbóból közvetlenül a szájüregbe kerül az anyatej.
2. Immunvédelem
Vérünkben 3 fő immunanyag van: IgM, IgG és IgA.  A
magzat a méhlepényen keresztül IgG-t kap az anyától.
Amikor a baba megszületik, sok betegségtől megvédi, pl. a
bárányhimlőtől. Annak az anyának, aki átesett a beteg-
ségen, IgG típusú ellenanyag keletkezik a szervezetében és
ezt várandóssága alatt a vérkeringés által átjuttatja a mag-
zatába is. Ezek pedig csak a születés után 4-6 hónapos kor
körül halnak el, addig védelmet nyújtanak. 
Az anyatej pedig IgA-t tartalmaz. Szoptatáskor ez is átjut a
csecsemő szervezetébe. Az ellenanyag a bélrendszer nyál-
kahártyáját védi a hasmenéses betegségek ellen, pl. Salmo-
nella.
3. Testhőmérséklet
Nem kell felmelegíteni vagy lehűteni az anyatejet.
4. Optimális táplálék
Megfelelő arányban tartalmaz fehérjét, szénhidrátot és
zsírt. A koraszülötteknek több fehérjére van szükségük, a
mell ekkor fehérjében gazdagabb tejet termel.
5. Pszichés kapcsolat
A magzat 9 hónapig hallgatja az anya szívdobogását. Szü-
letéskor a köldökzsinór átvágásával megszűnik ez a benső-
séges kapcsolat. Amikor szopik, újra hallja az anya szívdo-
bogását és megnyugszik.
6. Megfelelő fogfejlődés
A szopás közben vákuum keletkezik. Ezért fontos, hogy leg-
alább fél éves korig kizárólag szoptassunk, vagy akár 1 éves
korig is, de legalábbis minél tovább próbáljuk meg megtar-
tani az anyatejet.

Kiss Edit 
védőnő

Az anyatej fontossága

Szabó Erika 

Lukács Piroska 

Makai Erika Mária

_

_

_

Molnár László

Sarkadi Attila

Kasper László

2011 decemberében megkötött házasságok 

Bognárné Nemes Rozália sz.: Nemes Rozália
Dávid Lászlóné sz.: Mészáros Erzsébet
Kopján János

2011 decemberében anyakönyvezett halálesetek
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December 16-a, péntek:
Kultúra és szórakozás

Ezen az estén több százan zsúfolódtak be a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola torna-
csarnokába. Iskolánk ifjú tehetségei mutatták
be tudásuk legjavát. A jól sikerült előadások
méltán ragadtatták tapsviharra a lelkes közön-
séget. Akkor és ott a Szent István Általános Is-
kola egy élő organizmussá olvadt össze. Együtt
voltak az ifjú titánok, a büszke szülők és a
„nemzet napszámosai”. Azt adtuk egymásnak,
ami manapság a legnagyobb kincs, a hitet és
szeretetet.

December 19-e, hétfő:
Játék és sport

Tanulóink ezen a napon különféle, az átlagos
halandók által szemétnek titulált dolgokból –
használt üvegekből, pléhdobozokból, teafilte-
rekből – alkothattak díszeket és játékokat. Meg-

tanulhatták, nem minden haszontalan, ami el-
sőre annak látszik, és azt is, hogy az igazi öröm
nem a tárgy birtoklása, hanem a megalkotása.
Ezután kivonultunk az iskola kissé kopottas pá-
lyájára, és egy jót versenyezhettünk. Futottunk,
hiszen a láb mindig kéznél van. Ki nyert? Fontos
ez? Mindenki, aki futott vagy rekedtre szurkolta
magát.

December 20-a, kedd:
Hazafiság és tudás

Ezen a napon iskolánk diákjai játékos, de „vé-
resen” komoly szellemi bajvívást tartottak. A
tusa témája a magyar zenész zseni, Liszt Ferenc
volt. A forgószínpadon volt memoriterjáték,
hintókészítés, zenefelismerés, vaktérkép…
Ezen a kedden nemcsak a nagy MESTER-re,
Liszt Ferencre voltam nagyon büszke, de diák-
jaink felkészültségére is.

December 21-e, szerda:
Bensőséges és örömteli

Reggel az osztályok összegyűltek, hogy ebben
az évben még egyszer örömet szerezzenek egy-
másnak. A hangsúly itt az utolsó szón van:
EGYMÁS-nak! Mert mi együtt vagyunk a Szent
István Általános Iskola közössége, és mi együtt
kívánunk mindenkinek ebben a hazában
boldog és sikerekben gazdag újévet!

ezúton szeretnénk megköszönni min -
den segítőnknek, támogatónknak, köztük
Ferenczi edit alpolgármester asszonynak –
a hét védnökének – az áldozatos és lelkes
munkát!

A közösség nevében: 
Nád Béla 

a Szent István Általános Iskola tanára

Csodás nap a Csodák Palotájában
2011. november 30-án a Szent István Általános Iskola 6. osztályával a
fővárosba látogattunk. Úti célunk a Millenárison a mindig megújuló,
bővülő Csodák Palotája volt. 

Még be sem léptünk az
épületbe, máris kipróbál-

hattuk, hogyan lehet egy
kézzel felemelni egy valódi,
működőképes autót.

Ez az a hely, ahol a kiállítási
tárgyakhoz nemhogy tilos, ha -
nem egyenesen ajánlott hozzá-
nyúlni. Mi ki is próbáltunk szinte
minden mozdítható, látható,
hallható modellt. Felemeltük
magunkat a Münchausen eme-
lővel; eltévedtünk, majd kitalál-

tunk a tükörlabirintusból; futó-
versenyt szerveztünk. 

Céloztunk Lenz ágyúval, au-
tóztunk szögletes „kerékkel” és
drótkötélen monocikliztünk.

A hajam is égnek állt – ne
tessék félreérteni, a gyerekek
nagyon rendesen viselkedtek
– a Van der Graaf generátor se-
gítségével.

Az Öveges teremben ré-
szesei lehettünk egy kísérle-
tekkel teletűzdelt interaktív

programnak is az elektro-
mosság témakörében. Büsz -
kék lehetünk tanítványainkra,
hiszen leleményességben, kre-
ativitásban kiérdemelték az
előadó dicséretét. Még azt is
megtudhattuk, hogyan szólhat
egy hagyományos teáskan-
nából rockzene.

Elhittük a Csodák Palotája
mottóját: A VILÁG ÉRDEKES!

Feketéné
Németh Annamária

Szent István napok az iskolánkban
– Hitvallás 4 tételben –



• A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan.

• Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
• A munkavégzés helye: Pest megye, 2315

Szigethalom, Szabadkai u. 64.
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői

megbízással járó lényeges feladatok:
angol és magyar szakok tanítása, egyéb pe-
dagógiai munka.

• Illetmény és juttatások: a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései szerint.

• Pályázati feltételek: főiskolai végzettség.
• A pályázat részeként benyújtandó

iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget
igazoló dokumentumok.

• A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a pályázatok elbírálását követően
azonnal.

• A pályázat benyújtásának határideje:
2012. január 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további in-
formációt Németh Leila nyújt a 06/70 339-
5153-as telefonszámon.

• A pályázatok benyújtásának módja: sze-
mélyesen Németh Leilánál – Pest megye,
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.

• A pályázat elbírálásának határideje:
2012. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szigethalom város honlapja (www.szigethalom.hu) – 2011. december 27.

Farsangi kézműves délután
2012. február 17. (péntek) 14.00 – 18.00

Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény (Szigethalom, Fiumei u. 48.).

Program:
ÁlArcOK, KIszeBÁB KÉszÍtÉse.

15.00 Szent István Általános Iskola 5/b. osztályának télbúcsúztató műsora.
Belépő: 400 Ft/fő.

A programra jelentkezni lehet a 06/70 380-7681-es telefonszámon.

Szigethalmi Híradó – 2012. január 9

A szent István Általános Iskola pályázatot hirdet

AngOl-MAgyAr szAKOs tAnÁrI MunKAKör
betöltésére

Hegedüs géza városi Könyvtár

2315 szigethalom, József Attila u. 59. tel.: 06/24 514-810; Fax: 06/24 514-811
E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu; info@hgvk.hu 

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE
2012-ben ünnepeljük könyvtárunk névadójának, Hegedüs Géza író szü-
letésének 100. évfordulóját.
A XXI. század küszöbén járunk. A tudásalapú társadalom megteremté-
sének eszméjét követve Hegedüs Géza olvasáskultúra terén kifejtett
munkássága, gondolatai aktuálisabbak, mint valaha.

Ennek jegyében hirdetjük meg a 2012. évi szavalóversenyt
„örökségünk” címmel.

NEVEZÉS
Az óvodások és az általános iskolások saját intézményükben nevezhetnek
az elődöntőkre, az onnan továbbjutók kerülnek a februári döntőbe.
A középiskolás és a felnőtt korcsoport, valamint azok az óvodások és ál-
talános iskolai diákok, akik nem a szigethalmi intézmények növendékei,
a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban adhatják le nevezésüket a döntőre

nyitva tartási időben (kedd, csütörtök: 12 – 19, szerda: 9 – 19,
péntek: 9 – 16, szombat: 9 – 14 óráig) személyesen, telefonon

(06/24 514-810) vagy e-mailben (info@hgvk.hu). 
A tárgy rovatban – e-mail esetén – kérjük feltüntetni: Örökségünk.

nevezési határidő: 2012. február 17.
A döntőt 2012. február 27-én, hétfőn 14:00-tól tartjuk

a városi Könyvtár rendezvénytermében.

FELTÉTELEK
Egy magyar költő szabadon választott verse, amelynek témája lehet az
olvasás, a tudás, tanulás, a gondolkodás fontossága.
A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtáro-
soktól a versenyen indulni szándékozók.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!
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Lakosságvédelmi
felkészítés
az iskolában

Lakosságvédelmi program indult Sziget-
halmon, melynek keretében az elmúlt
év decemberében a Gróf Széchenyi

István Általános Iskola elsős tanulói ismer-
kedtek meg az őket körülvevő veszélyforrá-
sokkal, illetve sajátították el a veszélyhely-
zetben követendő magatartási szabályokat.

Az interaktív foglalkozásokat kifejezetten
élvezték a diákok, az elhangzott veszélyfor-
rások kapcsán szinte minden gyermek elő tu-
dott hívni valamit eddigi emlékeiből. A diákok
sokszor korosztályukat meghazudtolva, érett
gondolatokkal segítették a foglalkozás-vezető
munkáját. 

A 2012. évben a második évfolyam felkészí-
tésével folytatódik a program, az év végéig
pedig minden szigethalmi diák találkozhat a
biztonságos életvitelhez szükséges alapvető
tudnivalókkal.

Tóth Csaba

Egy doboz szeretet...
Hagyományainkhoz híven idén is december

elejétől gyűjtöttük a cipős dobozokba rejtett
ajándékokat, hogy örömet szerezzünk vele is-
meretlen gyerekeknek karácsonyra. Több
mint száz doboznyi meglepetést készítettek
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói, kivétel nélkül csodásan becsomagolt
ajándékokat hoztak kicsik és nagyok. A dobozokban nem csak csokik és játékok la-
pultak, hanem az ajándékozók szívéből is egy-egy darab. A szeretetcsomagokat a
Tűzoltó utcai Gyermekklinikára juttattuk el, ahol legalább akkora örömmel és meg-
hatottsággal vették át tőlünk, mint amilyennel mi vittük az ajándékokat. Köszönjük
szépen az Önkormányzat segítségét, nélkülük nem tudtuk volna elszállítani a ren-
geteg dobozt.

Büszkék vagyunk rátok Kedves Ajándékozó Gyerkőceink, önzetlen és szép cselekedet
volt beteg gyermekeknek örömet szerezni!

Lilla néni, Robi bácsi

Ismét csodálatos sikert értek el
a Gróf Széchenyi István

Általános Iskola labdarúgói

Mint minden évben, november derekán immár 17. alkalommal rendezték meg a nagyon
jó hírű, jól felkészült csapatokat felvonultató Taksony Kupát. Az utóbbi években rendre
dobogón végeztünk, de a legmagasabb fokára utoljára 4 éve jutottunk fel.

Idén 9 csapat vett részt a tornán. 2 csoportba sorsolták a résztvevőket, ahol  körmérkőzést ját-
szottak. Az első két-két helyezett jutott be a legjobb 4 közé, mi a csoportunkban a 2. hellyel biz-
tosítottuk a továbbjutásunkat. A döntőben az A1 csapat játszott a B2-vel, illetve a B1 csapat az A2-
vel. Nekünk a jól felkészült szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola csapatával kellett
megmérkőznünk. Drámai hosszabbításos csatában büntetőkkel berúgtuk magunkat az aranyére-
mért lejátszandó utolsó mérkőzésünkre. 

A másik ágról Taksony jutott be Tököl ellenében. A döntő ütközetben végül mi diadalmaskod-
tunk 2-1-re, így ismét elhódítottuk a kupát, megszereztük az első helyet. A játékosaim még sérülten
is kiválóan játszottak.

Büszke vagyok
rátok fiúk:

gazdag Martin,
danajlovics norbi,
tuba Krisztián,
Pethő szabolcs,
szépi richárd,
Kölcze szabolcs,
tajti Krisztián.

Bravó fiúk, szép
munka volt!

Bóka Péter
testnevelő tanár

December 8-án a
Gróf Széchenyi
István Általános

Iskolából 45 gyermek és pedagógus jutalom
színházlátogatáson vehetett részt. A csodála-
tosan felújított RAM Kolosszeumban néztük meg
a Diótörő c. Csajkovszkij klasszikus darab mo-
dernizált változatát. A díszletek lenyűgözőek
voltak, minden csillogott, gyönyörű tündérek, ba-
lerinák táncoltak a színpadon. A gyerekeknek
szokatlan volt az előadás, hiszen balett lévén nem
beszéltek benne a szereplők, de annyira kifejező
volt a játék, hogy így is értették a történetet.

Kelemen Lilla
tanárnő

Diótörő
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December 13-án, Luca napján a Városi Könyvtárba vendégségbe voltak hivatalosak a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola tanulói. Az Aranyszamár Bábszínház Régi karácsony c. darabját
tekinthettük meg. A cím alapján már az oda úton kellemes hangulatunk támadt, de amit kaptunk,
az minden várakozásunkat felülmúlta. A csodálatos, egyszerre bájosan régimódi-békebeli és egy-
szerre minden modern igényt kielégítő rendezvényteremben már egy színházi díszlet várt ben-
nünket. Sok évet repültünk vissza az időben a csipketerítő, a régi bútorok, az ezüst gyertyatartó
láttán. A történet lenyűgöző volt: mese a mesében. A színészek varázslatos meséket játszottak a
szeretet erejéről. Az előadás alatt hárfakíséret volt, ami még különlegesebbé, meghittebbé tette
az egyébként sem átlagos műsort, hiszen a társulat mindössze 3 fős, viszont díszlet mozgatásával
szinte sokszereplőssé tudták duzzasztani a jeleneteket. 

Köszönjük szépen Szabó Zsuzsanna könyvtáros kollégánknak, hogy megszervezte nekünk ezt
a délutánt, idehozva a karácsonyi csodát. 

Kelemen Lilla és az 5.a osztály

tisztelt Asszonyom!
tisztelt uram! 

A zzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy
alapítványunkat az adó 1 % átutalásával tá-
mogatni, és erről a lehetőségről másokat
is tájékoztatni szíveskedjenek.

Alapítványunk (mint kedvezményezett)
neve, címe: szigethalmi gyermekek Moso-
lyáért Alapítvány, gróf széchenyi István Ál-
talános Iskola 
2315 szigethalom, thököly u. 37.)

Adószámunk: 18660544-1-13

segítő támogatásukat tanulóink nevében
tisztelettel megköszönöm.

Egyed Jolán
kuratóriumi elnök

mikulás parti
December 4-én a Városi Szabadidőközpontban

sok-sok kisgyerek várta izgatottan a Mikulást.
Színes műsor előzte meg az érkezését. A műsor

szereplői tánccal, dallal szórakoztatták a kis vendé-
geket. A Mikulás nehéz zsákkal jött, benne az ajándé-
kokkal, melyeket mindenki átvehetett tőle. Ezután ka-

kaóval, kaláccsal kínálták meg a kicsiket a Vállalkozók Szervezetének tagjai. Megkóstolhatták a
Gere Pékség ajándékát, a finom kókuszgolyót. Az uzsonna után érdekes játékokat játszhattak: ug-
rálóvár a mozogni vágyóknak, babaszoba a kisebbeknek. Zsófi, a lufihajtogató bohóc lelkesen ké-
szítette a színes luficsodákat. A nagyobbak csoportos és ügyességi játékokat játszottak számos dí-
jért. Jó volt látni a sok, gyermekével önfeledten játszó szülőt!

A programot a Gyermekbarát Baráti Kör szervezte. Köszönet illeti azokat a szülőket (felso-
rolni nehéz, hiszen olyan sokan voltak) és a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola
8.a osztályos tanulóit, akik munkájukkal tették feledhetetlenné ezt a délutánt. A rendezvényt tá-
mogatták még: a Városi Szabadidőközpont, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola nevelői
(Domokos Ilona, Ónodyné Papp Adrienn, Czita Gáborné, Hemmer Ferenc, Papp Zoltánné),
a Lurkó Családi Napközi és a Fit Dance Sport- és Táncklub.

Markó Tiborné 
szervező

Boldog Új Évet Kíván a
gróf széchenyi István Általános Iskola
dolgozói és tanulói nevében:

Egyed Jolán
igazgató

Minden kedves, lelkes
segítőnek köszönetemet

fejezem ki
a 25. szigethalmi

Erdei Télapó program
lebonyolításához

nyújtott támogatásáért.

Kerekesné Nagy Júlia
Gróf Széchenyi Általános Iskola

Aranyszamaras karácsony



TÍZ KEREK ESZTENDÔ
– Néptánc szívvel, lélekkel –

A jubileumi műsort a tököli Művelődési Központ és Könyvtárban
tartották december 10-én, szombaton délután. A Sziget Néptánc
Egyesület mellett olyan környékbeli vendégek is felléptek, mint

Szanyó István és Kállai Melinda, a Kiskun Néptánc Egyesület, valamint
a ráckevei Kéve Néptánc, illetve a tököli Délszláv Együttes férfi tán-
cosai. A születésnapra meghívták a korábbi táncosokat, így nekik és
a jelenlegi tagoknak is emléklappal, illetve néhány kedves gondo-
lattal köszönték meg az elmúlt tíz évet. 

A három órás műsor alatt olyan táncokkal kápráztatták el a közön-
séget, mint a moldvai csángók tánca, mellyel most is nagy sikert ara-
tott az együttes, de volt még legényes, mezőségi tánc, illetve szanyi
mulatságok is. Az est folyamán a talpalávalót a Bara Népzenei
együttes húzta.

Szilvay Balázs

A Sziget Néptánc Egyesület tagsága és vezetősége köszönetet
mond a 2011. december 10-én megtartott jubileumi Művészeti Nap
támogatásáért a Szigethalmi Képviselő-testület Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottságának, a tököli Művelődési Központ és Könyvtár
dolgozóinak, a meghívásunkat elfogadó ráckevei és tököli néptánc-
csoportok férfi táncosainak, valamint a Kiskun Néptánc Egyesü-
letnek.

Köszönjük Fáki László és családja, Bakos Gézáné, Bánóczi
Istvánné, Kosztyu József és Lupáné Kádár Ágnes, Kunzer Lászlóné és
a Kunzer Zöldségüzlet, Molnár László és családja, Stoklász Sándor
és családja, Szegő Gábor és Piroska, Humenyikné Tóth Tünde és
Dudás Lajos részéről egész évben kapott figyelmet, támogatást
és a jubileumi műsorunkhoz nyújtott segítséget.

A Művészeti Nap sikerét Halász László, Nagy Viktor, a Szigethalmi
Vállalkozók Szervezete, Sziklavári Sándor és Marika, Cseke István és
felesége, valamint barátai, Láncos Pál, Fésűs Endréné, Kovács
Józsefné, Rendek Istvánné, Rendek Lászlóné, Szekszárdi Sándorné,
Tabáni Istvánné, Váci Istvánné, Vitális László, Sziget Szerelvény 2000
Kft., és tagságunk odaadó munkája tette lehetővé. Köszönjük a ren-
dezvényre ellátogatók megtisztelő figyelmét.

Bolega Valéria
elnök

Idén ünnepelte megalakulásának tízedik
évfordulóját a szigethalmi Sziget Néptánc

Egyesület. A táncosok nagyszabású fellé-
péssel készültek a jeles eseményre, amivel
hatalmas sikert arattak az érdeklődők kö-
rében.

szigethalominfo.hu

szigethalominfo.hu

szigethalominfo.hu

szigethalominfo.hu
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Több százan a „Szigetország” turistaútjain
Örömmel jelenthetem, hogy december 17-én több mint 200 sporttár-

sunk tette tiszteletét a Maléter Pál Emléktúra különböző résztávjain. Da-
colva az orkán erejű széllel rótták a kilométereket. 

Számomra külön öröm volt, hogy a mártír kopjafájánál ott sorakoztak a
mécsesek, jelezve, hogy ezen a napon nemcsak a sport, de a nemzeti emlé-
kezet is fontos szerepet játszott. Kell ennél több kedves Olvasó? Sok-sok
vendég, akik az egészséges életmód jegyében azért jöttek, hogy megismerjék
a Csepel-szigetet és emellett ápolják dicső forradalmárunk emlékét is.

Én is csak ezt kívánhatom, egészséget és utódokat, akik büszkék le-
hetnek majd egyszer ránk.

Országos bajnokai vannak Szigethalomnak
December 18-án tartotta Szigethalmon a Magyar Sportturisztikai Szö-

vetség a Nemzeti Bajnokság eredményhirdetését. Örömmel „jelent-
hetem”, hogy a Szigethalmi TE csapata a 2011-es első osztályú bajnok-
ságban aranyérmet szerzett Toperczer András, Katona Gábor, Gaál Ferenc,
Illés Bálint, Kohán Balázs és Weimber Ferenc összetételben. Egyéniben
Toperczer András lett a bajnok, míg Gaál Ferenc a 3. helyet szerezte meg.
Ezúton gratulálunk nekik!

A Szigethalmi TE ajánlata februárra
Aki úgy érzi, hogy tagjai „elmacskásodtak” a tél derekára, aki szeretne

a Pilis meseszép tájain vándorolni, az jöjjön és csatlakozzon hozzánk feb-
ruár 4-én.

Ezen a napon felbu-
szozunk Dobogókőre.
(Mi a csúcson kez-
dünk!) Innen a pilisz-
szentkereszti szurdok
kőgörgeteges, szikla -
fa laktól szegélyezett
útján át, a Szentkút
érintésével elsétálunk
Csobánkára. Ez eddig
12,5 kilométer. 

Akinek ez kevés,
még megnézheti az
egri vár makettjét (ahol
a Várkonyi Zoltán ren-
dezte Egri csillagok
című filmet forgatták),
végigbotladozhat a solymári fal szakadéka mellett, hogy további 9 kilo-
méter megtétele után fejezze be vándorlását.

A túrára egyesületünk külön buszt szervez. A buszra jelentkezni Szik-
lavári Sándornénál lehet. További információk a www.szigethalmite.hu
honlapon vagy Nád Bélánál a 06/70 379-2928-as telefonszámon szerez-
hetőek be.

Remélem, február 4-én sokan járjuk végig a 21,5 kilométernyi vándor-
utat! Addig is jó egészséget minden kedves olvasónak: 

Nád Béla

Köszönjük a Betlehemi Esték rendezvény
összes fellépőjének: Szalavári Adriennek
és Kelemen Richárdnak, a Danceparty

Sporttánc Egyesületnek és vezetőjének, Kiss
Zoltánnak, a Négyszínvirág Óvoda ovisainak és
felkészítőiknek, Bucsiné Ibolyának, Dobrovits
Lajosnénak, Csurcsiáné Török Ilonának, a
Sziget Néptánc Egyesületnek és vezetőjének,
Kakuk Pálnak, Palotai Ferenc trombitamű-
vésznek és Lupa János zenepedagógusnak, a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói -
nak és felkészítőjüknek, Mészáros Krisztinának,
a Szent István Általános Iskola tanulóinak és
felkészítőjüknek, Ficzere Noéminak, a Fit-
Dance Sporttánc Egyesületnek és vezetőjének,
Molnár Szilviának, a Nyugdíjasok Baráti Kö-
rének Asszonykórusának és vezetőjüknek,
Farkas Pálnénak, valamint a Szigethalmi Kama-

rakórusnak és vezetőjének, Kontra Marika Szvi-
tának, hogy műsorukkal meghittebbé vará-
zsolták a rendezvényt, és köszönjük a 1023.
számú Jakus Gábor Cserkészcsapatnak, hogy
az idén is elhozták nekünk a betlehemi lángot
és elhívták hozzánk az egyházak képviselőit.

Továbbá köszönjük a finom gulyást a Fidesz
Szigethalmi Szervezetének, a székelykáposztát
és a sült gesztenyét Szigethalom Város Önkor-
mányzatának, a palacsintát az Összefogás Szi-
gethalomért Egyesületnek, a forralt bort és
puncsot Fáki László polgármester úrnak, a
forró teát a Városi Szabadidőközpontnak, az
italok elkészítését pedig Suhainé Réfi Tíme-
ának.

Köszönjük Szigethalom Város intézménye-
inek: a Hegedüs Géza Városi Könyvtárnak, a
Gróf Széchenyi István Általános Iskolának, a

Szent István Általános Iskolának, a Négyszín-
virág Óvodának, a Szivárvány Bölcsödének, a
Helytörténeti Gyűjteménynek, a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálatnak, hogy képvisel-
tették magukat a rendezvényen.

Köszönjük Pap Andreának és a Colorádó Cir-
kusznak, hogy biztosították a betlehemhez az
állatokat, Szilágyi Istvánnak a színpadi deko-
ráció elkészítését, a Szigethalmi Polgárőr Egye-
sületnek és Kancsár Ferencné Erzsikének a se-
gítségüket, továbbá Szigethalom Önkormány-
zatának és a Violet Kangaroo Kft.-nek, hogy
segítették a rendezvény lebonyolítását.

Köszönjük mindenkinek, aki ajándékával
hozzájárult, hogy a hátrányos helyzetű sziget-
halmi gyerekeknek teljesebbé váljon az idei ka-
rácsony.

Városi Szabadidőközpont

A V75 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2012. február 4-én 8:00-18:00
és február 5-én 8:00-15:00

a Városi Szabadidőközpontban rendezendő
GALAMB éS KISÁLLAT KIÁLLíTÁSRA.

Az egyik látványosság:
Pilisszentkereszti-szurdok

Köszönet mindenkinek a támogatásért, összefogásért!
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Szeptember végén rendezték a németországi
Halléban, a hagyományos feketeöves bajnok-
ságot. Mesterünk most, mint versenybíró kapott
meghívást erre a rangos eseményre. Reményeink
szerint jövőre az idén fekete övre vizsgázó csa-
pattagjaink (Kasza Pál, Mészáros Zsolt) is részt
vesznek ezen a versenyen. 

Az idei utolsó nagy megmérettetésünk a 21.
Tradicionális Shorai-do Kempo Bajnokság volt
Németországban. 36 fővel indult el buszunk Ma-
gyarországról. A 25 fős válogatottban 12 Dojo Lo-
vászos versenyző indulhatott magyar színekben.
12 órás utazás után jókedvűen, de fáradtan tér-
tünk nyugovóra. Másnap reggel indultunk a csar-
nokba, ahol gyors tájékozódás, majd a végleges
nevezések leadása következett. Kezdődött a ver-
seny! Először kicsit fura volt a pontozás, de mi-

után kiderült, hogy itt a kevesebb pont jelenti a
jobb eredményt, megnyugodtunk. A technikai
számok után jöttek a küzdelmek. Csapatunk itt
is helyt állt.

A magyar csapat 28 érmet szerzett, ebből 8
arany, 11 ezüst és 9 bronz. A Dojo Lovász csapata
12 fővel a 28 magyar éremből 21-et hozhatott haza.

Klubunk eredményei
Aranyérmek: Agárdy Claudia, Balogh Péter,

Barna József, Deák Zsófia, Telek Attila.
Ezüstérmek: Agárdy Claudia, Balogh Péter, Ba-

logh Tamás, Becskeházi Kata, Deák Zsófia. 
Bronzérmek: Szedlár Krisztina, Mészáros

Márk, Telek Attila, Balogh Tamás, Elekes Orsolya. 
A Magyar Kempo Szövetség évzáró rendezvényén

kerültek kiosztásra az éves munka eredményeként
megérdemelt jutalmak. Öt kategóriában hirdettek
eredményt: az év férfi versenyzője, az év női ver-
senyzője, az év bírája, az év edzője és az év klubja.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy idén mind
az öt kategória díját egyesületünk hozta el. 

Az év férfi versenyzője: Balogh Péter, az év női
versenyzője: Deák Zsófia, az év bírója: Mészáros
Zsolt, az év edzője: Lovász Gábor, az év klubja a
Dojo Lovász SKE lett.

Bár a 2011-es rendezvényeknek végük, csapa-
tunk nagy munkában van. Ismét egyesületünk
kapta a megtisztelő és komoly munkát igénylő
feladatot, hogy 2012. február 3-5 között, a tököli
sportcsarnokban megrendezendő X. Juhász Fe-
renc Emlékverseny Kempo Világbajnokságot
megszervezze. A verseny nyílt, bárki megtekint-
heti. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Lovász Gábor

Szeptember végén abban a kitüntetésben része-
sültem, hogy a delegációval kiutazhattam len-
gyel testvérvárosunkba, Jaworsnoba. Ellátogat-
tunk Krakkóba, ahol megnéztük a sóbányát és
az újonnan elkészült főtér alatti múzeumot,
ahol a város múltját ismerhettük meg interak-
tívan; még sárban is taposhattunk és méredz-
kedtünk a krakkói mérlegen. Időutazáson vet-
tünk részt a zywieci sörgyár múzeumában egy
időgéppel az 1880-as évekbe. Jaworsnoban
pedig a várossá avatás 100. évfordulója alkal-
mából agy fantasztikus gálakoncertet hallgatha-
tunk meg. Vendéglátóink finom ételekkel ked-
veskedtek nekünk, melyek közül kettőt most
megosztok Önökkel.

Barszcz czerwony cékla leves

Alaplevet készítünk (ez lehet húsleves alaplé is),
hozzáadjuk a felkockázott répát és a zellert,
majd a levesbe tesszük a szegfűborsot, a fok-
hagymákat és a babérlevelet. Amíg fő, addig gu-
mikesztyűben megpucoljuk a céklákat, felkoc-
kázzuk és a leveshez adjuk. A levest sózzuk, bor-
sozzuk, s a legvégén majoránnával fűszerezzük.
Borecettel kicsit savanyítunk rajta és friss ke-
nyérrel, pogácsával, esetleg sós, rántott pala-
csintával tálaljuk.

Pierogi
Az 50 dkg lisztet egy nagy keverőtálba szitáljuk.
Csipetnyi sót adunk hozzá. A liszt közepébe ké-
szítünk egy mélyedést, ebbe egy kevés forralt
vizet öntünk. Egy villával elkezdjük összedol-
gozni a tésztát és mindig csak egy kevés vizet
adunk hozzá. Amikor összeállt a tészta, akkor
lisztes deszkán átgyúrjuk, majd egy keverő-
tálban, konyharuhával lefedve pihenni hagyjuk
legalább fél órát. Ezután a tésztát lisztes deszkán
jó vékonyra nyújtjuk, és egy pogácsaszaggatóval
nagyobb köröket vágunk ki belőle. A körök kö-

zepére halmozunk egy kiskanálnyi tölteléket,
ami lehet sós vagy édes is; készítenek krumplist,
káposztást, húsost, túrost, gyümölcsöst is. Ez-
után félbehajtjuk a kört, vigyázva arra, hogy a
szélek alatt töltelék ne legyen. Alaposan össze-
nyomkodjuk a széleket, majd egy lisztes tálcára
helyezzük az elkészült darabokat. Ha mindegyik
pierogival készen vagyunk, akkor egy lábasban
enyhén sós vizet forralunk, és abban – miután
a víz felszínére jönnek a tészták – pár percig
még főzzük.
Tálaláskor olvasztott vajjal, gyümölccsel, lek-
várral, esetleg tejszínhabbal vagy pirított zsem-
lemorzsával díszíthetjük.

Jó étvágyat kívánok:
Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Január - Boldogasszony hava

Hírek a kempo világából
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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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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.

Minden jó, ha jó a vége…
– Év végi rendezvények a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban –

November 25-én Andrew Pierce (Novák Andor) mutatta be Delírium
című könyvét családjának, ismerőseinek, barátainak könyvtárunkban.
A fiatal, szigethalmi elsőkönyves szerző tervei szerint a bemutatót ha-
marosan újabb követi majd.

December 9-én rendezvénytermünk megtelt érdeklődőkkel, hiszen
már mindenki nagyon várta Biró Endre: Szigethalom története c. köny-
vének megjelenését és bemutatását. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a
műre, hiszen ilyen jellegű kiadvány még nem készült a településünkről.
Hogy még jobban felkeltsük az érdeklődést, könyvtárosaink részleteket
olvastak fel a könyvből. Előadásuk osztatlan sikert aratott, ezt mutatta a
vásárlások száma is. Sokan gondolták úgy, hogy ezzel a könyvvel lepik
meg karácsonyra szeretteiket. Volt, aki több példányt is vásárolt és dedi-
káltatott belőle.

A könyv továbbra is megvásárolható könyvtárunkban, jó szívvel
ajánljuk mindenkinek!

December 13-a a gyerekek napja volt nálunk. Délelőtt Telegdi Ágnes
mesélt nagycsoportos óvodásoknak állatos történeteket, melyeket a saját
maga által készített fotókkal illusztrált.

Délután az Aranyszamár Bábszínház alakította át díszleteivel a könyv-
tárat, a Régi karácsony című darabot játszották el Bak Ágnes, Kelemen
Lilla és Tzintzisné Tárnoki Anita tanárnők osztályainak. 

Ezzel a nappal kedveskedtünk a legaktívabb könyvtárlátogató osztá-
lyoknak, megköszönve egész éves szorgalmukat.

Idén is vártuk a könyvtári pavilonban a látogatókat december 22-én
és 23-án a Dísz téren. Volt és jelenlegi könyvtárosok együtt kenegették
a zsíros kenyeret, megszórták egy kis lilahagymával és szeretetükkel, így
kedveskedve a város lakosságának.

2012-ben is sok szeretettel várunk minden kedves látogatót! 
Vékonyné Szoboszlai Éva

tisztelt Olvasóink,
szigethalmi lakosok!

Kérjük, hog y személyi jövedelemadójuk
1%-ával továbbra is támogassák

a Hegedüs géza városi Könyvtár tevékenységét!

Adószámunk: 16795028-1-13
A felajánlott összeget az építkezés

folytatására fordítjuk!

Köszönjük támogatásukat!
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Kristálytiszta, egészséges ivóvíz
az Ön otthonában

• háztartási víztisztítók
• irodai víztisztítók
• zuhanyszűrők
• vízlágyítás berendezései
• minden más, e témához kapcsolódó megoldások

és műszaki berendezések forgalmazása
és szerelése

• nincs több szemétbe dobott műanyag palack
• nincs több filmréteg a kávén
• nincs több vízkő a kávéfőzőn, vasalón
• jobb ízű levesek
• nem lesz vízkő a kazánban, boylerben,

mosógépben

Platinus Aqua háztartási víztisztítók

Ingyenes helyszíni tanácsadás:
Molnár József  06/20 312-5323

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

HORGÁSZOK, FIGYELEM!

A Budapesti és Pest  megyei Vízügyi Dolgozók
HE értesíti szigethalmi horgásztársait, hogy

a 2012-es évre az engedélyeket
a Marika-Jusztina Virágboltban

(Szigethalom, Szabadkai u. 122. sz. alatt)
lehet kiváltani.  

A fogási naplók is itt adhatók le.

Sporttársi üdvözlettel:
a Vezetség

Szigethalmi jazz-esték
II. koncert

A Jazz Qualitativo
meghívja önt 2012. január 21-én, szombaton este

a városi szabadidőközpontba.

A zenekar az első nagy sikerű koncert után újabb
meglepetésekkel készül. A művészek a jazz örökzöldek
mellett modern dallamokat, lüktető ritmusokat, balladákat
szólaltatnak meg, beleadva egyéni ötleteiket,
kreativitásukat.

szeretettek várjuk önt!
Ha könnyed, mégis színvonalas zenei élményre vágyik,
a régóta a jazz híve, vagy még csak barátkozik vele,
vagy csak hallott az előző koncertről, jöjjön el!

szeretettek várjuk önt is!
Aki az első koncertünkön megtisztelte a zenekart
jelenlétével; meghallgatott, tapsaival bíztatatott bennünket.
Köszönjük!

Jazz Qualitativo
Kezdés: 20 óra, jegyár: 1.000 Ft.


