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• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei:
Janzsó Zsu zsan na, kapcsolattartó.  Levelezési cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Tele-
fon: 06/70 376-5956, E-mail: bona.zoltan@parla-
ment.hu, janzso. zsuzsanna@fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu

• Fáki László polgármester13. (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján.Bejelentkezni
a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@
szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hiva-
tal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselőj. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu. 20. (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal fszt. 26. szoba

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselőj. Telefon: 06/70-
334-891. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu.
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselőj. Telefon:
06/70-585-6592. E-mail: novakne.kissviktoria@
gmail.com. 13. (hétfő) 17:00-18:00 óra között. Hely-
színe: Polgármesteri Hivatal fszt. 26. szoba

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 
4. választókerület képviselőj. Telefon: +36/30-688-
1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó-
óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője. Telefon: +36/20-
992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com. Fogadóóra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-
984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu.
27. (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne: Szép ABC
presszója

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 7. választókerület képviselője. E-mail:
torok.ica001@gmail.com. 27. (hétfő) 18-19 óra között.
Helyszíne: Szép ÁBC presszója

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-
0480. Fogadóóra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/20-947-5366.
E-mail: tothjozsef58@gmail.com. Fogadóóra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

• Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP). Telefon:
06/70-331-9904. E-mail: csapogyongyi@freemail.hu.
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/30-952-
3346. E-mail: molnars@pr.hu. Fogadóóra: a lakossági
igények gyors és haladéktalan orvoslásának elősegí-
tése érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Januári fogadóórák

Módosultak a helyi adók

2019. december 17-én tartotta soron követ-
kező rendes ülését Szigethalom Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete,

melyen 12 nyílt és 1 zárt napirendi pontot
tárgyalt. A polgármester köszöntötte a jelenlé-
vőket, és megállapította, hogy a testület 12
tagjából mind a 12 fő jelen van.

Az első napirendi pontban Szigethalom
Város Önkormányzatának 2020. évi munkater-
vét fogadta el 12 igen szavazattal a képviselő-
testület.

Ezután a 2020. évi belsőellenőrzési ütem-
terv megtárgyalása következett, melyet szintén
egyhangú szavazással fogadtak el a képviselők.

A harmadik napirendi pontban a Nobilis
Humán Szolgáltató intézményvezetői munkakör
betöltéséről határozott a testület. A meghirde-
tett pályázaton a megbízást 11 igen és egy nem
szavazat mellett Domonkos István nyerte el.

A következőkben a képviselő-testület a
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
módosított szakmai programját szavazta meg
12 igen voksolással.

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-
testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés szabá-
lyairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt
megillető díjazásról szóló 12/2017. (VI.27.)
önkormányzati rendeletét módosította 12 igen
szavazattal.

Ezt követően a képviselő-testület 12 igen
szavazattal döntött úgy, hogy a Szigethalom
Város Önkormányzat a Szigethalom Város
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról szóló 25/2018. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletét módosítja.

Ezután a Szigethalom Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződé-
seit a bérlők kérelmére egyhangú szavazás-
sal hosszabbította meg a 2020-as évre a
testület.

A nyolcadik napirendi pont a helyi adókról
szóló 18/2018.(X.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szólt, melyet szintén 12 igen
szavazattal fogadtak el.

A kilencedik napirendi pontban a képviselő-
testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy
döntött, hogy a Szigethalom Város Önkormány-
zata talajterhelési díjról szóló 17/2018. (X.24.)
önkormányzati rendeletét módosító rendelet-
tervezet szövegét elfogadja.

Ezután az önkormányzat költségvetésének
előirányzat-módosító kérelmét fogadta el a
képviselő-testület teljes egyetértésben.

A tizenegyedik napirendi pontban a képvi-
selő-testület az OTP Bank Nyrt-től történő
folyószámlahitel felvételéről határozott 12 igen
szavazattal. 

A tizenkettedik pontban a képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ 1. pontjában meghatározott településfejlesz-
tési közfeladat ellátása érdekében elfogadja a
Szigethalom 05/283, 05/285-05/289 hrsz-ú szántó
területek vonatkozásában az eladó felajánlását,
és megvásárolja a fenti ingatlanokat.

Ezután a polgármester megköszönte a rész-
vételt, és az ülést bezárta.

A zárt napirendi pontban 12 igen szavazat-
tal arról döntött a képviselő-testület, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 119.§-a alapján az önkor-
mányzat jelzálogjog-bejegyzést kezdeményez a
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
hátralékkal rendelkező ellátottainak térítési díj
hátraléka ügyében. 

A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek:

Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés:
2020. január 21.

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: 2020.
január 23.

Képviselő-testületi ülés: 2020. január 28.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-

halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben
is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 

1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 30 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok
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Bemutatkoznak a képviselők
5. körzet: Sztrapkó Norbert

47 éves építőipari vállalkozó vagyok, 11 éve
élek Szigethalmon. Mivel szeretek futni, csatla-
koztam a helyi ultrafutókhoz. Így lettem a
SZUFLA vezetőségi tagja, később elnöke. Fő szer-
vezője vagyok a Szula Futófesztiválnak. Folyama-
tosan részt veszek, a Fogyatékkal Élők Nappali
Otthonában szervezett sportnapokon. az otthon
javára gyűjtöttünk támogatást a futó versenye-
inken. Ebből vásároltunk sporteszközöket, építet-

tünk klímát, és fejlesztettük a kertet.
A 2014. évi önkormányzati választásokon az Összefogás Szigethalomért

Egyesület jelöltjeként az 5. számú választókörzetben indultam, és a választók
támogatásának jóvoltából azóta önkormányzati képviselőként dolgozom a
körzet és a város fejlődésért. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjaként
részt vettem a város fejlődését szolgáló döntésekben. Sok utat sikerült felújí-
tanunk, pl. az 5. számú választókörzetbe tartozó Babits utca újra aszfaltozása
is megtörtént. Javaslatomra helyeztünk el minden oszlopon közvilágítási
lámpatesteket a Széchenyi utcán, majd a ciklus végére az egész város közvi-
lágítását sikerült korszerűsíteni.

Az elmúlt 5 évben fontosnak tartottam, hogy a civil szervezetek több
támogatást kapjanak, mint az előző testület ideje alatt. Ezt sikerült megva-
lósítanunk. A 2019-es évben pályázat útján már több mint 7.000.000.-Ft-ot
tudtunk szétosztani közöttük. Ez az összeg jelentősen több mint a korábbi
ciklusban volt.

Közbenjárásomra valósult meg az igazolt, kimagasló eredménnyel rendel-
kező sportolók ösztöndíj támogatása is. Munkámmal továbbra is az itt élőket
szeretném szolgálni.

Telefon: +36 20 992 0114. Email címem: sztrapko@gmail.com

6. körzet: Suhai-Réfi Tímea
49 éves vagyok, 1990-ben költöztem Sziget-

halomra. Két gyermekem van, Tamás 29 éves,
Nikolett 26 éves. Boldog nagymamaként kényez-
tetem a 2 éves unokámat.

Családi vállalkozásban autóipari segédanya-
gok forgalmazásával foglalkozom, emellett szere-
tek kirándulni, olvasni és rendezvényeken segí-
teni.

Gyerekeim óvódás kora óta részt vettem a
szülői munkaközösség munkájában, majd az iskolában 4 évig voltam az SZMK
elnöke, ahol a szülőkkel közösen családi napokat, bálokat rendeztünk, kerí-
tést, tornatermet festettünk, strandröplabda pályát építettünk.

Évek óta aktívan támogatom a városi rendezvényeket. Segítek a múze-
umi foglakozásokon, a városnapon, gyereknapon jótékonysági palacsintasü-
téssel, a betlehemi estéken finom meleg italokkal várom a látogatókat.

2007-ben Szigethalom Város Önkormányzatától a Közösségi Életért díjat
kaptam meg.

Az 2014 óta, az Összefogás Szigethalom Egyesület színeiben választottak
meg 6. körzet képviselőjének. 

Azóta nagyon sok mindent sikerült megoldani az önök segítségével. Több
utcát felújítottunk, gyűjtöttünk a Duna-sori játszótér fejlesztésére. A lakosok
segítségével fekvőrendőröket telepítettünk, és minden tavasszal a Dunaszi-
getet kitakarítottuk az ott lakókkal. Szemetet szedtünk, gallyaztunk a Szabad-
ság utcában.

Szeretném a város és az itt élők életét a munkámmal tovább segíteni.
Telefon: +36 70 984 8827
Email címem: suhai.timea@gmail.com

8. körzet: Nagy Viktor
54 éves vagyok. 15 éve élek Szigethalmon,

ahol több mint tíz évig a Szabadkai úton található
„Tükör Barkácsboltot” üzemeltettem. Mindig is
igyekeztem aktív társadalmi életet élni, huzamo-
sabb ideig voltam a Szigethalmi Vállalkozók Szer-
vezetének vezetőségi tagja, majd 2014-ben az
Összefogás Szigethalomért Egyesület színeiben
indultam a választásokon, és a polgárok döntése
alapján Szigethalom 8. számú választókerületé-

nek képviselője lettem. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjaként aktívan
részt vettem a döntések előkészítésében, büszkén mondhatom, hogy szám-
talan javaslatom nyitott fülekre talált és megvalósításra került.

Hobbim és a munkám mellett az életem két fő mozgatóeleme a zenélés
és a motorozás. Aktívan zenélek, zenét szerzek, dalszövegeket írok, ha felkér-
nek, műsort vezetek.

A motorozás sajnos, a tavaly szeptemberben, nem az én hibámból
történt balesetem okán, gyökeresen megváltoztatta az életemet, de a
kórházból való visszatérésem óta újult erővel vetettem bele magam a közéleti
munkába, mert szeretem a várost, szeretek Szigethalmon élni.

Akkor és most is vallom, hogy a helyi döntéshozásban sokkal fontosabb
a pártpolitikánál az, hogy olyan felelősen gondolkodó, a településen lakó
képviselő-testülete legyen Szigethalomnak, amely a döntéseket ne csak
meghozza, hanem egyéni szinten, saját bőrén tapasztalva élje meg azok
hatását.

Elérhetőség: ha5vki@gmail.com

7. körzet: Csurcsiáné Török Ilona
Óvodám, a Kék óvoda, első munkahelyem,

jelenleg is itt dolgozom immár 39 éve, mint
óvónő és gyermekvédelmi felelős, 19 éve, mint az
óvoda vezetője. A 39 év alatt minden tudásom
és képességem igyekeztem arra irányítani, hogy
a reám bízott gyerekeket és családjukat a tiszte-
let, az elfogadás, a megbecsülés, a biztonság és
legfőképp a szeretet övezze.

Kezdeményezésemre sok-sok szülői aláírást
gyűjtve valósult meg a kék óvoda előtti lámpás zebra, a gyerekek életét
megszínesítő Csengettyű bábcsoport, az óvodásainkból összeálló Mákvirág
tánccsoport. Vallom, hogy minden óvónőnek „magvető” munkát kell, hogy
végezzen a magyar népi kultúra értékeit átadva. 

Mindig fontosnak tartottam, hogy folyamatosan műveljem magam, a
második diplomámat az ELTE Család- és gyermekvédelem szakán végeztem,
majd tavaly fejeztem be a Szent István Egyetem Intézményvezetői szakát. A
gyermek- és családvédelem kiemelt fontosságú terület az életemben, a
szigethalmi 6 óvoda gyermekvédelmi koordinátoraként igyekszem segítő
kezet nyújtani, mivel látom, hogy a család, mely a biztonság és a szeretet
szigete, egyre több viharnak van kitéve.  Létrehoztam az „Aranyhal alapít-
ványt”, ami a Szigethalmon élő 0-14 éves korú súlyosan hátrányos illetve
fogyatékos gyerekek megsegítésére jött létre. 

A mostani önkormányzati választásokon az Összefogás Szigethalomért
Egyesület támogatásával a 7. számú választó körzetben kaptam mandátu-
mot. Én is itt élek és dolgozom, ismerem a problémákat, fontosnak tartom,
hogy saját tudásom, képességeim felhasználásával maximálisan segíteni
tudjam az itt élőket.

Telefon: +36 70 938 9796. Email címem: torok.ica001@gmail.com
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Bemutatkoznak a képviselők
FIDESZ-KDNP lista: 

Adorjánné Csapó Gyöngyi
A Fidesz-KDNP jelöltjeként kompenzációs

listáról kerültem a képviselő-testületbe. 2000 óta
élek családommal Szigethalmon. 2008 óta vagyok
aktív tagja a Fidesz helyi szervezetének, illetve
2016 áprilisától látom el a csoportelnöki teendő-

ket. 2010-2014 között a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság külsős
bizottsági tagjaként segítettem a képviselő-testület munkáját. 

Végzettségemet tekintve először élelmiszeripari mérnöki diplomát
szereztem 1989-ben. Pénzügyi területen elsőként a mérlegképes köny-
velő, majd adótanácsadói, ezt követően 2007 és 2009 között a BGF Pénz-
ügyi és Számviteli Karán, alapszakon pénzügy, adó-, illeték-, vámszakértő
képesítést szereztem. Munkámat 2001-ben Szigethalom Egyesített Népjó-
léti Intézményben kezdtem, ahol jelenleg is dolgozom.

Úgy gondolom, hogy szakmai tapasztalatom valamint felelős maga-
tartásom lehetővé teszik, hogy maximálisan szolgáljam a helyben élők
érdekeit. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok a városunkat
tovább építő célok eléréséhez, és aktív részese lehetek egy olyan fejlesztő
munkának, ami a város lakóinak érdekét és egyben Szigethalom fejlődé-
sét is szolgálja.

FIDESZ-KDNP lista:
Tóth József 

1958-ban születtem egy nyolc gyermekes
család utolsó gyermekeként. 1968 óta élek Sziget-
halmon. Több éven keresztül a helyi intézmények
karbantartását vezettem, jelenleg a Fővárosi
Vízműveknél dolgozom, és mellette vállalkozást

üzemeltetek. Nős vagyok, két felnőtt gyermekem és négy unokám van, akik
szintén szigethalmi lakosok. Büszke vagyok arra, hogy mind a két lányom
a helyi közintézményekben oktatja a jövő nemzedékét.

11 éve a szigethalmi Keresztény Demokrata Néppárt elnökeként
veszek részt a város politikai életében. Főbb rendezvényeink az I. és II.
világháborúban elesett hősökről való megemlékezés a szigethalmi közte-
metőben, az „ Adj egy tál meleg ételt” nevű kezdeményezés minden év
decemberében vagy januárjában a görög katolikus templomnál, és a  tria-
noni béke diktátumra való megemlékezés a nemzeti összetartozás
napján. 

Aktívan részt vettem a Dísz téren található trianoni kereszt és kopjafa
felállításában. Alapító tagja voltam az Erdő utcai görög katolikus kápolna
létrehozásának.

Az elmúlt időszakban három választási ciklust dolgoztam végig, mint
a 2-es számú körzet önkormányzati képviselője. Jelenleg kompenzációs
listáról kerültem be a testületbe. 51 éve lakom Szigethalmon, így átlátom
az itteni problémákat, ezért minden erőmmel azon leszek, hogy a város-
ban élők érdekeit szem előtt tartva hozzam meg döntéseimet.
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Az angyalok köztünk élnek, emberi alak-
ban járnak-kelnek a városban, élik
mindennapi életüket. Teszik a dolguk,

küzdenek a problémáikkal, mint bárki más,
megélik az örömeiket, bánatukat, szaladgálnak,
hogy készen legyen minden az ünnepekre, de
közben megállnak egy percre, és gondolnak
azokra is, akiknek nehézségekbe ütközik
megteremteni az ünnepi hangulatot, megaján-
dékozni szeretteiket, akiknek segítség, támoga-
tás nélkül a közelgő ünnepnapok olyanok lenné-
nek, mint bármely nehézségekkel, küzdelmekkel
teli hétköznap. 

Az angyalok, akik a cipődoboz adomá-
nyaikkal lehetővé tették, hogy 104 gyermek
számára igazi ünnep lehessen a karácsony, akik
élelmiszer adományukkal 155 családnak
tették könnyebbé az ünnepi készülődés perceit,
és akik segítettek összegyűjteni azt.

Akik rendszeresen teletöltik adománydobo-
zainkat. 

Az a család, aki felajánlotta, hogy 50 000-
60 000 Ft értékben fizetné egy család vásárlá-
sát, az, aki 10 000 Ft értékben felajánlotta, hogy
egy családdal együtt bevásárol számukra a
hentesnél, az a család, aki szárnyai alá vett egy
rászoruló családot, és tartós élelmiszerrel, vala-
mint játékokkal támogatta őket. 

Az a személy, aki felajánlotta 9000 Ft-os
rezsiutalványát.

Aki 75 000 Ft értékű CBA utalványt ajánlott
fel egy nehéz helyzetben élő családnak, mind-
azok, akik a SZÉP ABC-ben tartós élelmiszerrel
töltik meg az ott kihelyezett kosarat, Tatár
Tímeának, aki évek óta támogat minket
gyümölccsel. A Karám munkatársai, akik idén
is közel 100 kg szaloncukrot ajánlottak fel,
Kohut Pál, aki szintén rendszeres támogatója

klienseinknek. A HIT-gyülekezet tagjai, akik a
téli szünet minden napjára fizetik 20 gyermek
étkezését, és persze mindenki, aki az év során
valamely formában támogatja a nehéz helyzet-
ben élőket. 

Mindenki lehet angyal, nem kellenek
ahhoz nagy csodák, minden apró segítség
számít!

Klienseink nevében nagyon köszönjük a sok-
sok adományt! Köszönjük, hogy segíthetünk!

Fabula Kriszta

Az angyalok köztünk élnek
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Az ünnep fényei

Szigethalmon is, mint sok más településen
megfigyelhető, hogy az utóbbi években, az
advent időszakában egyre többen díszítik

fel házaikat, kertjeiket, örömet okozva ezzel
mindazoknak, akik elmennek a kidíszített,
pompában úszó ingatlanok előtt.

Ez adta azt az indíttatást, hogy Szigethalom
Város Önkormányzata ismételten kiírja az
Ünnep fényei pályázatot, melynek célja, hogy
az indulók megmérettessék ünnepi díszbe öltö-
zött portáikat. 

Az idei évben hat család pályázott. A pályá-
zat benyújtási határideje 2019. december 6. volt
a zsűri pedig december 8-án este járta végig a
jelentkezők ingatlanjait, szemrevételezve az
utcafront felől a házakat, egytől ötig pontozva
azokat a szavazólapon.

A zsűri tagjai voltak: regényi Tiborné,
Miklós Istvánné, Fejes János, Domonkos István,
Domonkos Dóra.

Nehéz volt a döntés, hiszen szebbnél szebb
díszítésekkel találkozhattunk. 

A jelentkezés jeligével történt, a végleges
eredmény pedig a következőképpen alakult:

I. Both Tóthi Katalin – Bogyóka
II. Weinémer Tiborné – Csodakert
III. Moldván Valéria – Meseházikó
IV. Novák Andrea – Masni
V. Batta Attiláné – Vízöntő

VI. Pintér Orsolya – Pintér –Joó család
Minden helyezett ajándékcsomagban ré -

szesült.
Mindenkinek szívből gratulálunk, nagyon

szépen köszönjük a jelentkezést, és bízunk
abban, hogy minden évben egyre többen és
többen jelentkeznek majd, hiszen nagyon sok
pályázatra érdemes ház nyújt ünnepi hangulatot
a településen!
(fotó: Fejes János)

Fabula Kriszta

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com 

(a hirdetési összeg befizetése után!) 

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen 
megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti,

szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: január 24. 
Megjelenés: 2020 február eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Folytatás az 1. oldalról: 11. Jótékonysági Városi Bál 
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Ezt a címet viseli az az Erasmus+ projekt,
amiben hazánk is részt vesz négy másik
országgal együtt. Ennek keretében voltunk

diákjainkkal Portugáliában, Görögországban és
Olaszországban, már csak Litvánia van hátra. 

November 11-15. között iskolánk, a Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola látta vendé-
gül a többi országot, tíz tanárt és huszonegy
diákot.

Hétfőn ünnepélyesen fogadtuk vendégein-
ket, melynek keretében Pálos Annamária, a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgató
asszonya, Fáki László polgármester és Németh
Leila intézményvezető asszony mondott beszé-
det, majd az emelt szintű ének-zene oktatásban
részt vevő gyerekek adtak műsort. A szülői
munkaközösség házi készítésű süteményekkel
kedveskedett a vendégeknek. Ezután a gyere-
kek mutatták be országukat egy-egy ppt-vel
kísért előadás keretében. Ebéd után sorverse-
nyeket rendeztünk, majd a Sziget Néptánc Egye-
sület előadásában néptáncokat nézhettek és
tanulhattak a gyerekek.

Kedden részt vettek a diákok egy nemzet-
közi matematikai és logikai versenyen, utána
pedig órákat nézhettek meg, majd ellátogat-

tunk az Emese Parkba, ahol Magyar Attila segít-
ségével nemcsak betekintést nyerhettek a
középkori életbe, hanem kézműves foglalkozás
keretében gyertyát is önthettek. 

A szerda kirándulós nap volt, ellátogattunk
Visegrádra, megnéztük a királyi palotát és a
fellegvárat. Innen Szentendrére mentünk, ahol
egy ukrán művész mikroszkopikus alkotásait
csodáltuk meg, majd mindenki szabadon néze-
lődhetett a városban.

Csütörtökön egy logikai játékokból álló
versenyen vehettek részt a diákok, ebéd után
pedig ellátogattunk a Helytörténeti múzeumba,

ahol többek között perecet sütöttek a gyerekek.
Este búcsúvacsorát tartottunk, ahol kiosztottuk
az okleveleket és a verseny díjait.

Pénteken Budapest volt terítéken, megláto-
gattuk az Országházat, szétnéztünk a Városli-
getben, ebédeltünk az A38-as hajón, majd a
budai várat tekintettük meg.

Mind a vendég tanárok, mind a diákok jól
érezték magukat, mindenki kellemes élménnyel
gazdagodott.

Szél László
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Ez logikus, kedves Matek!

Ismét sok kincset rejtett 
a Négyszínvirág Óvoda

Ha december, akkor karácsonyról szól az életünk, és ilyenkor sokszo-
rosára „nő” a szívünk. Igyekszünk – erőnkhöz mérten – segítséget
nyújtani valamilyen formában. Van, aki pénzt ad. Van, aki használati
tárgyakat ajánl fel rászorulóknak. Egyre több embertől kapunk
megkeresést, hogy szívesen segítenek valamilyen formában egy-két
több gyermekes családnak.
Sok év óta a Négyszínvirág Óvoda rendezi meg a Kincskereső Kará -
csony programját, melyre minden évben huszonnégy olyan családot
választanak ki, akiknek nagy szüksége van az ünnephez segítségre.
A huszonnégy családot a Kék Tagóvodába hívják meg, ahol kedves
műsorral várják őket az óvónénik és az óvodások is. Az idei műsor
mindenki örömére Holle anyó birodalmát idézte bábjáték keretei
között.
A műsor után az összekészített csomagok is „gazdára” találtak,
melyek tartós élelmiszert, édességet, és ajándékokat rejtettek hozzá-
járulva az ünnep gondtalanságához.
Több éves hagyomány már az is, hogy ünnepre készülődve ezeknek
a családoknak gyermekeit megkérdezik, hogy milyen ajándéknak örül-
nének a legjobban. A vágyak valóra váltását nagylelkű felajánlók segí-
tik, akik személyesen adják át az ajándékokat. Az ajándékozás pilla-
natai minden évben könnyeket csalnak a jelenlévők szemébe.
Köszönjük a szülőknek, támogatóknak, óvónéniknek, Szigethalom
Város Önkormányzatának és Bakos Gézánénak, akik pénzt és időt
nem sajnálva segítették huszonnégy család ünnepét szebbé tenni.
Külön köszönjük Csurcsiáné Török Ilonának, a Kék tagóvoda vezető-
jének, aki a rendezvény fáradhatatlan motorja, és aki nélkül a
„kincsek” nem találtak volna gazdára.

Dr. Schuller Gáborné
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Könyvtári szolgáltatások árainak változása
2020. január 1-től az alábbiak szerint módosul a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár szolgáltatásainak ára és a tagdíj mértéke:
Tagdíj:
2020. január 1 – április 30-ig 1800 Ft/év
2020. május 1-től 2000 Ft/év
16 éven aluliak és 70 éven felüliek részére ingyenes!
Könyvtári szolgáltatásaink:
Fénymásolás: A/4 egyoldalas 30 Ft, kétoldalas 50 Ft

A/3 egyoldalas 50 Ft, kétoldalas 80 Ft
Szkennelés: 200 Ft/oldal
Fax: belföld 400 Ft /lap

külföld 800 Ft /lap
Laminálás: A/4 300 Ft / lap; A/3 500 Ft/lap
Spirálozás: 150 lapig 300 Ft

300 lapig 500 Ft
Internet: 400 Ft / óra
Nyomtatás pendrive-ról, e-mailről (info@hgvk.hu):
fekete-fehér: A/4 egyoldalas 40 Ft; kétoldalas 70 Ft

A/3 egyoldalas 70 Ft; kétoldalas 130 Ft
színes: A/4 egyoldalas 150 Ft; kétoldalas 300 Ft

A/3 egyoldalas 300 Ft
Késedelmi díj: 20 Ft/nap (+ postaköltség)

Szigethalmi Híradó KÖNyVTÁr

Januári könyvtári programok 
4-én 10 órakor, szombaton: Mesekuckó 

(Diafilm vetítés és kézműveskedés)
7-én, kedden 15 órakor: Édesanyák Klubja
7-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
10-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés 

foglalkozás
14-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
17-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés 

foglalkozás
21-én, kedden 15 órakor: Édesanyák Klubja
21-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
21-én, kedden 17-kor: EzoKlub
24-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés 

foglalkozás
28-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
31-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés 

foglalkozás

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. ;  Tel.: 06-24/514-810 
E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu ; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE!
Az óvodások és az általános iskolák 1-2. évfolyamos diákjai saját 

intézményükben nevezhetnek az elődöntőkre, az onnan továbbjutók 
kerülnek a februári döntőbe, melyet

2020. február 24-én, hétfőn 
tartunk a városi könyvtár rendezvénytermében:

14 órakor az 1-2. osztályosoknak, 15.30-kor az óvodásoknak.

A 2020. évi városi szavalóverseny témája:
„Varró Dániel versei“

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól
a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát 
2020. február 14-ig kérjük leadni a könyvtárban.

Más településre iskolába járó, de Szigethalmon lakó kisdiákok
is jelentkezhetnek a könyvtárban a fenti határidőig.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. ;  Tel.: 06-24/514-810 
E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu ; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS SZÉPOLVASÓ VERSENYRE!
Az általános iskolák 3 - 4., 5-6., 7-8. évfolyamos diákjai saját 

intézményükben nevezhetnek az elődöntőkre, 
az onnan továbbjutók kerülnek a márciusi döntőbe, melyet

2020. március 2-én, hétfőn 14:00 órától 
tartunk a Városi Könyvtár rendezvénytermében.

A 2020. évi  Szépolvasási Versenyre

3-4. osztályosok

Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola trilógiából

5-6. és 7-8. osztályosok illetve középiskolások 

Böszörményi Gyula műveiből

felnőttek 

Nádas Péter és Krasznahorkai László műveiből
választott részletekkel (maximum A/4-es oldal) lehet indulni.

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól
a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát 2020. február 21-ig kérjük leadni a könyvtárban.
Más településen általános- vagy középiskolába  járó, de Szigethalmon lakó
diákok is jelentkezhetnek a könyvtárban a fenti határidőig, továbbá örömmel

fogadjuk az olvasni szerető felnőttek jelentkezését is.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Köszönet
A Mesesziget Bábcsoport köszönetét fejezi ki a Széchenyi István Álta-
lános Iskola, a Szent István Általános Iskola, a Négyszínvirág Óvoda
vezetői és pedagógusai, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézménye
vezetője és dolgozói felé, hogy lehetővé tették a Karácsony a hegyek-
ben című bábdarab előadását a gyermekeknek.
Köszönjük a szíves fogadtatást és kívánunk mindenkinek és áldott új
esztendőt!

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton mondunk köszönetet a Zöld Tagóvoda Méhecske csoportjába
járó Brunkala Korina édesapjának, Brunkala Ferencnek a „Csillagszóró
Karácsony” ünnepséghez nyújtott támogatásához. 
Köszönjük a gyermekek nevében a sok finom diós és mákos bejglit.
Köszönettel: 

Zoltay Árpádné
tagóvoda vezető
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Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Gyártelepi Rendelőintézet 
Tel.: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166

Egészségház: 06/24-403-654; Iroda: 602 mellék
Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104
Védőnők: 607 mellék; Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Waldhausel Ágnes háziorvos 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési időben
Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házá-
ban fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-2, csütörtök: 14-
18. Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
kozvilagitas@szigethalom.hu

TIGÁZ Zrt. Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta)
fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18.
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) Dunaparti lakók részére
csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: Telefon: 06/1-247-
7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István Általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Víz és csatorna ügyintézés. DPMV Zrt. 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. 
Tel.: 06/29-340-010; 
Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra) Dunaparti lakók részére
csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés.
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése
miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

Közérdekű telefonszámok

Sárközi Ferenc
1937. augusztus 26-
án született, szüle-
tése óta élt Sziget-
halmon. Feleségével
1960 óta boldog
házasságban, két

gyermek, négy unoka és két dédunoka szeretetét
élvezve. Az általános iskola elvégzése után 1951
szeptemberétől a 208-as Szakipari Intézetben foly-
tatta tanulmányait, mint szerszámkészítő. Az 1960-
as évek a családalapítás, otthonteremtés, valamint
a tovább tanulás jegyében zajlottak.

Az évtized eredménye: 1968-ra felépült a
családi ház, a négyfős család számára. 1969-re sike-
resen befejezte középiskolai tanulmányait, mint
közlekedésgépész szaktechnikus.

A Csepel Autógyár, mint munkaadó, felfigyelt
Sárközi Ferencre, és a műszaki ellenőrzési főosztály
méréstechnikai csoport élére helyezte.

Az autógyár – értékelve szakmai munkáját –
háromszor kiváló dolgozó, kétszer vezérigazgatói

kitüntetésben részesítette, 1989-ben Kiváló Munká-
jáért Miniszteri Kitüntetésben részesült. 1994-ben
vonult nyugdíjba.

Városunkért is nagyon sokat tett. Nevéhez
fűződik többek között a Kisdunamenti Takarékszö-
vetkezet tagszervezési munkája, szakmai irányításá-
val a sportpálya bekerítése, korlát építése, a vízhá-
lózat kialakítása a pálya locsolásához, illetve az
akkor kialakított Dísz-tér locsolásához is, a villa-
nyoszlopokon elhelyezett virág- és zászlótartó
konzolok elkészítése és felszerelése.

Számtalan társadalmi megbízatás „találta
meg” élete során:

- 1976-1987 között az intéző bizottság elnöke
- 1973 áprilisától a községi tanács tagja
- 1998-2002 között az egészségügyi és népjó-

léti bizottság külsős tagja
- 2002-2006 között képviselő és a településgaz-

dálkodási és vállalkozásfejlesztési bizottság
elnöke

- 2006-2010 között képviselő, és a település-
gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési bizott-
ság tagja

A Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének halá-
láig alelnöke volt. Szervezte a kör életét, verset
mondott ünnepségeken, játékot vezetett, intézte a
buszkirándulásokat.

Feri bácsi a közösségért és a településfejleszté-
sért háromszor részesült Kiváló Társadalmi Munkás
Kitüntetésben, illetve 1993-ban Településfejleszté-
sért Oklevél kitüntetésben. 2013-ban a város
munkája elismeréseként Településfejlesztési Díjjal
tüntette ki.

Az utóbbi időben egyre gyengébben, de a régi
lelkesedéssel végezte vállalt feladatait. 

Az utolsó pillanatig készült a baráti kör évzáró
közgyűlésére, melyen, sajnos, már csak az emlékére
gyújtott gyertya foglalta el megszokott helyét.

Köszönjük Feri bácsi példamutatásodat és azt
a sok mindent, amit kaptunk Tőled! Nyugodj béké-
ben!

Dr. Schuller Gáborné

Kettős jubileumot ünnepeltek a résztvevők a
Szigethalmi Városi Szabadidőközpontban
december 10-én, N. Pető ’Szigethy Ilona, Négy

évtized az irodalom bűvöletében, két évtized a
művészetek vonzásában című rendezvényén. 

A jelenlévőket Fáki László polgármester
köszöntötte és beszédében elismerő szavakkal
méltatta az ünnepelt eddigi munkásságát. Ezután
Schuller Gáborné alpolgármester asszony beszélt egy
évekkel ezelőtti emlékezetes találkozóról, ahol az
irodalom és egyéb művészeti ágak felvonultatása
mellett fél délutánt betöltő divatbemutató részesei is
lehettek a jelenlévők.

A mostani rendezvény színvonalát emelte a
közösségi képtárlat is, melyen, N. Pető ’Szigethy Ilona
újabb festményei mellett; Csermák Zsuzsanna,
Hechavarria Bettina, Hechavarria Dávid, Németh
Cintia, Németh Tímea, Németh József, Torhosi

Lászlóné, Pethő Julianna és Ökrös András művei is
szerepeltek!

A kiállítást megnyitotta Suhai-réfi Tímea, az
alkotásokat röviden bemutatta Tanács Sándor,
halásztelki fotós, szerző, alkotó! Ezután került sor a
szerző: Kettős jubileum c. újabb könyvének
bemutatójára. Horváth Piroska csepeli szerző a
könyvben is megörökített, Hajnali fény és Csepel-
szigeti visszhang című, Ilona által kiadott újságokról
és antológiákról számolt be.

Molnár Gézáné Pethő Elza és Pethő István
testvérek Ilona díjazásait idéző verseiket olvasták fel.
Meghitt hangulatukban Mocsár Árpád zenész is
osztozott, aki meghatottan szólt a több évtizedes
barátságról, mely Ilonához és már húsz éve elhunyt
férjéhez, Józsefhez kötötte.

Szabó Zsoltné Szabadi Tímea első saját könyvének
megjelenése kapcsán tett említést az eltelt évtizedek
alatti kapcsolatáról a szerzővel, akinek felkérésére
tanulságos költeményt olvasott fel művéből. 

A műsorszámok között és a rendezvény záró
részeként a „talpalávalót” Mocsár Árpád, zenész-
énekes szolgáltatta. Örökzöld slágerek, keringők
váltakoztak, s hölgyválasszal egybekötött táncok
követték egymást! A 12 órától 18 óráig tartó
rendezvényen fotókat Dóra Istvánné, Futó Jánosné,
Murár Terézia, Kiss Sándor és Tanács Sándor
készítettek. Köszönet munkálkodásukért, s köszönet
Fáki László polgármesternek; Schuller Gáborné
alpolgármesternek és Suhai réfi Tímea képviselőnek
a megtisztelő jelenlétért; a Városi Szabadidőközpont
vezetőségének a szépen berendezett teremért, s
mindenkinek, aki segítette a rendezvény sikerét. 

Némethné Pető Ilona

Baráttól búcsúzunk

KETTŐS JUBILEUM


