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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2017. március 29-i 

rendes üléséről
RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület megalkotta 
  az 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. 
(I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról,

  a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabá-
lyokról szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletet,

  a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 
7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletet,

  a felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondosko-
dásról szóló 8/2017. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletet,

  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tásokról szóló 7/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendeletet,

  a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét,

  a szervezeti és működési szabályzat módosítá-
sáról szóló 11/2017. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletet,

  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadá-
sáról és értékesítéséről szóló 12/2017. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletet,

  a város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 
28/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló 13/2017. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletet.

VÁROSFENNTARTÁS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS
Az önkormányzat támogatja a Szigetszentmiklósi 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. indulását a „Hori-
zont 2020, Projektfejlesztési támogatás energia-
hatékonysági projektek számára” c. programban, 
melyhez bruttó 2 540 000 Ft-ot biztosít a társa-
ság számára.

A képviselő-testület a Kossuth utcai reformá-
tus templomban található történeti sírhely kerté-
szeti terveinek elkészíttetésére bruttó 400 000 Ft, 
a történeti sírhely-bemutatóterem épületrész 
belsőépítészeti terveinek elkészíttetésére 
3 000 000 Ft keretösszeget biztosít.

A város 2017–2022. közötti időszakra vonat-
kozó zajtérképének, intézkedési tervének elkészít-
tetésére bruttó 4 000 000 Ft biztosításáról dön-
tött a képviselő-testület.

Határoztak továbbá egy 12 fm-es ivóvíz-ge-
rincvezeték térítésmentes tulajdonba vételéről, 
melyet a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésé-
be és üzemeltetésébe adott át a testület.

Döntés született egy kivett hétvégi ház, udvar 
minősítésű ingatlan kisajátításáról, valamint egy 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló felépít-
mény tulajdonjogának megszerzéséről.

INTÉZMÉNYI, CIVIL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pitypang 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) fel-
adatainak ellátásával továbbra is Baráti Ildikót 
bízza meg.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház létszámke-
retét 2017. május 1. napjával 2 fővel megemelték, 
a Kulturális és Művészeti Intézményeket Működte-
tő Iroda létszámát egy fővel csökkentették.

A 3. számú felnőtt-háziorvosi praxis üzemel-
tetési jogát továbbra is a Szent Özséb Orvosi Kft. 
látja el, dr. Megyesi Edina képviseletében.

A testület döntött arról, hogy a József Attila 
Általános Iskola és AMI, valamint a Bíró Lajos 
Általános Iskola iskolaorvosi feladatait ellátó dr. 
Varga Rózsa Veronikával kötött szerződését 2017. 
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti, és a 2017. szeptember 1. naptól 
megüresedő iskolaorvosi státusz betöltésére ál-
láshirdetést tesz közzé.

A működtetőt megillető 2016. évi térítési és 
tandíjösszegből a József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 
625 080 Ft-ot, az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfo-
kú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 108 960 
Ft-ot biztosítanak.

Az önkormányzat indulni kíván a „Testvér-
települési programok és együttműködések” című 
pályázaton, melynek megvalósítására bruttó 
1 550 000 Ft önerő áll rendelkezésre.

A képviselő-testület 250 000 Ft keretösszeget 
biztosít a School-Invest Alapítvány részére a 
2017. június 8–13. között megrendezendő erdélyi 
kirándulás utazási költségeinek támogatására.

Az Alapítvány a Jövő Nemzedékéért szervezet 
részére 500 000 Ft támogatást nyújtanak a 2017. 
április 16.–2017. május 4. között a Kardos István 
Általános Iskola és Szakgimnázium által szervezett 
steinheimi cserediákprogram kiutazási költségeire.

EGYÉB HÍREK
A képviselő-testület a Szent Miklós Görögkeleti 
Egyházközség számára 400 000 Ft vissza nem 
térítendő működési célú támogatást nyújtott.

Elfogadásra került a Szigetszentmiklósi Pol-
gármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló. Döntés született továbbá képvi-
selői keretösszeg felhasználásáról.

A márciusi képviselő-testületi ülés 
keretében Szabó József polgármester 
elismerésben részesítette a Diák Ví-
vóegylet Szigetszentmiklós verseny-
zőit, akik az elmúlt időszak kiemel-
kedő eredményeivel szereztek büsz-
keséget városunknak.

Malomsoki Boglárka és Noseda Sza-
bolcs a 2017. évi Kadet Magyar Baj-
nokság kardversenyén egyéni 2. he-
lyet szereztek.

Rédey Zsófia, Malomsoki Boglárka és 
Marton Dóra a 2017. évi Junior Kard 
Magyar Bajnokságon 3. helyet értek 
el.

Szlama Vilmos a 2017. évi Herakles Ju-
nior Világkupa-győztes csapatának, 
Marton Dóra pedig a 2017. évi Kadet 
Európa Bajnokság 2. helyezett csapa-
tának tagjai.

Edzőik: Noseda Norbert és Noseda Tibor.

Mindannyiuknak szívből gratulálunk 
az elért eredményekhez!

Polgármesteri 
elismerés 

a kiváló vívóknak
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HELYIADÓ-HÍREK

Pályázati kiírás
1 fő iskolaorvos 

munkakör betöltésére
A munkakör közalkalmazotti 
jogviszonyban, határozatlan idő-
re szól, négy hónapos próbaidő-
vel vagy személyes közreműkö-
dési szerződés alapján.

A munkavégzés helye:  
Szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény:

Szigetszentmiklós, Radnóti u. 6., 
Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.

Szigetszentmiklósi
Bíró Lajos Általános Iskola:

Szigetszentmiklós, 
Kossuth Lajos u. 11. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 
Az iskola-egészségügyi ellátás-
ról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendelet szerinti iskolaorvosi 
feladatok ellátása.
A pályázati feltételek, a pályá-
zathoz csatolandó dokumentu-
mok listája és a benyújtás módja 
részletesen olvasható a www.
szszm.hu / Hirdetőtábla / Állás-
hirdetések menüpont alatt.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. május 15.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2017. 
március 29-én megtartott ülé-
sén a 6/2017. (III. 30.) számú 
önkormányzati rendeletével 
módosította a 20/2011. (VI. 30.) 
számú, talajterhelési díjjal kap-
csolatos eljárási szabályozásról 
szóló rendeletet. A módosítás 
értelmében az alábbi rendelke-
zés lépett érvénybe.

A talajterhelésidíj-fi ze-
tési kötelezettség megfi-
zetése alól mentesül az a 
kibocsátó, aki a közcsa-
tornára 2019. december 
31. napjáig ráköt. 2020. 
január 1-jétől a jelenlegi 
100%-os kedvezmény 
70%-ra csökken, vagyis 
a vízfogyasztás alapján 
megállapított talajterhe-
lési díj 30%-át kell meg-
fizetni, de maximum 
50 000 Ft-ot.

A rendelkezés célja, hogy a la-
kosság a csatornára minél előbb  
minél nagyobb arányban rá tud-
jon kötni. A talajterhelési díj 
családonként akár több százezer 
forintos nagyságrendű is lehe-
tett volna, amely összeg családi 
kasszán belül tartásával a csa-
tornára történő rákötés megva-
lósítását kívántuk elősegíteni.

Az ellátott területen élőknek 
törvény által előírt kötelezettsé-
gük az ingatlanokat a vízi-
közművekre – a vezetékes ivó-
víz- és szennyvízhálózatra – rá-
kötni. Amennyiben a rákötést az 
ingatlan tulajdonosa nem végzi 
el, a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Szigetszentmiklósi Járási Hi-
vatala kötelezési eljárást indít.

Ennek értelmében tisztelet-
tel kérjük az érintetteket, hogy 
a közcsatornára történő rákö-
tést az elengedett talajterhelési 
díj ilyen irányú felhasználásával 
minél előbb valósítsák meg. 

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

A vonatkozó törvény alapján az 
adó alanya az, aki a naptári év 
első napján az építmény tulaj-
donosa. Az adókötelezettség a 
használatbavételi, illetőleg a 
fennmaradási engedély jogerőre 
emelkedését követő év első nap-
ján keletkezik. Az engedély nél-
kül épült vagy anélkül haszná-
latba vett építmény esetén az 
adókötelezettség a tényleges 
használatbavételt követő év első 
napján keletkezik. Adóköteles az 
önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő építmények közül a 
lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (a to-
vábbiakban együtt: építmény).

Az adó alapja az építmény 

m2-ben számított hasznos 
alapterülete.

Az építményadó mértéke la-
kásnál 600 Ft/m2/év.

Mentes az építményadó alól 
az a lakás, amelyet az adóalany 
életvitelszerűen otthonául hasz-
nál.

Az önkormányzati adóható-
ság hatáskörébe tartozó adó 
esetében – az önadózás és az 
adóbeszedés kivételével – az 
adózó bevallásának benyújtásá-
val jelenti be adókötelezettségét.

Az önadózás és az adóbesze-
dés útján megállapított adó ese-
tén az adókötelezettség keletke-
zését annak bekövetkeztétől (a 
tevékenység megkezdésétől) 

számított 15 napon belül az erre 
a célra rendszeresített nyomtat-
ványon jelenti be az adózó az 
önkormányzati adóhatóságnál. 

Az adó megállapításához 
való jog annak a naptári évnek 
az utolsó napjától számított 5 
év elteltével évül el, amelyben 
az adóról bevallást, bejelentést 
kellett volna tenni, illetve be-
vallás, bejelentés hiányában az 
adót meg kellett volna fizetni. 

Kérem, hogy az az épít-
ménytulajdonos, akinek olyan 
ingatlan, épület, építmény van 
a tulajdonában, ahol nem tar-
tózkodik életvitelszerűen, az 
építményadó-bevallást szíves-
kedjen adóirodánkba benyújta-
ni. Az építményadó-bevallás a 
www.szigetszentmiklos.hu hon-
lapról letölthető.

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető 

Tájékoztató 
a talajterhelési 

díjjal kapcsolatban

Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat és a cége-
ket, hogy adóhatóságunk a 2017. évi adóellenőrzési ütemterv 
alapján fő célkitűzésként az építményadó ellenőrzését, illetve 
a rendelkezésre álló nyilvántartás felülvizsgálatát tűzte ki.

A tavasz színei 
Szigetszentmiklóson
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Hulladékszállítás munkaszüneti napon
Az ARIES Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodási Egysége ezúton 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot a munkaszüneti napokat érintő 
hulladékszállítási munkálatok elvégzéséről:

A 2017. június 5-én (hétfőn) esedékes 
hulladék elszállítása 2017. június 3-án (szombaton) 

történik hétfői munkarend szerint.

Lapunkban márciusban cikksorozatot indítottunk mindazok 
tájékoztatására, akik érdeklődnek a bírósági rendszer felől. 
Havi rendszerességgel egy-egy írásban megismerhetik olvasó-
ink a többi között a bíróság feladatát és működését, az ülnö-
kös ítélkezést, valamint a büntetőeljárási kódex tervezett 
változásait.

Áprilisi 
eső a Kis-Dunán

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 
2017. május 27. (szombat), 08:00–13.00-ig

Az ARIES Nonprofit Kft., a ROLFIM Szövetkezet, valamint 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által szervezett 
gyűjtés során ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
  Szigetszentmiklós, Rév sor (játszótér előtti terület)
  Szigetszentmiklós, József Attila Általános Iskola  

(Radnóti u. felőli oldala)

Védjük együtt környezetünket! 
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!

A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljes-
ség igénye nélkül: „minden, ami valaha árammal, elemmel, 
akkumulátorral működött”.

Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék 
elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, 
nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe ve-
hető a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. 

Az igények bejelentését a 06-1/269-0234-es telefonszámon 
várjuk 2017. 05. 26-ig, munkanapokon 08.00–12.00-ig. 

Együttműködő munkájukat köszönjük!
ARIES Nonprofit Kft.

A laikus, azaz 
az ülnökös ítélkezésről

A demokrácia alapvető kö-
vetelményei közé tartozik, 
hogy a nép közvetlenül részt 
vegyen az igazságszolgálta-
tásban és életfelfogásával, 
valamint természetes igaz-
ságérzetével kiegészítse a hi-
vatásos bíró által képviselt 
jogászi szakképzettséget. 
Csak így biztosítható az a 
fontos érdek, hogy az igaz-
ságszolgáltatás ne szakadjon 
el a helyes társadalmi felfo-
gástól, hanem kifejezője le-
gyen a nép meggyőződésé-
nek. Ugyanis a jogászi és 
nem jogászi elemnek az 
igazságszolgáltatásban való 
harmonikus együttműködése 
a bíróság tekintélyének is 
javára szolgál, amennyiben 
közelebb hozza a bíróságot a 
néphez, ezáltal fokozza a bí-
róság iránti bizalmat és 
megbecsülést.

Ülnök a hatályos szabá-
lyozás szerint nem hivatásos 
bíró. A bíróságokra ülnöknek 
megválasztható az, aki bün-
tetlen előéletű, választójoggal 
rendelkező, 30. életévét be-

töltött, 70. életévét be nem 
töltött magyar állampolgár, 
és az arra feljogosított társa-
dalmi szervezet vagy termé-
szetes személy jelöli. Váro-
sunkban a jogszabályoknak 
megfelelően 23 ülnök került 
megválasztásra, akik 2017. 
január 18-án le is tették hiva-
talos esküjüket dr. Borbély 
Attila, a Szigetszentmiklósi 
Járásbíróság elnöke előtt.

A laikus bíráskodás azt 
jelenti, hogy ülnökök részvé-
telével folyik az ítélkezés. 
Büntetőügyekben a járásbí-
róság egy hivatásos bíróból 
és két ülnökből álló tanács-
ban jár el, ha a bűncselek-
ményre a törvény nyolcévi 
vagy ennél súlyosabb sza-
badságvesztést rendel. Pol-
gári szakban jelenleg csak a 
munkaügyi perekben vesz-
nek részt ülnökök.

A jogszabály azt is ki-
mondja, hogy az ítélkezés-
ben a hivatásos bíró és az 
ülnökök jogai és kötelességei 
azonosak.

Dr. Kiss Krisztina
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A szigetszentmiklósi Városi Egészségnap keretein belül idén is 
szűrőkamion érkezett városunkba. A Kossuth Lajos utca április 
8-án egy délelőtt erejéig az egészség utcájává változott, ugyanis 
itt végezték el a szűrőállomás által kínált vizsgálatokat, valamint 
itt kaptak helyet az egészségnap nyújtotta egyéb programok is.

Elhunyt 
Urbán-Szabó József
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2017. április 3-án, 
életének 75. évében elhunyt 

Urbán-Szabó József 
volt önkormányzati képviselő.
Urbán Szabó József 1994. és 
2006. között volt városunk 

képviselő-testületének tagja.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata kegyelettel 

őrzi emlékét.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

Május 8.–május 14. Kígyó Gyógyszertár
Május 15.–május 21. Elixír Gyógyszertár
Május 22.–május 28. Melissa Gyógyszertár
Május 29.–június 4. Szent Miklós Gyógyszertár
Június 5.–június 11. Regina Gyógyszertár
Június 12.–június 18. Kígyó Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

Fő az egészség!

2017. MÁRCIUS HÓNAPBAN 
ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Kollányi János 
(1952)
Kollár Lajosné (1948)

2017. MÁRCIUS HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

VÉRADÁS
HELYE: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

IDEJE: 2017. május 17. (szerda), 12.00–18.00

Soha ne feledkezzünk meg azokról, 
akiknek az élete múlhat rajtunk!

LEGYÉL KÜLÖNLEGES, 
LEGYÉL RENDSZERES VÉRADÓ!

Apró ajándékkal várnak minden kedves véradót 
a Vöröskereszt önkéntesei!

Kérjük, jelentkezzen véradásra! Adjon vért! KÖSZÖNJÜK

Dr. Borbás Nóra–Mucska 
Gábor István

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu
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A többi között ezzel készültek a szervezők az idei Kossuth 
Bálra. A március 25-én rendezett mulatság vezérmotívu-
ma a mezőföldi tájegység volt, ahonnan Jenő községből 
érkeztek vendégek az estre. A Napraforgók Néptánccso-
port idén is műsorral kedveskedett a vendégeknek, mely-
ben a tájegységre jellemző táncokat mutattak be. Tóth 
Benő, a Kossuth Kertbarát Kör elnöke elmondta: idén is 
több mint 400 vendég szórakozott kulturáltan a Batthyá-
ny Kázmér Gimnázium aulájában. Mint hozzátette: a 
zenés est célja ezúttal is a hagyományőrzés volt.

Mezőföldi ételek 
és autentikus néptánc

Húsvéti virágkiállítást és vásárt szervezett a szigetszentmiklósi 
Kossuth Kertbarát Kör. A többnapos esemény április 10-én kezdődött 

a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, ahol a kertbarátok 
hasznos tanácsokkal is igyekeztek ellátni a tavaszi ültetésre készülőket.
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Serényi H. Zsigmond festőmű-
vész idén ünnepelte nyolcvana-
dik születésnapját. Jubileumi 
tárlatát a Városi Galériában je-
lentős szakmai érdeklődés 
övezte. 

„Huszonkilenc festmény – a 
legrégebbi 2003-ban keletkezett, 
a legfrissebb 2017-ben –, és 
benne az egész világ: a festőmű-
vész gondolkodásmódja, tiszta-
ságra való törekvése, a fehér és 
a fehéren túli szín mint olyan 
mező, amelyben a térfoglaló di-
namikát a rendezettség, a fe-
gyelmezettség uralja. Mértanilag 

megszerkesztett, pontosan kivi-
telezett, konstruktív valóság. 
Tömörítve – személyiség-törté-
nelem” – mondta a megnyitón 

Szakolczay Lajos Széchenyi-dí-
jas irodalomtörténész, műkriti-
kus. (Megnyitó gondolatai bő-
vebben olvashatók a Magyar 
Fórum április 22-i számában.) 

A művész alkotására nagy 
hatást gyakorol Bartók zenéje, 
ezért mindenképpen illő szüle-
tésnapi meglepetés volt a Csuka 
Ágnes Karolina zongoramű-
vész, az Ádám Jenő Zeneiskola 

korrepetitora előadásában fel-
csendülő két Bartók-mű. A 
megnyitó hangulatát fűszerezte 
Faragó Laura Magyar Örökség-
díjas énekművész, népdaléne-
kes közreműködése. 

A kiállítás április 27-ig volt 
látogatható. Fotók és videó 
megtekinthető róla a galéria 
Facebook-oldalán: www.
facebook.hu/varosi.galeria.

Válogatás a Városi Galériában

A szigetszentmiklósi Német 
Nemzetiségi Klub húsvéti 
kézműves foglalkozásra várta 
a családokat április 9-én dél-
után a Nemzedékek Házában. 
A kilátogatók – a többi kö-
zött – süteményt sütöttek, 
tojást festettek és papírt haj-
togattak, egyszóval közösen 
készültek az ünnepre.

A Városi Galériában április 6-án nyílt meg Serényi H. Zsig-
mond Káplár-díjas festőművész Válogatás című önálló kiállí-
tása. A tárlaton letisztult színvilágot kaptunk, mely egységes 
hangulatot teremtett a kiállítótérben, a geometrikus formák 
pedig a szemlélőben nyugalmat ébresztettek. Szépség, szabá-
lyos megjelenésben.

A Városi Galéria kiállításai havonta nyújtanak új 
élményt. Május 4-én nyílt meg Fritz Rautner 
képzőművész kiállítása. A „Nyomok" című tárlat 
május 25-ig tekinthető meg. A kiállítást megnyi-
totta: P. Szabó Ernő művészettörténész, művésze-
ti író, az Új Művészet vezető szerkesztője. Közre-
működtek: Andriska Szilvia és Darvassi Andrea 

Kamilla, az Ádám Jenő Zeneiskola tanárai.  
„A művészet mindenkihez eljuthat” - a Galéria 
egyik alapgondolatát erősíti, hogy a megnyitó 
ünnepségeken a részvétel ingyenes, a kiállítás 
látogatása díjtalan. Egy-két pohár borral, ennél 
több pogácsával, sok élménnyel, művészettel és 
kellemes társasággal várják a látogatókat.  

Ajánló

Együtt készültek a húsvétra
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Jó időben, több száz résztvevővel zajlott idén a Miklósi Futónap. A rajthoz állók 
ezúttal is 4 versenytávon: 800 méteren, 3,5, 8 és 21 kilométeren mérhették össze 
erejüket, állóképességüket. A versenyeredmények megtekinthetők az esemény hi-
vatalos weboldalán, a www.futonap.szszm.hu címen.

II. Miklósi Futónap 
– április 23.
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Valami épül…
Városunk rohamosan fejlődik. 
Gombamód szaporodnak az új 
házak, és ezzel párhuzamosan a 
város infrastruktúrája is gyarapo-
dik. Új iskolák, óvodák épültek, és 
bármerre jár az ember Sziget-
szentmiklóson, valamiféle építke-
zésbe, átalakításba botlik. Nem 
lehet nem észrevenni, hogy a 
Gyári út mellett is valami nagyon 
nagy fejlesztés készülődik.

Városunk legnagyobb sport-
csapata, az SzTK 2008-ban lépett 
fel a magyar labdarúgás futball-
térképére. Története során először 
jutott fel a magyar másodosztály-
ba. Sokan azt gondolták, hogy 
csak egy gyors átszállójegyet vál-
tott városunk csapata a profik 
közé, de ez nem így történt, hiszen 
éveken keresztül szállította a sike-
reket. Volt, amikor a televízióban 
láthattuk viszont a szigetszent-
miklósi fiúkat, valamikor meg épp 
egy NB I-es csapatot látott vendé-
gül a Sport utcában. Minden, Ma-
gyarországon játszó labdarúgó 
tudja, hogy hol van az SzTK-pálya. 

Egy pici kis ékszerdoboz! – 
mondta még valamikor Hajdú At-
tila sokszoros válogatott kapus (a 
Sport Tv szakkommentátora), 
amikor épp a nagymúltú FTC 
szenvedett csapatunk ellen a Ma-
gyar Kupában közel 1500 néző 
előtt. Igen ám, de amint korábban 
jeleztük, városunk épül, szépül, és 
idővel sportpályánk elavulttá vált. 
A csaknem 500 gyermeket meg-
mozgató SzTK is érezte, hogy 
kevés az az egy pálya, ami rendel-
kezésre áll, és kihasználva az 
állam által felkínált lehetőséget, 
mertek nagyot álmodni!

Sportszervezetünk a tao tá-
mogatásának köszönhetően egy 
nagyszabású Regionális Után-
pótlás Centrum megépítését 
tűzte ki célul. Szigetszentmiklós 
délnyugati részén, a Gyári út és a 
Datolya utca által határolt terü-
leten, távol a város zajától, a la-
kóépületektől, mégis csupán pár 
percre Szigetszentmiklós köz-
pontjától. 

Természetesen egy ekkora be-
ruházást nem lehet a semmiből 
felépíteni, rengeteg tervezést, 

mérést, utánajárást igényelt. A 
lehető legkörültekintőbben kel-
lett eljárni, hogy minden a leg-
megfelelőbb legyen álmaink 
megvalósításához. A hatóságok-
kal, a tervező és kivitelező embe-
reivel történt több hónapos 
egyeztetés után a projekt elkez-
dődött. A több mint 2000 ember 
befogadására alkalmas létesít-
ményben a fiatal labdarúgó-pa-
lánták neveléséhez szükséges 
európai szintű háttér mellett 
konferencia- és kondicionálóte-
rem, továbbá a működéshez 
szükséges irodák is épülnek majd. 
A Magyar Labdarúgó-szövetség 
munkatársaival közösen egy 
olyan, minden igényt kielégítő, 
Pest megyében egyedülálló léte-
sítmény valósul meg Szigetszent-
miklóson, amely mindenki szá-
mára kielégítő és elérhető lesz.

A monumentális beruházás 
kivitelezése már el is kezdődött. 
A tervek szerint a sportcentrum 
két füves és egy műfüves nagy 
pályával, valamint egy műfüves, 
20x40 méteres kispályával lesz 
gazdagabb. A mai modern kor 
futballpályáihoz hasonlóan ter-
mészetesen minden pálya alatt 
vízelvezető hálózat épül ki, to-
vábbá a centerpálya külön fűtést 
is kap. Az előrelátó gondolkodás 
eredményeként természetesen a 
karbantartási és állagmegóvási 
munkálatok elvégzéséhez szük-

séges modern géppark is a beru-
házás részét képezi. A munkála-
tok során a területet átszelő, 
eddig leginkább dimbes-dombos 
földutak is új burkolatot kapnak, 
és a tereprendezés során kivá-
gott fák helyett is újakat ültet-
nek majd, ami mind esztétikai-
lag, mind a környezettudatos 
beruházásnak hasznos része. A 
főépületet – aminek az építését 
jelenleg még csak két hatalmas 
daru jelzi az arra elhaladóknak 
– többfunkciós célra tervezték. A 
csaknem 1800 m2 alapterületre 
épülő, négyszintes épület a fo-
lyamatos tervezői munkának kö-
szönhetően a Magyar Labdarú-
gó-szövetség Infrastruktúrasza-
bályzata alapján akár magyar 
első osztályú mérkőzések lebo-
nyolítására is alkalmas lesz. 

Természetesen nem ez volt a 
fő szempont, hanem, hogy a 
sportszervezetünkben sportoló, 
jelenleg csaknem félezer gyermek 
megfelelő körülmények között 
tudjon készülni, nevelkedni. Így 
nem meglepő, hogy ebben a kör-
nyéken egyedülálló épületben 10 
különböző méretű öltöző is he-
lyet kap, ez pedig lehetővé teszi, 
hogy egyszerre több mérkőzést is 
lehessen rendezni az Utánpótlás 
Centrumban. Sportszakmai szem-
pontokat is figyelembe véve egy 
200 m2-es konditerem, egy takti-
kai szoba és több külön kis be me-

legítőszoba is a lehető legtökéle-
tesebb felkészülést teszi lehetővé 
a nálunk sportolóknak.  

A kilátogató nézők is kiváló 
körülmények közé kerülnek. A lé-
tesítmény főépületéhez tartozó 
lelátó befogadóképessége közel 
950 fő lesz, akik számára a telje-
sen fedett lelátó és a hozzátarto-
zó 3 büfé, illetve 6 vizesblokk is a 
kulturált szórakozást teszi lehe-
tővé. Ezen felül 100 fő kiemelt 
VIP-személy vendéglátását is 
képes a létesítmény ellátni a ki-
zárólag az ő részükre kialakított 
panorámás VIP-teremben.  

A Regionális Utánpótlás Cent-
rum a sportmérkőzések lebonyo-
lítása mellett az egyéb rendezvé-
nyeknek is otthont adhat. A léte-
sítményben egy 250 m2-es kon-
ferenciaterem is helyet kapott, 
ami szintén egy új lehetőséget 
teremt a város számára. Különbö-
ző kis- és nagyvállalkozások be-
mutatóit, vagy akár magánembe-
rek esküvőit, születésnapi rendez-
vényeit is gond nélkül meg lehet 
majd rendezni. 

Szóval, ahogy a címben is 
írtuk: „Valami épül!” De ha job-
ban belegondolunk, akkor az a 
valami nem más, mint: SZIGET-
SZENTMIKLÓS!

Becz Péter 
elnök

Szigetszentmiklósi 
Testgyakorlók Köre
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2017. május–júniusi 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

Május 13. (szombat) 
 10.00–19.00
Nemzetközi Gasztronómiai 
Fesztivál testvérvárosaink részvé-
telével
Belépőjegy: 500 Ft/fő (14 év alatt 
ingyenes!). Szervező: Sziget szent-
miklós Város Önkormányzata
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park

Május 18. (csütörtök)  14.00
Városi Ifjúsági Ki mit tud?
Kategóriák: vokális zene (ének), 
hangszeres zene, néptánc, klasszikus 
és modern színpadi tánc. Egyéb: 
cirkuszi és varietészámok, paródiák, 
pantomim, stand up, slam poetry.
Sztárvendég és a zsűri tagja: Tarján 
Zsófia (Honeybeast)
Jelentkezni lehet a kitöltött jelent-
kezési lappal a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban vagy elektronikus 
levélben Tóth Benőnél, a szipe.
elnok@gmail.com címen. Jelent ke-
zési határidő: május 15. (hétfő), 18 
óra! Jelentkezési feltételek a www.
sargahaz.com oldalon a programnál.
Szervező: Szigetszentmiklósi Ifjúsági 
Parlament Egyesület, valamint a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, színházterem

Május 25. (csütörtök) 19.30
Nemcsak Jazz Klub évadzáró 
koncert 
Csipa és a Kisamerika A Hooligans 
frontembere, Ördög Tibor és az Ózd-
ról indult jazzbanda, a Lucky Boys 
Dixieland Band frontembere, Varga 
Tibor hozta létre az új formációt. 
Jegyek 1900 Ft-os áron elővételben 
vásárolhatók a helyszínen! A koncert 
az NKA támogatásával valósul meg! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, színházterem

Május 26. (péntek) 
 15.30–19.00
Mesebeli Gyermeknap 
a Szebeni úton
Programok:
15.30 Aszfaltrajzverseny

16.00 Kompánia Színházi Társulat
Lackfi János versei egy-egy eredeti 
magyar népdal dallamán szólalnak 
meg sajátos hangszereléssel, egyedi 
harmóniával.
Foglalkozások:
17.00 Bábos Mesekuckó, Tengerecki 
Mese óriástársas, Tésztás kézműves 
foglalkozások, Furfangos kakaós csi-
ga-evő verseny, Ügyességi játékok a 
SZISZKE játékmestereivel, Arcfestés, 
Ugrálóvár, Helen Doron Early English 
kreatív sátra, Magic Box Játék kuc-
kója, Népi fa körhinta. Apró meglepe-
tésekkel is várjuk a családokat! 
Mesevonat közlekedik a Lakihegyi 
Lakópark és a Sportcsarnok között a 
rendezvény ideje alatt! A belépés 
idén is ingyenes! Helyszín: Városi 
Sportcsarnok melletti murvás parkoló

Május 27. (szombat) 
 9.00–13.00
KALANDOS gyermeknap
9.00 Aszalt – aszfaltrajzverseny 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen.
Kerékpáros ügyességi verseny 
Szervező: Szigetszentmiklósi Pol-
gárőrség 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen.
A versenyre kerékpárt mindenki hoz-
zon magával!
10.00  Rutkai Bori Banda – interaktív 

mesekoncert játékkal, bábok-
kal, tánccal. Ingyenes jegyek 
igényelhetők a helyszínen! 

10.15  INspirál Cirkuszközpont – 
Zsonglőrképző. Ámulatba ejtő 
mutatványok – a különleges 
trükköket meg is lehet tanulni!

10.30  MagicBox – A gondolkodtató 
játékok tárháza

11.00  Gurulj velünk! Segway ügyes-
ségi program a Közösségi Ház 
előtti parkolóban

A rendezvény végén a gyerekek kö-
zött, akik kipróbálták a járművet, 
egy segwayt sorsolunk ki a helyszí-
nen!
Kreatív kézműves foglalkozások 
Népi játszótér – kosaras körhinta
Furfangos ügyességi sorjátékok a 
SZISZKE-tagok vezetésével

Helen Doron játszóház. Pónilovaglás 
a Szigetszentmiklósi Lovas Klub tá-
mogatásával. Egészségnevelő totó 
kitöltése értékes nyereményekkel, 
arcfestés. Mentőautó-bemutató a 
Szigetszentmiklósi Vöröskereszt tá-
mogatásával. Sok-sok meglepetés, 
ajándék a gyermekeknek! A belépés 
díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház épülete és parkolója

Május 27. (szombat) 18.00
Hősök Napja
Ünnepi megemlékezés városunk I. és 
II. világháborúban hősi halált halt 
katonáinak tiszteletére
„Lövészárkunk menedékén, jajszó 
helyett szép dal fakad” címmel a 
Kákics együttes műsora
Közreműködik: Vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Bandérium 
Helyszín: Református templom előt-
ti emlékmű

2017. júniusi előzetes
Június 3. (szombat) 17.00
„Öt ország, egy nemzet”
A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából testvériskolák irodalmi 
csoportjainak előadása
Szervező: József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, színházterem

Június 3. (szombat) 18.30
Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés a Trianoni 
Békediktátum aláírásának 
97. évfordulója alkalmából
18.30 Ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Szabó József pol-
gármester
Közreműködnek: A gyergyószent-
miklósi Szinkron Csoport tagjai. 
Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós zene-
kara. Fanfár Előadó Együttes. Székely 
Miklós Városi Kórus
Helyszín: Nemzeti Összetartozás 
Parkja, Országzászló Emlékmű

Június 17. (szombat), 
 16.00–23.00
10. Tanévzáró koncert 
a Kéktó Szabadidő Parkban 
a 10 éves Lakihegy Rádióval
Program:
16.00  Szórakoztató programok a 10 

éves Go Trabi Góval
A trabis programok résztvevői kö-
zött egy álomkonyhát sorsol ki a 
Lakihegy Rádió a helyszínen!
18.00 Graffitiverseny
18.00  Osztálytabló-kiállítás és ver-

seny
18.30  Szülinapi tortázás az első 500 

vendéggel
19.00  A Városi Ifjúsági Ki mit tud? 

győzteseinek bemutatkozása 
19.40 BELGA – élő koncert
21.00  Szülinapi látványos folyékony 

tűzijáték és lángshow, video-
klip-premier  

21.30  Punnany Massif  
– élő koncert

Fővédnök:  Szabó József  
polgármester

A belépés díjtalan!
Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, valamint a Sziget-
szent miklósi Ifjúsági Parla ment 
Egyesület és a Lakihegy Rádió
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park 
(Szigetszentmiklós, Diófa u. 3.)

Június 24–25. 
(szombat–vasárnap)  20.30
Szabadtéri Színházi Hétvége
a Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
előadásában 
Június 24. (szombat) 
20.30 Valahol Európában – PREMIER 
(musical)
Június 25. (vasárnap) 
20.30 Leányvásár (operett)
Jegyek elővételben vásárolhatók 
(06-30/422-3851) 2500 Ft-os áron.
Fővédnök:  Szabó József  

polgármester
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtt kialakított sza-
badtéri színház

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hogyan is kezdődött? A Szigetszentmiklósi If-
júsági Parlament Egyesület a megalakulásakor 
összehívta az iskolák diákönkormányzatait egy 
fórumra, hogy közös gondolkozást kezdemé-
nyezzen. Ez az alkalom útjára indított a fiata-
lok körében egy ötletbörzét, amely mögött a 
korosztály aktuális igényei fogalmazódtak meg 
a kultúra, az iskolán kívüli művelődés és sport 
témájában. Az egyik ilyen kiemelkedő igény 
volt, hogy több koncert és szórakozási lehető-
ség legyen a városban a fiataloknak.

A SZIPE elnöke, Tóth Benő a város önkor-
mányzatát kereste meg először az ötletekkel, 
majd a képviselők és a polgármester úr támo-
gató hozzáállásán felbátorodva a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház szakmai segítségét 
kérte a rendezvény életre hívásához.

Ekkor már három éve létezett a Roxiget élő 
rockzenei fesztivál és tehetségkutató verseny a 
tanév indításakor szeptember elején, tehát 
adódott az apropó, hogy legyen a tanév zárá-
sakor egy másik könnyűzenei rendezvény, első-
sorban a fiataloknak. Így szerveződött meg az 
első ingyenes Tanévzáró Koncert a Hooligans 
zenekarral, a Kéktó Szabadidő Parkban, 2008 
júniusában. Azóta számos neves előadó és 
együttes lépett színpadra itt, többek között a 
Republic, Rúzsa Magdi és Brasch Bence, az 
Edda, a Magna Cum Laude, a Punnany Massif, 
a Pál Utcai Fiúk és az Irie Maffia, a Halott Pénz, 
valamint Majka and Curtis, a Copy Con és a 
Vad Fruttik.

Idén is két zenekart hívtunk meg: a Bel-
gát és a Punnany Massifot - utóbbiak már 
visszatérőként lépnek színpadra mint nagy 
kedvencek.

Vannak olyan társadalmi kezdeményezések, 
amelyek példaértékűek lehetnek a fiatalok 

számára, ezek megismertetésére is jó lehetőség 
kínálkozik egy ilyen fesztiváljellegű összejöve-
telen. Ilyen volt a Hősök Tere Projekt és a Hu-
musz Szövetség tevékenységének bemutatása 
játékokkal, demonstrációkkal, az egymás és 
környezetünk iránti odafigyelés témájában. A 
szervezők továbbá mindig is törekedtek arra, 
hogy az ifjúság érdeklődési köréhez passzoló 
versenyekkel, kiegészítő sport- és szabadidős 
aktivitásokkal, az utca művészetének irányza-
tait (pl. graffiti) is bemutatva tegyék tartalma-
sabbá a rendezvényt.

Ugyancsak a SZIPE által elindított, majd a 
Sárgaház által felkarolt Városi Ifjúsági Ki mit 
tud? versenyek győzteseinek is van lehetőségük 
ilyenkor bemutatkozni a Kéktó nagyszínpadán.

Kezdetektől fogva médiapartnere a Tanév-
záró Koncertnek a Lakihegy Rádió. A sziget-
szentmiklósi központú médium immár nem-
csak a város, de a térség leghallgatottabb rá-
diója is. Az idén jubiláló adó kiemelt figyelmet 
fordít a helyieket érintő témáknak, híreknek, s 
felvállalt célja a helyi kötődés, a lokálpatriotiz-
mus erősítése minden hallgatóban. Céljuk, 
hogy a rádió egy olyan társ legyen a hétközna-
pokban, amelyik segít, hogy ne csupán lakóhe-
lyünknek érezzük Szigetszentmiklóst, hanem 
otthonunknak is. Ennek jegyében született meg 
a Lakihegy Rádió születésnapjára a Körforgás 
című dal, amelynek videoklipjét a Tanévzáró 
Koncerten láthatja majd élőben a közönség a 
felállított óriás LED-falakon.

Ezenkívül számos meglepetéssel is kedveske-
dik a Rádió a koncertre kilátogatóknak. Az első 
500 érkező kóstolót kap a Lakihegy Rádió 
születésnapi tortájából, melyet a Valentino 
cukrászda mesterei készítenek el erre az alka-
lomra. A délután érkezők részt vehetnek a 

szintén 10 éves Go Trabi Go különleges prog-
ramjain, és a trabantos attrakciók kipróbálói 
között egy másfél millió forint értékű álom-
konyhát sorsol ki a Lakihegy Rádió a Kockafa 
Bútorlapszabászat és a Leértékelve.hu együtt-
működésének köszönhetően.

Idén a látvány is főszerepet kap! Nemcsak 
a koncerteket nézhetjük élő közvetítés for-
májában LED-falakon, de a rádió jóvoltából 
egy különleges víz-, fény- és lángshow-nak 
is szemtanúi lehetünk az est folyamán.

A fentiek is tükrözik, ez a rendezvény jó 
példa arra, hogy a helyi vállalkozások is ki-
nyilvánítsák a város kulturális életét támo-
gató szponzori tevékenységüket a játékok-
hoz és a versenyekhez különféle nyeremé-
nyek felajánlásával.

A helyi civil szervezetek is óriási segítséget 
jelentenek a lebonyolításban, úgy, mint a pol-
gárőrség- a rendezvénybiztosításban. Számos 
önkéntes diák is a segítségünkre van ilyenkor a 
kapuknál a karszalagosztásban, ami azért fon-
tos, hogy tudjuk, hányan látogatják a progra-
mot. Reméljük, a kiváló programoknak, a nagy-
szerű koncerteknek és a látványnak köszönhe-
tően idén is több ezren látogatnak ki a Kéktó 
Szabadidő Parkba!

Legyen tizedszerre is öröm a zene és a 
tanévzárás Szigetszentmiklóson június 17-én; 
mert ahogy a Lakihegy Rádió „Körforgás” 
című dala is kezdődik: „Egy évtized most 
megremeg a hangok hullámán!”

Lázár Gergő 
igazgató

 Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Dr. Szilvay Balázs 

ügyvezető
Lakihegy Rádió

„Egy évtized most megremeg a hangok hullámán”
10. Tanévzáró Koncert a 10 éves Lakihegy Rádióval

A Lakihegy Rádió együttműködő partnerei a Tanévzáró Koncerten
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PÉNTEK
Szabadidő 2-es kategória:

A legkisebbek között, gyer-
mek 2 kategóriában Lőrincz 
Melissza és Lovas Petra Zoé a 
dobogó legfelső fokára állhattak.

Gyermek 1 trióink is szépen 
szerepeltek. A Mózes Fanni, Ki-
rály Cecília, Boross Kamilla Esz-
ter összeállítású triónk a 2., míg 
a Mózer Janka, Buzás Laura, 
Piróth Vivien összeállítású 
együttes a 3. helyen zárt.

Serdülő triónk, a Lelkes Eve-
lin, Szántó Gréta, Gáspár Vanda 
összeállítású csapat a dobogó 
legfelső fokára állhatott.

Junior 2 duónk, Fekete Olívia 
és Szabó Viktória is az 1. helyen 
végzett.

A csapatok versenyeiben is 
remekeltünk.

Gyermek 1 csapataink ered-
ményei:

A csapat: Mózes Fanni, Király 
Cecília, Boross Kamilla, Dougo-
melja Réka, László Noémi a 2. 
helyen végzett.

B csapat: Buzás Laura, Csala 
Hanga, Németh Flóra, Mózer 
Janka, Piróth Vivien a 3. helyen 
zárt.

C csapatunk: Horváth Anna, 
Lovas Gerda, Lipták Zsuzsanna, 
Küzdy Bernadett az előkelő 6. 
helyen zárt.

Serdülő karika csapatunk: 
Lelkes Evelin, Gáspár Vanda, 

Szántó Gréta, Haász Dorka, Híves 
Nóra és Mráz Janka is az 1. he-
lyet szerezte meg.

Serdülő duónk: Czeglédi Sarol-
ta és Kabai Luca a 3. helyen zárt.

III. osztály gyermek 1, 2008-
ban született versenyzők között 
Kerper Emma a 2. helyen vég-
zett.

III. osztály serdülők: Lőrincz 
Larissza a 4., Piróth Bettina a 8., 
Szabó Ilona és Berekméri Csenge 
is eredményesen szerepelt. Lő-
rincz Larissza szabaddal a dobo-
gó 3. fokára állhatott fel.

III. osztály junior 1: összetett 
versenyben Potoczki Dominika 1, 
míg Potoczki Patrícia 2. lett. Lab-
dával Potoczki Patrícia 1., Potoczki 
Dominika 2., Buzogánnyal Potoczki 
Dominika 1., Potoczki Patrícia a 3. 
helyen végzett.

SZOMBAT
II. osztály junior 2: összetett 
versenyben Somogyi Petra Vanda 
3. lett, karikával a 2. helyen vég-
zett. Ebben a mezőnyben Bernát 
Anna is eredményesen szerepelt.

II. osztály serdülő: Érsek 
Anna a 2006-osok mezőnyében 
labdával felállhatott a dobogó 3. 
fokára. Kun Dorina az összetett 
5., míg Gábriel Hanna az össze-
tett 8. helyén végzett.

II. osztály junior 1, 2003-ban 
születettek között összetett ver-
senyben Éliás Petra és Rizea Pat-
rícia holtversenyben 3., Lukács 
Anna pedig 5. lett. Labdagyakor-
latok során Rizea Patrícia a 2. 
helyet szerezte meg.

Buzogánnyal Lukács Anna a 
2., Éliás Petra a 3. helyen végzett.

A 2002-ben születettek kö-
zött Versics Virág a 6., 
Árkocsevics Boglárka a 7. helyen 
zárt.

II. osztály felnőttek, 2001-
ben születettek: összetett ver-
senyben az 1. helyen Dékány 
Brigitta végzett, Királyföldi Fanni 
Lilla 3. lett.

Buzogánnyal Dékány Brigitta 
2., Királyföldi Fanni Lilla 3. lett. 
Szalaggal Dékány Brigitta az 1. 
helyen végzett.

A 2000-ben születettek kö-
zött György Zsófia az összetett 
2. helyén végzett. Karikával 2., 
míg szalaggal a 3. helyen zárt.

VASÁRNAP
Szabadidő 1 serdülő, 2006-
osok versenye: Balogh Noémi 
arany, Székely Blanka ezüst mi-
nősítést szerzett.

Szabadidő 1 junior 2, 2005-
ben születettek között László 
Sarolta arany minősítést ért el.

2004-ben születettek között 
Pál Bianka bronz minősítést 
nyert. Holczhauser Kinga szabad-
dal és szerrel is az 1. helyen zárt.

A hosszú és kimerítő hétvége 
számos csodás eredményt ho-
zott, 3 kupagyőztesünk is lett, 
Potoczki Dominika, Dékány Bri-
gitta és Holcz hauser Kinga. 

Mindenkinek gratulálunk a 
szép sikerekhez!

SzTK 
Ritmikus Gimnasztika Szakosztály

Március 3-án és 4-én Soltvadkerten rendezték az 
Országos Diákolimpiát. Diák I. korcsoportban 
Mózes Ádám jó birkózással ezüstérmet szer-
zett, míg serdülő korcsoportban Patyi Máté és 
Zsivnovszky Gergő is az 5., pontszerző helyen 
zárta a viadalt.

Március 4-én Budapesten, az ESMTK rendezésé-
ben került sor a felnőtt kötöttfogású Magyar 
Bajnokságra. A 71 kg-os súlycsoportban Kottes 
Pál remek birkózással szerezte meg az ezüstér-
met. Cseperkáló Péter (98 kg) és Nagy Mihály 
(130 kg) az értékes 5. helyen zárta az OB-t.

Március 25-én és 26-án Szombathelyen ren-
dezték a 19 országot felvonultató Magyar 
Nagydíjat. Itt 71 kg-ban Kottes Pál, míg 85 
kg-ban Szabó Patrik képviselte Magyaror-
szágot.

Március 28. és április 2. között szintén Szombat-
hely adott otthont az U23-as Európa-bajnok-
ságnak. Itt is volt Sziget SC-s versenyző, hi-
szen Nagy Mihály (125 kg) szabadfogásban 
ölthette magára a címeres mezt.
A Nemzetközi Birkózószövetség 2017-ben 

bevezette a serdülő korosztályok számára az 

 Európa-bajnokságot, amit első alkalommal május 
18. és 22. között rendeznek Belgrádban. 

Az Eb-re válogató versenyen április 8-án és 
9-én Patyi Máté (59 kg) szabadfogásban, míg 
Zsivnovszky Gergő (66 kg) kötöttfogásban szerez-
te meg a válogatottságot és képviselik hazánkat a 
kontinensviadalon.

Gratulálunk és büszkék vagyunk fiatal ver-
senyzőinkre!

Tomin Márton szakosztályvezető
Sziget SC

XI. SzTK Kupa
Eredményes, csodás, nagyon nehéz megmérettetésen van túl 
az SzTK Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya. Közel 500 ver-
senyző, 17 egyesület vett részt a XI. SzTK Kupán. Versenyző-
ink kitettek magukért, szép eredmények születtek.

BIRKÓZÓHÍREK
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUMCSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK

A PROLOGIS IPARI PARKBA
Kétműszakos (12 órás) 3+3-as (3 nap munka, 3 nap pihenő) munkarendbe.

Kezdő órabér: bruttó 810-900 Ft +40%-os műszakpótlék +15 000 forintos cafeteria/hó. 
Céges busszal a bejárás Szigetszentmiklós, Szigethalom irányából ingyenesen megoldott. 

Felvételi interjú: 2017. május 17. szerda, 13.00 óra,
Szigetszentmiklós, Közösségi Ház, Tököli u. 19.

ÉRDEKLŐDNI  LEHET:  06 70 408 0585

Női munkaerőt keresünk 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!
GOMBASZEDŐ MUNKAKÖRBE

Felvételhez szükséges: önéletrajz, életkor: 20–40 év

Jelentkezés: 9–13h-ig, DOFE KFT.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8., dofe@invitel.hu 

06-70/342-9915

DR. VIG GÁBOR KÖZJEGYZŐI IRODÁJA
Tájékoztatom kedves Ügyfeleimet, 

hogy 2017 áprilisától közjegyzői irodám áthelyezésre 
került a Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 16. szám alá. 

(Miklós Pláza, I. emelet). 

Telefon: 06-24/385-976, 06-24/519-555, 
e-mail: vig.gabor@kozjegyzo.hu

Dr. Vig Gábor közjegyző
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