
KISVÁROS
Szigetszentmiklós Ön kor mány za tá nak lap ja

Így készült a város 
az ünnepekre

Képes beszámoló az Adventi Vasárnapról a 8-9. oldalon

XXII. év fo lyam, 1. szám • 2016. január

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  •  K U L T Ú R A  •  P R O G R A M O K  •  S P O R T



2 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2016. 01. szám

RENDELETALKOTÁS
A testület elfogadta a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendelet, vala-
mint az egyes helyi adókról szóló 
21/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítását.

Módosult továbbá a szervezeti 
és működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelet, melynek révén a többi 
között elfogadásra került, hogy a 
Polgármesteri Hivatal 2016. július 
25–29., 2016. december 19–23. és 
2016. december 27–30. között 
igazgatási szünetet tart, amely 
időszak alatt ügyelet biztosított.

A képviselő-testület megalkot-
ta az egészségügyi alapellátás 
fejlesztésének támogatásáról 
szóló 33/2015. (XI. 26.) önkor-
mányzati rendeletet, amely 2015. 
november 27-én lépett hatályba. 
A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg az egészségügyi alap-
ellátás fejlesztésének támogatá-
sáról szóló 29/2012. (X. 04.) ön-
kormányzati rendelet hatályát 
vesztette. A korábbi szabályozást 
hatályon kívül helyezve megal-
kotta a testület az egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozá-
suk rendjéről szóló 34/2015. (XI. 
26.) önkormányzati rendeletet.

A testület döntött a Sziget-
szentmiklós területén található 
játszótereken a dohányzás tilal-
máról szóló 17/2009. (V. 4.) ön-
kormányzati rendelet, valamint a 
sportkomplexum tervezett terü-
letére bejegyzendő elővásárlási 
jogról szóló 17/2004. (V. 27.) ön-
kormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről. 

Az adósságcsökkentési támo-
gatásra való jogosultsági feltéte-
lek vonatkozásában a felnőtt ko-
rúakra vonatkozó szociális gon-
doskodásról szóló 5/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosí-

tási javaslatát nem támogatta a 
testület.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, IN-
TÉZMÉNYI, KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
Elfogadásra került Szigetszent-
miklós Város Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepciója. 

A Bíró Lajos Általános Iskola 
főépületének földszinti 6. tanter-
mében padlórétegrend cseréjére, 
valamint a Petőfi utcai intézmé-
nyében a szükséges szaniterek és 
vízcsapok cseréjére bruttó 845 012 
Ft fedezetet biztosított a testület. 

Az Egészségügyi és Oktatási 
Intézményeket Működtető Iroda 
(EGOMIR) intézményvezetőjének 
Bolláné Jakab Barbarát, a Vad-
gesztenye Szociális Intézmény in-
tézményvezetőjének Nagy Ferenc-
nét bízta meg 2016. január 1. 
napjától 2020. december 31. nap-
jáig a képviselő-testület. 

Az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány 250 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült, amely támogatás a 
Szigetszentmiklósi Mentőállomás 
részére mentéstechnikai eszközök 
beszerzésére fordítható.

Elfogadásra került a Sziget-
szentmiklós-Tököl Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, vala-
mint a Szigetszentmiklósi Polgár-
mesteri Hivatal alapító okiratá-
nak módosítása.

Elfogadásra került a Sziget-
szentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 
megszüntető okirata, valamint 
Tököl településen a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosí-
tására vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés. Az intézmény 2016. ja-
nuár 1-jétől Szigetszentmiklós 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
néven működik tovább.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜ-
LÉSRENDEZÉS, INGATLANÜGYEK
A képviselő-testület Pest megye 
társadalmi-gazdasági fejlődése 
érdekében támogatta Pest megye 
önálló, NUTS 2-es régióvá válását. 

A döntéssel lehetővé válik, hogy 
önálló tervezési-statisztikai régió-
ként a megye egésze a valós fej-
lettségének megfelelő régió kate-
góriába kerüljön besorolásra az 
Európai Unió támogatáspolitikája 
szempontjából. 

Az Ádám Jenő sétány 7176 
hrsz. alatti ingatlan veszélyessé 
vált támfalának újjáépítéséhez 
4 300 000 Ft keretösszeget biz-
tosított a testület.

Döntött a képviselő-testület 
egyes ingatlanok közút céljára 
történő megvásárlásáról, melyre 
mintegy 5 400 000 Ft fedezetet 
biztosított.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata a „Szigetszentmiklós 
közvilágításának energiatakarékos 
átalakítása” projekt keretében a 
város területén a közvilágítási 
lámpák több mint 60 százalékát 
cserélte le korszerű, energiataka-
rékos fényforrásokra. Jelenleg 
2477 db LED-es lámpa világít a 
városban, amelyek egyrészt a régi 
lámpáknál alacsonyabb fogyasz-
tásúak, másrészt élettartamuk je-
lentősen hosszabb, ennek köszön-
hetően alacsonyabb a karbantar-
tási költségük is. 

A lámpacserék következtében 
jelentősen csökkenő üzemeltetési, 
karbantartási feladatok miatt az 
Elmű Nyrt.-vel a meglévő szerző-
dés felülvizsgálata és módosítása 
is szükségessé vált. 

A Szigetszentmiklós, Petőfi 
Sándor utcai autóbusz-forduló-
ban, az Emese és Hunor utcában 
az önkormányzat közvilágítás-fej-
lesztést hajt végre, melyre 
3  400  000 Ft + áfa összeget 
biz  tosított a képviselő-testület. 

A József Attila lakótelepen ki-
épített térfigyelő kamerák kar-
bantartási feladataira, a rendszer 
teljes műszaki felügyeletének el-
látására bruttó 1 600 000 Ft fe-
dezetet biztosított a testület, fel-
hatalmazva a polgármestert a 
beszerzés megindítására és le-
folytatására. 

EGYÉB ÜGYEK
Elfogadásra került az önkormány-
zat 2015. évi költségvetése I–III. 
negyedévi teljesítéséről szóló 
pénzügyi beszámoló.

Ügyvédi eljárást igénylő fel-
ada tok ellátására bruttó 2 400 000 
Ft fedezetet biztosított a tes - 
tület. 

Döntött továbbá a testület ön-
kormányzati bérlakásban bérlőtár-
si jogviszony létesítését illetően, 
ezenkívül döntések születtek még 
egyedi ingatlanügyekben, képvise-
lői keretek felhasználására, vala-
mint szociális ügyekben benyúj-
tott fellebbezések elbírálására vo-
natkozóan.  

a képviselő-testület 
2015. december 9-i 
rendes üléséről

RENDELETALKOTÁS
A testület nem támogatta a ki-
emelkedő tanulmányi eredményt 
elérő, szociálisan is rászoruló ta-
nulók ösztöndíjpályázatának kiírá-
sával, elbírálásával kapcsolatos 
feladat- és hatáskörök vonatkozá-
sában a képviselő-testület egyes 
hatásköreinek átruházásáról, a bi-
zottságok feladat- és hatásköréről 
szóló 20/2014. (XI. 06.) önkor-
mányzati rendelet módosítási ja-
vaslatát.

A képviselő-testület megalkot-
ta az egyes helyi adókról szóló 
21/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
32/2015. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről 
rendelkező 38/2015. (XII. 10.) ön-
kormányzati rendeletet.

EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, IN-
TÉZMÉNYI, KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
A testület elfogadta az önkor-
mányzati óvodák alapító okira-
tainak módosítását, egyben jó-
váhagyta az óvodák névváltoz-

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 
2015. november 25-i 
rendes üléséről



 2016. 01. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 3

tatását, melynek értelmében az 
intézmények új elnevezése: 

Szigetszentmiklósi Naprafor-
gó Óvoda, Szigetszentmiklósi 
Csicsergő Óvoda, Szigetszent-
miklósi Mocorgó Óvoda, Sziget-
szentmiklósi Napsugár Óvoda, 
Szigetszentmiklósi Pitypang 
Óvoda. 

A Szigetszentmiklósi József 
Attila Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola eszközfej-
lesztésére 880 680 Ft-ot, az 
Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola eszközfejlesz-
tésére 423 414 Ft-ot biztosított 
a képviselő-testület.

A 07-es számú fogorvosi kör-
zet fogorvosi alapellátásának 
biztosítására legkorábban 2016. 
január 1. napjától határozatlan 
ideig dr. Szabó Éva fogorvos ka-
pott megbízást.

Az önkormányzat 2016. január 
1-jétől további 25 db készülék 
biztosításával bővíti a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtási alap-
szolgáltatást, melyet a Vadgeszte-
nye Szociális Intézmény útján lát 
el. A bővítés költségeire 780 000 
Ft-ot biztosított a testület. 

Elfogadásra került a 2016. évi 
önkormányzati támogatásokra 
vonatkozó pályázati kiírás az ön-
szerveződő, öntevékeny szerve-
zetek, a sportszervezetek, vala-
mint a kulturális és környezetvé-
delmi célok támogatására. 
A  pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2016. február 15.

Elfogadta a képviselő-testü-
let a Kulturális, Sport- és Társa-
dalmi Kapcsolatok Bizottsága 
mint a Települési Értéktár Bi-
zottság feladatait ellátó bizott-
ság tevékenységéről szóló beszá-
molót.  

"A mi iskolánk” Alapítvány 
1  500 000 Ft összegű, a Gyer-
gyószentmiklósi Római Katolikus 
Plébánia 3 000 000 Ft összegű, a 
Szigetszentmiklósi TK asztalite-
nisz-szakosztály 300 000 Ft ösz-
szegű, a Humanitas ’91 Közala-
pítvány pedig 240 000 Ft össze-
gű támogatásban részesült.

A képviselő-testület a város 
fejlődése érdekében végzett ki-
emelkedő tevékenységéért a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház 
közössége részére Pro Urbe Szi-
getszentmiklós Díjat adományo-
zott. A díj ünnepélyes keretek 

között történő átadására 2016. 
év januárjában, a Magyar Kultú-
ra Napján kerül sor. 

A testület úgy döntött, hogy 
2016-ban nem adományoz Városi 
Közművelődési Díjat, valamint 
Városi Testnevelési és Sport Díjat.

VÁROSFENNTARTÁS, TELEPÜLÉS-
FEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDE-
ZÉS, INGATLANÜGYEK
Szigetszentmiklós kerékpárút-
hálózat bővítése kapcsán a Rév 
út–Üdülő sor útvonal lehetséges 
kerékpárút-tanulmányának, a 
Gyártelepre vezető nyomvonal 
(Gyári út–Bajcsy-Zs. úti körfor-
galom és Mű út között), vala-
mint a Csepeli úti (Lehel út és 
Leshegy út között) lehetséges 
kerékpárút megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítésére a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Intelligens Utak Mérnökiroda 
Kft. kapott felkérést, melyre a 
képviselő-testület bruttó 
8  370  000 Ft-ot biztosított. 
A  testület egyúttal döntött a 
város kerékpárforgalmi hálózati 
tervének elkészíttetéséről is. 

A képviselő-testület hozzájá-
rult az ARIES Nonprofit Kft.-vel 
a 2013. október–2018. március 
időszakra kötött síkosság men te-
sítésre, hóeltakarításra és kap-
csolódó ügyeleti szolgáltatás el-
látására vonatkozó szerződés 
módosításához, amely szerint a 
feladat ellátásához szükséges 

vállalkozói díj a KSH által közzé-
tett fogyasztói árindexének mér-
tékével módosulhat évente.

Döntés született a Bucka-tó 
és környezetének hasznosítását 
megalapozó állapotfelmérés el-
készíttetéséről (a felszíni és fel-
szín alatti vizek, a talaj és levegő 
tekintetében) a fenntarthatóság 
érdekében. A feladat ellátására 
bruttó 4 500 000 Ft keretössze-
get biztosított a testület. 

Döntés született a Sziget-
szentmiklósi lakótelepen lévő 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok értékesítéséről a Sziget-
szentmiklós – Újvárosi Reformá-
tus Egyházközség részére 
20  000  000 Ft vételáron. Az 
egyházközség az ingatlanokat 
közösségépítő tevékenységre 
tervezi használni. 

A Kardos István Általános és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
udvarának bővítési céljára két 
szomszédos ingatlan megvásár-
lásának szándékáról döntött a 
képviselő-testület. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Döntött a képviselő-testület a 
városi csapadékvíz-kezelő rend-
szer kiépítésének előkészítéséről, 
melynek keretében a Közbeszer-
zési Bizottság elvi vízjogi létesí-
tési engedély tervezése tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sára kapott felkérést. A feladat 
ellátására a 2016/2017. évben 

44 500 000 Ft fedezet áll ren-
delkezésre. A műszaki szakértő 
kiválasztásához szükséges be-
szerzés lefolytatására a polgár-
mestert kérte fel a testület, 
melyre a 2016/2017. évre vonat-
kozóan bruttó 7 300 000 Ft-ot 
biztosított. 

A Kardos István Általános és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
udvarán épülő 40x60 méteres 
műfüves futballpálya környeze-
tének rendezésére bruttó 
7  620  000 Ft-ot biztosított a 
testület. 

A Szigetszentmiklós, Szent 
Miklós útja 7. sz. alatti társasház 
részére az épület tetőszigetelési 
munkáihoz bruttó 2 000 000 Ft 
összegű kamatmentes, visszaté-
rítendő támogatást nyújtott a 
képviselő-testület.

EGYÉB ÜGYEK
A József Attila Általános Iskola 
részére két dolgozója nyugdíjba 
vonulásával összefüggésben 
pótelőirányzatot biztosított a 
testület. 

Döntött a képviselő-testület 
könyvvizsgálói feladatok ellátá-
sának tárgyában, szakmai tanul-
mányúttal, valamint a Garas La-
kásfenntartó Szövetkezet beszá-
molójával kapcsolatban, továbbá 
képviselői keretek felhasználásá-
ra és szociális ügyekben benyúj-
tott fellebbezések elbírálására 
vonatkozóan is.  
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁ Z ATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2016. FEBRUÁR 15.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

nemzetközi, civil kapcsolatok és sportügyintézőjétől a 06-24/505-573-as telefonszámon.
A teljes kiírás és a pályázati adatlap megtekinthető a www.szszm.hu oldalon. 

Tisztelet a Szovjet-
unióba hurcolt 

politikai foglyoknak
2012. május 21-én a Szovjet-
unióba hurcolt magyar politi-
kai rabok és kényszermunká-
sok emléknapjává nyil  vá-
nította a Magyar Országgyű-
lés november 25-ét. Azért ezt 
a napot választották, mert 
1953-ban ekkor érkezett visz-
sza Magyarországra a Gulag-
lágerekből szabadon bocsá-
tott rabok első csoportja. 
A 2014-es ünnepségen jelen-
tették be, hogy a magyar kor-
mány a 2015-ös évet a Szov-
jetunióba hurcolt politikai 
foglyok és kényszermunkások 
emlékévének nyilvánítja. 

Az emlékév alkalmából a 
polgármesteri hivatalban le-
hetett jelentkezniük azoknak 
a szigetszentmiklósiaknak, 
illetve leszármazottaiknak, 
akik átélték az igazságtalan 
meghurcoltatást. November 
25-én, az emléknapon Szi-
getszentmiklós Város Önkor-
mányzata megemlékezett 
azokról az emberekről, akik-
nek az életét kettétörte vagy 
elvette a munkatábor. 

Álljon itt azon sziget-
szentmiklósi lakosok vagy 
szüleik neve, akik szénbá-
nyákban, kőfejtőkben dol-
goztak embertelen körülmé-
nyek között, őrzött barak-
kokban éltek anélkül, hogy 
bármi bűnük lett volna:

Somogyvári Ferenc 1918–
1989 (1945-től 1947-ig)  
Faith Márton 1912–1945 
(1944 decemberétől 1945 ta-
vaszáig)  Lukács István 
1913–1945 (1944 decembe-
rétől 1945 januárjáig)  
S.  Nagy István 1920–1993 
(1945 februárjától 1948 
 augusztusáig)  Smidt Gáspár 
1917–2000 (1944 novembe-
rétől 1949 novemberéig)  
Hack Dániel 1906–1945 
(1945, ebben az évben beteg-
ségben elhunyt)  Simon Ist-
ván Oroszországban volt ha-
difogoly 1915-től 1918-ig.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2016. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a 
sportegyesületek működésének támogatása, a moz gás-
gazdag életmód elősegítése.
Az önkormányzat a következő pályázati célok megva-
lósításához nyújt támogatást:
  Versenysport- és tömegsport-egyesületek működése
  Edzések tartására sportcsarnok-terembérlet  

(külön pályázati anyag beadása szükséges)
  2016. évben megvalósuló különböző sportprogra-

mok szervezése

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város kulturális és művészeti életé-
nek fellendítése. 

Az önkormányzat a következő pályázati célok meg-
valósításához nyújt támogatást:

  Programszerű kulturális rendezvények szervezése, 
melyek elősegítik a közösségi élet hatékonyabb 
működését és a szervezetek egymás közti összefo-
gását

  A településen jelentős művészeti események, kiad-
ványok, kiállítások megvalósítása

A pályázat célja: A környezettudatos gondolkodást 
fejlesztő, a környezet minőségének javítását célzó 
akciók, programok támogatása.

Pályázni lehet a Szigetszentmiklóson megvalósítandó
környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését 
szolgáló programok szervezésével, ezen belül különösen
  településtisztítási akciókkal,
  az illegális hulladéklerakás megelőzését, a lerakóhe-

lyek felszámolását célzó programokkal,
  a lakókörnyezet tisztaságát, rendezettségét, szépí-

tését célzó akciókkal,
  közösségi területek parkosításával, fejlesztésével,
  pihenőhelyek környezetének rendezésével,

  szelektív- és veszélyes hulladékgyűjtést elősegítő 
programokkal,

  helyi természeti értékek környezetének ápolásával, 
gondozásával,

  parlagfű-mentesítési akciók szervezésével, ezen belül
  lakossági mentesítő akciók szervezésével,
  közösségi területek gondozásával,
  a környezettudatos szemlélet erősítését segítő, a 

környezetkímélő életmódot népszerűsítő, a telepü-
lési környezetkultúra fejlesztésére irányuló progra-
mok szervezésével, kiadványok megjelentetésével,

  a helyi természeti és épített környezet értékeit fel-
táró, bemutató és megóvó programok, táborok 
szervezésével, kiadványok megjelentetésével.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet az

ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2016. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város közösségi életének fellen-
dítése. 
Az önkormányzat a következő pályázati célok 
megvalósításához nyújt támogatást:
  Működési költségek  

(maximum 150 000 Ft összegig)
  Több civil szervezet együttműködése a helyi ér-

dekek megvalósítására
  Helyi érdekeket szolgáló tevékenység folytatása 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

KULTURÁLIS CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2016. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2016. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.
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Sikeres esztendők nyomában

– Sokat változott az élet Szigetszentmiklóson 
az elmúlt időszakban? 

– Mozgalmas év áll mögöttünk, hála Istennek. 
Sok jó történt a város életében, sok fejlesztés fe-
jeződött be, köztük több olyan, amely 2014-ben, 
sőt még korábban kezdődött el. Lassan múlt idő-
ben beszélhetünk a Bucka városrész csatornázá-
sáról, a Bucka-tó kármentesítéséről, a forgalma-
sabb utcákat a városrészben nyolcvanmillió forin-
tért időálló burkolattal láttuk el addig, amíg a 
talaj ülepedése tart és a végleges felület kiépíthe-
tő; túl vagyunk a Duna-Vértes köze Hulladékgaz-
dálkodási Társulás új telepének próbaüzemén, 
remélhetőleg 2016-ban már ide szállítja az Aries 
a városi hulladékot, befejeződött a volt taksonyi 
szeméttelep rekultivációja; szinte az egész várost 
érintette a közvilágítás fejlesztése – hogy csak a 
nagyobb beruházásokat említsem. Ezeken kívül 
több olyan fejlesztés volt, amely nemcsak a város-
képet alakította, hanem az itt élők közérzetét is 
igyekezett javítani. A József Attila lakótelep átfo-
gó felújítása például már tavaly befejeződött, de 
az idén adtuk át a Nemzedékek Házát. Ide tartozik 
az is, hogy a megszépült parkok, felújított közte-
rületek védelme érdekében a lakótelepen és a 
városban másutt is felszereltek új, korszerű térfi-
gyelő kamerákat. Nem épített beruházás, de na-
gyon fontos változás, hogy 2015. szeptember 
1-jétől kibővült az orvosi ügyelet: addig csak este 
hattól másnap reggel nyolcig tartott, most már 
mind a 24 órában van úgy, hogy este hattól reggel 
nyolcig két orvos van ügyeletben, napközben 
pedig sürgősségi betegállatásra van állandó, in-
dulásra kész szolgálat. Hadd hozzak szóba egy 
másik, arányaiban kisebb, de mégis fontos beru-
házást: december 12-én a Bíró Lajos Általános 
Iskola Petőfi utcai tagintézményében az új étkez-
de megkapta a használatba vételhez az utolsó 
hivatalos papírt is, így januártól már ott, helyben 
ebédelhetnek a gyerekek, nem kell átvándorolni a 
Buga-udvarba. És ha már az ifjabbakat említet-
tem, ide tartozik, hogy a 4. sz. Nap utcai óvodá-
ban elindult az ovifociprogram, Buzánszky Jenő 
bácsi kezdeményezése nyomán átadtuk ősszel a 

műfüves pályát, ahol nemcsak a gyerekek moz-
gásigényét lehet jobban kiszolgálni, hanem fel-
kelthető bennük a foci iránti érdeklődés, és már 
itt felfigyelhetnek a szakemberek a tehetségekre. 

– A sporton túl a város kulturális életében mi-
lyen új lehetőségek jelentek meg?

– Beszéltünk már a Nemzedékek Házáról, ahol 
a szép számmal működő civil egyesületek, szerve-
zetek kaptak új közösségi teret, ahol lebonyolít-
hatják a rendezvényeiket. A Szebeni úti iskola és 
sportcsarnok lassan egy új központtá válik: egyre 
több az olyan rendezvény, amelyet korábban má-
sutt tartottak, és amely már beleépült a város 
köztudatába. Harmadik éve működik a Kéktón a 
műjégpálya, amely az idén fedett és nagyobb lett, 
sőt már megjelent a konkurencia is, megnyílt egy 
másik műjégpálya is. Úgy látszik, városunkban és 
a térségben komoly az igény a jeges életre.

– Ha már a térséget említi, polgármester úr, 
hogyan alakultak a régi és az újabb közlekedési 
lehetőségek, sikerült-e minden igényt érvényesí-
teni a BKK, illetve a Volán felé?

– Nagyon sokat sikerült, de természetesen 
mindig vannak újabbak. Gondolok itt a Bucka-
buszokra vagy arra, hogy a főként Csepelre tartó 
Volán-járatok a reggeli csúcsforgalomban sokszor 
nagy késésekkel járnak. A Volán végzett utas-
számlálást, legkésőbb februárban ennek nyomán 
ismét módosítanak a menetrenden. Az igények-
nek megfelelően változott az eddig Halásztelken 
keresztül Kelenföldre vezető járat útvonala, a 
busz most már érinti Szigetszentmiklóst, így hu-
szonöt-harminc perc alatt a négyes metróhoz 
lehet eljutni. Ami a kék buszokat illeti: született 

egy olyan terv, amely szerint a járatok egy részét 
csúcsidőben nem a Massányi Károly és a Rákóczi 
Ferenc úton viszik be Csepelre, hanem a lakihegyi 
lakópark után a gerincúton. Jelenleg modellezik 
az elképzelést, végleges döntés később lesz. 

– A közbiztonság alakulása mindenkor fontos. 
Hogyan értékeli a mostani helyzetet?

– Már szó volt a József Attila lakótelepről, de 
másutt is telepítünk új térfigyelő kamerákat, ez-
által nagymértékben megnő a város lefedettsége. 
A költségvetésünk várhatóan lehetővé teszi, hogy 
2016-ban növeljük a rendőrség anyagi támogatá-
sát annak érdekében, hogy a rendőrök a szabad-
idejük terhére többet járőrözzenek az utcákon. 
Nemsokára szolgálatba áll az új járőrautó, ame-
lyet mi vettünk a szigetszentmiklósi kapitányság-
nak. Összességében azt mondhatom, a lehetősé-
geink szerint mindent megteszünk, hogy a rend-
őrség a jól működő, országos szinten is elismert 
Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesülettel  karöltve  
tovább növelje a lakosság biztonságérzetét. 

– A fejlesztések megvalósítása több sikeres 
pályázatnak is köszönhető, de szükség volt a 
város pénzügyi erejére is. Milyen volt gazdasá-
gilag 2015?

– Az államtól minden, a törvények szerint járó 
költségvetési normatív támogatást megkaptunk. 
Ami a saját bevételeinket illeti, nincs ok panaszra: 
a helyi adók rendben befolytak, némely területen 
túlteljesítés is mutatkozott, ami azt jelenti, hogy 
a kisebb-nagyobb vállalkozások a területünkön 
rendben működnek, már csak rossz emlék a né-
hány évvel ezelőtti gazdasági válság. Az önkor-
mányzatnak nem volt likviditási gondja, az intéz-
ményeink minden közüzemi számlát határidőben, 
rendben képesek voltak kiegyenlíteni, a fizetése-
ket a dolgozók megkapták. Mindez köszönhető a 
hivatal szakszerű munkájának és a képviselő-tes-
tület önmérsékletének – csak olyan fejlesztésekbe 
fogtunk bele, amelyeket észszerű gazdasági ter-
vezés előzött meg. 

– Ha előre tekintünk 2016-ra, milyen tervek 
formálódnak?

– Mindenképpen szükség van az óvodai férő-
helyek bővítésére, és bármilyen meglepő, hiszen 
tavaly adtuk át a Szebeni úti iskolát, legalább egy 
nagyobb vagy két helyszínen két kisebb iskolát 
szeretnénk építeni, az előkészületeket 2016-ban 
mindenképpen szeretnénk megkezdeni. A másik, 
ami nagyon sok városlakót érint, a csapadékvíz-
elvezető hálózat fejlesztése, bővítése: a decembe-
ri képviselő-testületi ülésen megszületett a terve-
zés előkészítéséről szóló döntés. Ez a beruházás a 
város teljes területét illetően milliárdos nagyság-
rendű, de mindenképpen meg kell valósítanunk a 
még élhetőbb körülmények és természetesen a 
további fejlődés biztosítása érdekében. Lesz tehát 
bőségesen témánk egy év múlva, 2016 eseménye-
inek összefoglalásakor!

Szigetszentmiklós tavaly ünnepelte fenn-
állásának 750. évfordulóját, az idén pe-
dig 30 esztendeje annak, hogy az egykori 
falu helyén kiterjeszkedett települést vá-
rossá nyilvánították. Nem a két évfordu-
lóhoz való igazodás, hanem az igények 
formálódása, a lehetőségek kihasználása 
és az átgondolt gazdálkodás együttesen 
alakította úgy, hogy nemcsak a 2015-ös, 
hanem már előtte, a 2014-es esztendőt 
is sikerévnek mondhatjuk a város törté-
nelmében. Szabó Józseffel, városunk pol-
gármesterével tekintjük át a közelmúlt 
eredményeit.



Szigetszentmiklós Város Önkormány-
zata a jobb minőségű egészségügyi 
alapellátás biztosításának érdekében 
– a meglévő körzetek átalakításával – 
új fogorvosi körzetet létesített. 

A 7. számú fogorvosi körzet 2016. 
január 1-jétől a szigetszentmiklósi 
Szakorvosi Rendelőintézetben (2310 
Szigetszentmiklós, Viola u. 1.) kezdte 
meg működését. 

A körzethez tartozó utcák jegyzé-
kéről a www.sziget szentmiklos.hu in-
ternetes oldalon az Önkormányzat/ 
Hatályos rendelettár menüpont 6.4. 
pontjában található, Az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 8/2015. 
számú önkormányzati rendeletben ol-
vashatnak. 

A rendelési idővel kapcsolatos tud-
nivalókról a Szakorvosi Rendelőintézet 
honlapján (www.szszri.hu) tájékozód-
hatnak.

A Volánbusz 689-es és 691-es vonalszámú, 
Szigethalom–Budapest, Kelenföld viszonyla-
ton közlekedő autóbuszjáratai több, mint egy 
éve járnak. Ezúton értesítjük tisztelt Utasain-
kat, hogy 2015. december 13-tól a 689-es és 
691-es számú autóbuszok Szigetszentmikló-
son keresztül a József Attila utca, Városháza 
és a Szabadság utca megállóhelyek érintésé-
vel közlekednek. Ezeknek a járatoknak nagy 
előnye, hogy közvetlen eljutási lehetőséget 

biztosítanak a budapesti 4-es metróhoz, illet-
ve az 1-es villamoshoz.

A módosítás miatt a járatok indulási ideje 
jelentősen változott. A részletes menetrendet 
keressék a megállóhelyeken kifüggesztett in-
dulási jegyzékeken, a pénztárakban megvásá-
rolható menetrendi füzetekben, illetve a 
www.volanbusz.hu oldalon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
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MIKULÁS ÉS KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Tájékoztató a fogorvosi 
alapellátás bővítéséről

Menetrendi változás a 689-es és 691-es járatok tekintetében

December 3-án ismét ellátoga-
tott a Mikulás a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat által 
gondozott gyermekekhez. 

Az izgatott várakozást követően 
munkatársaink egy bábjátékkal 
kedveskedtek a kicsiknek. A báb-
játék arról szólt, hogy a kisálla-
tok iskolájában az elsős állatgye-
rekek olvasásórán megtanulnak 
egy új, Mikulás-váró verset – a 
közönség soraiban lévő gyere-
kekkel együtt –, és ennek apro-
póján beszélgetnek a készülődés-
ről, a szeretetről és az ajándéko-
zásról. A tanulság természetesen 
az, hogy nemcsak kapni, hanem 
adni is jó. Az állatgyerekek raj-
zainak bemutatása után közös 
énekkel vártuk a Mikulást (aki 
ebben az évben Tóth Pál bizott-
sági alelnök úr volt), aki néhány 
tréfás megjegyzés kíséretében 
átadta a csomagokat a lelkes kis 
éneklőknek. A bátrabbak még a 
csengőjét is megrázhatták a Mi-
kulásnak. A műsort és a csomag-

osztást követően egy kis süte-
ménnyel, üdítővel kedvesked-
tünk minden jelenlevőnek.

December 16-án karácsonyi 
ünnepséget szerveztünk. Ez a 
rendezvény is már hagyomány-
nyá vált nálunk. 2008 óta min-
den évben meghívjuk azokat az 
idős, rászoruló, egyedülálló ügy-
feleinket, akiknek más módon 
nincs lehetőségük megünnepelni 
a karácsonyt. A vendéglátás (sü-
temény, üdítő) mellett mindig 
egy kis műsor és ajándékcsomag 
várja őket. 

Ebben az évben is a Napra-
forgó Óvoda nagycsoportosai 
léptek fel nálunk. Nagyon kü-
lönleges élményben volt ré-
szünk, mert a versmondás és 
éneklés mellett idén még egy 
kisebb táncprodukció is szerepelt 
a műsorukban. A kisangyalnak 
öltözött gyerekek behúztak 
szánkón egy kis fenyőt, amit a 
zene alatt díszítettek fel hópihe 
dekorációval. Ezt követően 
együtt énekeltük el a Kiskará-
csony, nagykarácsony című dalt. 
Ez a műsor, a gyermekek tiszta-

sága mindig könnyeket csal 
sokak szemébe. Köszönjük az 
óvodavezetőnek, Jámborné Mis-
kolczi Évának és a felkészítő 
pedagógusoknak, Borosné Becz 
Mártának, Szabóné Óvári Évá-
nak, Erdősné Trobert Henriette-
nek, továbbá a gyerekeknek és 
az őket segítő szülőknek a szép 
műsort. Szeretnénk megköszön-
ni még támogatóinknak is, hogy 
adományaikkal hozzájárultak az 
ünnepséghez.

Kerekes László 
intézményvezető 

Ügyeletes gyógyszertárak rendje a következő hetekben
2016. 01. 11.–01. 17. Elixír Gyógyszertár
2016. 01. 18.–01. 24. Melissa Gyógyszertár
2016. 01. 25.–01. 31. Szent Miklós Gyógyszertár
2016. 02. 01.–02. 07. Regina Gyógyszertár
2016. 02. 08.–02. 14. Kígyó Gyógyszertár
2016. 02. 15.–02. 21. Elixír Gyógyszertár
Ügyeleti nyitva tartás 
Hétköznap 18.00–22.00 óráig  Szombaton 12.00–15.00 óráig  Vasárnap 08.00–12.00 óráig

További információ: www.szszm.hu/Intézmények/Ügyelet menüpont



December 3-án felavatták az Infoware Zrt. 
Szigetszentmiklóson épült új szerelőcsarno-
kát. A már meglévő mintegy 2000 négyzet-
méternyi épületegyüttes most egy ugyanek-
kora létesítménnyel bővült, ahol villamos-

ipari berendezéseket, különféle intelligens 
eszközöket gyártanak.

A csarnok átadását a cég alapításának 
25. évfordulójára időzítették. Az ünnepsé-
gen dr. Vántsa Botond, városunk alpolgár-

mestere örömének adott hangot azért, hogy 
Szigetszentmiklós olyan településsé vált, 
ahol a cégek mernek hosszú távra tervezni.

„Mi, szigetszentmiklósiak nemcsak an -
nak örülhetünk, hogy új fejlesztéssel bővült 
a település, hanem annak is, hogy remélhe-
tőleg helyi lakosoknak, vállalkozásoknak, 
beszállítóknak is ad majd munkát, lehetősé-
get az Infoware bűvülése" – zárta beszédét 
az alpolgármester.

A megállapodás szerint a vállal-
kozó február 14-ig folyamatosan 
üzemelteti a jégpályát az alábbi 
feltételekkel:
A jégpálya nyitvatartási ideje
Tanítási napokon:
8.00–13.00-ig ingyenes haszná-

lat a szervezett óvodai, általá-
nos iskolai és középiskolai 
csoportok részére

13.00–14.00-ig jégkarbantartás
14.00–16.00-ig városi hoki csa-

patok edzései

16.00–20.00-ig közönségkor-
csolyázás

20.30–22.00-ig a teljes pálya 
bérelhető (térítés ellenében)

Tanítási szüneti napokon 
(szombat, vasárnap):
8.00–10.00-ig városi hoki csa-

patok edzései
10.00–20.00-ig közönségkor-

csolyázás
20.30–22.00-ig a teljes pálya 

bérelhető (térítés ellenében)

Ezen felül szombatonként 20.30– 
22.00-ig számottevő érdeklő-
dés esetén jégdiszkó üzemel 
(térítés ellenében).

A közönségkorcsolyázás belépődíja:
Felnőtt:  600 Ft/alkalom
Gyermek (18 éves korig): 

500 Ft/alkalom
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Üzemcsarnok épült a Határ úton

Jégvarázs februárig
A Szigetszentmiklósi Önkormányzat idén is biztosítja a lakosság, 
valamint az óvodai és iskolai csoportok részére az 500 m2 alap-
területű jégpálya használatát a Kéktó Szabadidő Parkban.

Fedett korcsolyapálya a Kéktó Szabadidő Parkban

A jégpálya megnyitása novemberben
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ADVENTI VASÁRNAP KÉPEKBEN

Disznóvágás a Buga iskola udvarán Készül a disznótoros

Fő a Vadásztársaság töltött káposztája

Közös ebéd a Kossuth Lajos utcában

Színpadon a helyi általános iskolák és civil szervezetek művészeti csoportjai, valamint a 
Sziget Színház

Adventi kézműveskedés

2015. november 29. – Kossuth Lajos utca
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ADVENTI VASÁRNAP KÉPEKBEN

Az Adventi Vasárnap sztárven-
dége az EMeRTon-díjas ZSÉDA

Adventi gyertyagyújtás Szabó 
József polgármesterrel A város karácsonyfája
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A hátrányos helyzetű, gondo-
zott gyermekek angyalkáknak 
írt listáját a Gyermekjóléti 
Központ és Családsegítő Szol-
gálat munkatársai összegyűj-
tötték, s bekerültek egy rend-
szerbe. Ehhez csatlakoztak a 
város jótevői, akik teljesíteni 
szerették volna ezeket a kíván-
ságokat. Az akció honlapjára 
ellátogatva bárki számára elér-
hető volt a lista. Itt a gyerme-
kek keresztnevét, sorszámát, 
életkorát és kívánságát lehetett 
megtekinteni, majd a regiszt-
rációt követően kiválaszthatta 
az angyalka, hogy melyik rá-
szorulót lepi meg az áhított 
ajándékkal. A jótékonysági ak-
ciót olyan példaképek is támo-
gatták, mint Pintér Tibor, a 
Sziget Színház vezetője, Pin-
tácsi Viktória énekesnő, vala-
mint Virág Lajos, a Városi 
Sportcsarnok vezetője.

Az Angyalka Járatnak több 
megállója is volt országszerte: 
Szeged, Üllő, Orosháza, Bala-
tonboglár és Tapolca. A jóté-
konysági akció kiemelt média-
támogatója a Lakihegy Rádió 
volt. A folyamatos népszerűsí-
tés mellett a hallgatók itt hétről 
hétre értesülhettek a legfrissebb 
információkról, és hogy há-

nyan várnak még arra, hogy 
valaki teljesítse a kívánságukat.  
Szigetszentmiklóson 120 gyer-
mek álma vált valóra. 

Az ünnepélyes átadóra de-
cember 17-én került sor az 
Ádám Jenő Zeneiskola hang-
versenytermében. Voltak per-
sze, akik betegség vagy egyéb 
ok miatt nem tudtak jelen lenni 
az eseményen, nekik a Sziget-
szentmiklósi Családsegítő Szol-
gálat juttatta el az ajándékokat. 
Annak, aki megajándékozott 
egy rászoruló gyermeket, nem 
kellett vállalnia sem az arcát, 
sem a nevét. A legmeghatób-
bak azonban mégis azok a pil-
lanatok voltak, amikor két 
gyermek állt egymással szem-
ben, és a lehető legnagyobb 
átéléssel nyújtotta át az ajándé-
kot egyikük a másiknak. Ezt 
még egy szoros, együttérző öle-
lés kísérte. 

A rendezvényen Pintácsi 
Viki karácsonyi műsorán kívül 
a Sziget Színház és a fővárosi 
Egressy Béni Zeneművészeti 
Szakközépiskola dráma tagoza-
tának produkcióját is megte-
kinthették a családok. Rengeteg 
izgatott gyermek, csillogó sze-
mek és örömteli pillanatok –
ezek jellemezték az átadót. 

A már említett hírességek 
mellett jelen volt Szabó József 
polgármester is, aki szintén se-
gített átadni az ajándékokat a 
gyerkőcöknek. Köszönet illet 
minden önzetlen jótevőt, aki 
segítette az angyalkák munká-
ját: Petrus Márta ötletgazda és 
főszervező, Antal Katalin fő-

szervező, Zilling Ibolya, a Jó-
zsef Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet Iskola igaz-
gatója, Pólainé Hirják Nóra, a 
Szigetszentmiklós-Tököl Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa, valamint 
a hírességek és a szülők. Van-
nak még csodák!

Szigetszentmiklóson is 
megállt az Angyalka Járat

Minden gyermeknek jár a karácsony csodája. Az Angyalka 
Járat nevű jótékonysági akciónak köszönhetően a sziget-
szentmiklósi rászoruló gyerekek valóban azt kapták kará-
csonyra, amire vágytak.
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Rádiós Korrektúra-díjat kapott a Süss Fel Nap! 
A nívós szakmai verseny célja a színvonalas hazai 
rádiózás népszerűsítése, illetve elismerése minél 
szélesebb körben. Immár negyedik alkalommal 
díjazták a hangok versenyének legjobbjait. A pá-
lyaműveket szakmai zsűri bírálta el. A Lakihegy 
Rádió Süss Fel Nap! című műsora idén először 
pályázott, és harmadik helyezést ért el szórakozta-
tó reggeli műsor kategóriában. Az egyik legnívó-
sabb rádiós szakmai elismerést a két műsorvezető, 
Petykó Ági és Petró Karesz a díjátadó gálaesten 
vehette át a budapesti New York Palotában de-
cember 21-én.

Mikulás-várással kezdődött a december. 
Iskolánk hagyományőrző osztályai sok-
sok meglepetéssel készültek egész 
héten, minden szünetre jutott valami 
jó: zsákbamacska, vetélkedő, sport, 
ének, kiselőadás.

Emellett büszkén számolunk be 
arról, hogy tanulmányi versenyeken is 
sikeresek voltak a gyerekeink. 

A 2015/16. tanév I. félévében a Szi-
getszentmiklósi József Attila Általános 
Iskola és AMI diákjai két nagy matema-
tikaversenyen adtak számot tudásukról. 
A Bolyai Matematika Csapatverseny 
területi fordulóján 5 csapatunk is beke-
rült korcsoportjában a legjobb 10 közé; 
közülük 3 meghívást is kapott a buda-
pesti eredményhirdetésre: a harmadik 
osztályosok a 4., illetve 5., a negyedik 
osztályosok a 2. helyen végeztek.

A taksonyi körzeti versenyen, 
amelyet 3-4. és 7-8. évfolyamos ta-
nulóknak hirdetnek meg, szintén szép 
eredményeket értünk el: Harmathy 
Károly I. hely (3. oszt.); Lengyel Lídia 
I. hely és Zilling Gerda III. hely (4. 
oszt.); Müller Helga II. hely (8. oszt.).

Ugyanígy részt vettünk a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny területi 
fordulóján is, ahol negyedikeseink 
első, harmadik, ötödik és nyolcadik 
helyezést értek el. A felsősök is szép 
eredménnyel jöttek el a versenyről, 
hiszen nyolcadikosaink egy harma-
dik és egy nyolcadik hely birtokosai 
lettek.

Gratulálunk minden versenyzőnek 
és felkészítő tanáraiknak!

Zilling Ibolya
igazgató

A helyi baptista gyülekezet 
tagjai, a Szigetszentmiklósi 
Nagycsaládosok Egyesülete és 
a Családsegítő Karitatív Egye-
sület szigetszentmiklósi civi-
lekkel és a többi egyházzal 
összefogva idén már harma-
dik alkalommal szervezte meg 
az étel- és adományosztást.

Decemberben két helyszí-
nen került sor az adományok 
kiosztására, ahol a forró teá-

tól és főtt ételtől kezdve zöld-
ségek, gyümölcsök, plüssjáté-
kok és ruhák találtak gazdára.

A szervezők elmondták, 
hogy az adományok gyűjtését 
folyamatosan tartják a SZINE-
házban szerdánként 9.00-től 
12.00 óráig.

A szervezők valamennyi 
téli hónapban tervezik az osz-
tást, így január 30-án és feb-
ruár 20-án is lesz Lakihegyen, 

az Adótorony téren és az 
Árpád Parkban (ismertebb 
nevén: Kőpark).

INFORMÁCIÓS VONAL: 
06-20/491-9907

Országos elismerésben 
részesült a Lakihegy 
Rádió reggeli műsora

Így vártuk a karácsonyt 
a József Attila Általános Iskolában

Decemberi ételosztás



Szentmiklósiak jótékonykodtak 
Szentmiklóson

Adventi hangverseny új helyszínen

Szigetszentmiklós mint test-
vérváros is részt vett az adven-
ti időszakban megrendezett 
versenyen, amely egyben egy 
adománygyűjtő rendezvény is 
volt a szervező városban és a 
környékben működő árvahá-
zak javára. A versenyen elké-
szített ételekhez a látogatók 
ingyenesen jutottak hozzá, ön-
kéntes adományokat ajánlhat-
tak fel az elfogyasztott étele-
kért cserébe. A városunkat 
képviselő „Chefparade” névre 
hallgató csapat – melynek tag-

jai: Jaksa-Ladányi Emma, 
Erdei Katalin, Nagy Eszter, Kiss 
Mariann, Papp István, Kovács 
László, Siró Attila és Piróth 
János – mintegy 250 adag 
töltött káposztát, továbbá 200-
200 adag sültet, hurkát, kol-
bászt készített és tálalt fel 
Gyergyószentmiklós lakossága 
részére. Csapatunk a verse-
nyen I. helyezést ért el a ká-
posztás ételek kategóriában, 
osztott I. helyezést a húsos 
ételek kategóriában, és elhozta 
a Forraltbor-főző Mester címet 

is. Az utóbbihoz járó vándor-
serleget városunk őrzi a 2016-
os évben.

Gratulálunk a „Chefparade” 
csapatának, amelynek tagjai 

méltón képviselték Szigetszent-
miklóst, kitartó és áldozatos 
munkájukkal pedig hozzájárul-
tak Gyergyószentmiklós ado-
mánygyűjtő programjához.

Ádám Jenő zenepedagó-
gus születésének 119. év-
fordulóján adventi hang-
versenyt szervezett a szi-
getszentmiklósi Ádám 
Je  nő Zeneiskola, ezúttal a 
Szebeni úti új általános 
iskola koncert- és közös-
ségi termében. A decem-
ber 12-én rendezett, im-
már hagyományosnak 
mondható esemény idén 
is az önkormányzat támo-
gatásával valósult meg.

Gyergyószentmiklós Önkormányzata a 2015. évi Szent Miklós 
Napok keretében december 5-én, szombaton rendezte meg a VI. 
Kárpát-medencei Disznótoros Főzőversenyt és a III. Gyergyó-
szentmiklósi Forraltbor-készítő Versenyt. 
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Január 16. (szombat), 19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Szabó József 
polgármester. A báli zenét a 
Koktél Trió szolgáltatja.
Sztárvendégek: Janza Kata és 
partnere, a Budapesti Operett-
színház művészei. Házigazda: dr. 
Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió 
ügyvezető igazgatója. A báli 
menüt az Arany fakanál vendég-
lő konyhafőnöke, Hárosi Mihály 
készíti. 
Jegyár: 8500 Ft, amely elővétel-
ben vásárolható!
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Január 22. (péntek), 18.00
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester. 
Pro Urbe Díj átadása. 
A díjat átadja: Szabó József pol-
gármester. Ünnepi műsor a Szi-
get szentmiklósi Sziget Színház 
régi és jelenlegi művészeivel.
További közreműködők:
Székely Miklós Városi Kórus
Zongorán kísér: Berthóty László 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Január 23. (szombat), 19.00
Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház
Dés–Geszti–Békés:
A dzsungel könyve című musi-
cal két felvonásban
Jegyár: 2000 Ft. 
Jegyek igényelhetők a 06-24/ 
530-980-as és a 06-30/422-
3851-es telefonszámon. 
Hely szín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Január 29. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör ren-
dezvénye
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Január 30. (szombat), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Gereben Zita Quintet
Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/
diák, nyugdíjas. 
Jegy és asztalfoglalás előzetesen 
ajánlott a helyszínen! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

FEBRUÁRI ELŐZETES!

Február 1-2-3. (hétfő-szerda),
 9.00 és 10.30-tól
Gyermekszínház
FARSANG – bábjáték
A Budai Bábszínház élő bábos 
mesejátéka
Rendező: Cs. Szabó István
Zene: Pethő Zsolt
Játsszák: Cs. Szabó István és 
Kovács Klára. Eljött a farsang 
ideje. Min denki készülődik ének-
kel, verssel. Készítik a jelmeze-
ket. A farkas és a róka nem ké-
szül semmivel. De megtudják, 
hogy együtt lesz az erdő apraja-
nagyja. Összedugják a fejüket és 
galád tervet eszelnek ki. Sikerül-e 
a két gonosz terve? Jól vagy 
rosszul fejeződik be a farsang? 
Kiderül a mese végén.

Ajánljuk 3 éves kortól.
Előadások: 
9.00-től óvodásoknak
10.30-tól kisiskolásoknak
Jegyár: 800 Ft
Egyéni érdeklődőket csak korlá-
tozott számban tudunk fogadni!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Február 6. (szombat) 16.00
Farsangi Családi Délután
16.00 Kiskalász zenekar He pe-
hupa című családi koncertje. 
A  2009-ben alakult Kiskalász 
zenekar zenél kicsiknek és na-
gyoknak. Eddig megjelent leme-

zeiket Bartos Erika versei ihlet-
ték. A Zsákbamacska és a 
Százlábú lemezek 2013 őszére 
aranylemezek lettek. 
A zenekar tagjai: 
Varga Bori, Sántha Gábor, Boros 
Attila, Mogyoró Kornél. 
A farsangi jelmezben érkezőket 
értékeljük!
17.00 Farsangi kézműves foglal-
kozások 
Jegyár: 900 Ft (3 éves kortól)
Jegyek elővételben vásárolhatók 
az információs szolgálatnál.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem és 
aula.

2016. januári programok

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com
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November 21–29. között rendezték meg a 
kick-box világbajnokság küzdelmeit, ahol 
sportegyesületünk három versenyzője is 
ringbe és tatamira lépett.

A versenyre éremszerzésben bízva in-
dultunk, mivel Wágner Vivien és Laszák 
Zoltán a nemzetközi elithez tartozik (több 
Eb-, vb-arany-, ezüst- és bronzéremmel is 
rendelkeznek), míg a 20 éves Elszaszer 
Dávid mögött sok nemzetközi verseny és 
világkupa megnyerése áll.

Dávid 32-es ágról indult, ahol az ír vb-
bronzérmes Niall McDermott fölött szoros 
küzdelemben diadalmaskodott, majd a 
német Eb-bronzérmes Sacha Schuchardt-
tal mérkőzött. Dávid ezen a meccsen is 
keményen harcolt, de a bírók sajnos nem 
őt látták jobbnak.  

Laszák Zoltán szintén egy ír versenyző-
vel, Noel Tierneyjel kezdett, de a sokat 
szabálytalankodó ír nem hagyta kibonta-
kozni Zoltánt, három meneten keresztül a 
folyamatos dulakodást Zoltánra erőltette, 
és egy élvezhetetlen mérkőzésen sajnos 
vereséget szenvedett. 

Wágner Vivien indulását nagy várako-
zás előzte meg, mivel vb- és Eb-aranyér-
mesünk évek óta csupán hazai versenye-
ken indul, mert családjával és rendőri hi-
vatásával nem tudja összeegyeztetni az 
élsportolói munka követelményeit. A tör-
ténet ott kezdődött, hogy az egyesület el-
nökeként egyeztettem Vivien munkahelyi 

vezetőjével, Papp Péter ezredessel, aki tá-
mogatásáról biztosította Vivien sportolá-
sát, majd a családdal is beszélve megszü-
letett a döntés: megcéloztuk a sikeres vb-
szereplést. A döntést tettek követték. Vivi-
en újra edzésbe állt, elindult nemzetközi 
versenyeken, edzőtáborban készült a csa-
pattal, és végül minden versenyt meg-
nyerve indult a vb-n. A legjobb 8 közé 
jutás mérkőzésén parádés technikákat be-
mutatva győzött az indiai Kirtirani Sahoo 
ellen, majd következett a német Stefanie 
Kemper, akit szintén főlényesen, szép „bu-
nyót” bemutatva, nagy pontkülönbséggel 
győzött le. A döntőbe jutásért a tapasztalt 
norvég Madelen Softelanddal kellett meg-
küzdenie. Abban bíztunk, hogy Vivien 
meg sem áll a vb-aranyig, mivel a másik 
ágon döntőbe került angol, Natasha 
Baldwin sem mutatott nagyobb játékerőt. 
Sajnos nem jött be az elképzelésünk, mert 
Vivien távolságkereső és felderítő tevé-
kenysége közben több apró pontot szer-

zett a norvég. Vivien ritmusváltása későn 
indult, és hiába volt a harmadik menetben 
főlényes vezetés, a norvég fogással pró-
bálta átvészelni ezt az időszakot, és ez 
sajnos eredményes volt, így ez a vereséget 
jelentette számunkra. Maradt tehát a 
bronzérem!

Végezetül elmondhatjuk, hogy Dublin 
szép hely, de nem lesz a kedvenc városunk, 
mert többre számítottunk. Wágner Vivien 
viszont ismét bizonyította rendkívüli te-
hetségét; ennyi kihagyás után ismét visz-
szakerülni a nemzetközi elitbe nagy tehet-
ségre vall.

Köszönjük csepel rendőrkapitányságá-
nak és vezetőjének a támogatást! Gratu-
lálunk a versenyzőknek és az edzőnek 
egyaránt!

Elszaszer Dávid kiutazását részben tá-
mogatta Damjanovics Péter, akinek ezúton 
is köszönetet mondunk. 

Gnyálin István
elnök, Szigetszentmiklós-Tököl SE

Kick-box világbajnokság, Írország 
(Dublin)
Wágner Vivien light-contact kategóriá-
ban az vb-arany- és ezüstérem mellé a 
bronzérmet is begyűjtötte.

Az idei év sikeres sporteredményeinek 
köszönhetően ismét a megye legjobb 
sportolói közé választották a Sziget-
szentmiklós-Tököl SE két versenyzőjét.

Kolozsvári Kinga a Pest megye általános 
iskolás korcsoport legjobbja lett, míg Fésű 
Lajos a megye legjobb férfi utánpótlás 
sportolója díjat vehette át a megyeházán 
tartott ünnepségen. Az elismerések súlyát 
növeli az a tény, hogy Pest megye az or-

szág legnagyobb megyéje, ahol több ezer 
egyéni sportban versenyző között a leg-
jobbnak lenni kiemelkedő teljesítményt 
jelent.

A hazai bajnoki címek mellett a világ-
kupa és sok nemzetközi verseny megnye-
résén túl Kinga Eb-ezüstérmet, míg Lajos 
Eb ezüst- és bronzérmet nyert a Spanyol-
országban, San Sebastianban megrende-
zett kontinensviadalon. Gratulálunk 
nekik! 

Az év sportolói Pest megyében



A torna a József Attila Általá-
nos Iskolához kapcsolódó in-
tézmények év végi közös 
sporteseménye, amelyen a 
labdarúgó-mérkőzések között 
a csapatoknak lehetőségük 
van önfeledten beszélgetni, 
pihenni, kikapcsolódni.

A tornán részt vett csapatok: 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata, EGOMIR, Városfej-
lesztő Kft., Aries Nonprofit Kft., 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság, Szigetszentmiklósi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság, 
Batthyány Kázmér Gimnázium, 

valamint a József Attila Általá-
nos Iskola pedagógus- és diák-
válogatott csapata, így már az 
első évben 9 csapat versenyzett 
a vándorserlegért. 

A győztes végül nagy csatá-
ban a Szigetszentmiklósi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 
csapata lett, amelyik sorrend-
ben a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság és a József Attila 
Általános Iskola diákválogatott 
csapatait előzte meg a dobogón. 
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Egyesületünk versenyzői 
ne  héz mezőnyben álltak 
helyt a TKF versenyén Lon-
donban november 8-án. 
Sem súlycsoportbontás, sem 
övfokozat-bontás nem volt. 
Büszkeségeink így is kivá-
lóan teljesítettek.

EREDMÉNYEINK:

  Bene Katalin 
formagyakorlat III. hely,  
kumite IV. hely

  Debreczeni Gergely 
formagyakorlat 8 közé jutott

  Forgács Bence 
kumite 8 közé jutott

Ezekkel az eredményekkel a 
Seiwakai International leg-

nagyobb versenyén a 
KAKUSEI SE ismét nemzet-
közi mezőnyben bizonyíthat-

ta, hogy remek karate ver-
senyzőket nevelt ki az évek 
folyamán!

Nemzetközi karatesikerek

Évbúcsúztató József Attila 
Teremlabdarúgó Kupa

Bruszt Mária 
elnök, KAKUSEI Kulturális, 

Szabadidő- és Sportegyesület

December 15-én először került megrendezésre a József Attila 
Általános Iskola szervezésében az a városi érdekeltségű labdarú-
gókupa, amelynek ötlete Estók László tanár úr fejéből pattant ki 
még a 2014/2015-ös tanévben.

2015. NOVEMBER 
HÓNAPBAN 

ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Pusztai István (1924)
Fazekas Mihályné (1948)

2015. NOVEMBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szabó Beatrix–Nagy Zoltán

Balogh Ágnes–
 Mikler Zoltán Roland

Matus Anikó–Gulyás József

Szilágyi Tünde–Rózsa Péter

Takács Rita Ilona–
 Aranyi György

Gulyás Ivett–Gudman János
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