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Rendeletalkotás
A testület megalkotta az önkor
mányzat 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 
1/2017. (II. 16.) önkormányzati ren
delet módosításáról szóló 24/2017. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendeletet.

Elfogadásra került a kertvárosi
as, kisvárosias lakó, településköz
ponti vegyes és központi vegyes 
építési övezetek egyes tömbjeire 
vonatkozó változtatási tilalom el
rendeléséről szóló 23/2017. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelet.

A gyermekvédelem helyi rend
szeréről szóló 12/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítá
sára vonatkozó javaslatot nem fo
gadta el a testület.

Szociális, intézményi hírek
A képviselőtestület a Vackor Integ
rált Bölcsőde intézményvezetői (ma
gasabb vezetői) álláshely betöltésével 
Bágyiné Sutus Hajnalkát bízta meg.

A testület úgy döntött, hogy a 
Kulturális és Művészeti Intézménye
ket Működtető Iroda (KIMIR) meg
üresedett intézményvezetői álláshe
lyének betöltésére pályázatot ír ki.

Az önkormányzat továbbra is biz
tosítja a 2. osztályos általános iskolai 
tanulók úszásoktatását és szállítását 
2017. szeptember 1jétől 2018. júni
us 15ig a Hidraulika Kft. – Oázis 
Wellness Park közreműködésével.

A képviselőtestület feladatellá
tási szerződést kíván kötni a „Beszélj 
Velem” Alapítvánnyal a 2017. szep
tember 1. napjától 2018. augusztus 
31ig terjedő időszakra, maximum 15 
fő szigetszentmiklósi gyermek speciá
lis, valamint legfeljebb 3 fő normál 
fejlődésű gyermek óvodai ellátására.

Elfogadásra került a Budapest XXI. 
kerület, Csepel Önkormányzatával a 
Szigetszentmiklóson lakó gyermekek 
óvodai, iskolai ellátásának biztosítása 
érdekében kötött Együttműködési 
megállapodás alapján a 2016. decem
ber 31ig vonatkozó teljesítésről 
szóló beszámoló. Elfogadták továbbá 
a szigetszentmiklósi és a csepeli ön
kormányzatok között kötendő, Cse
pelen működő óvodákba járó sziget
szentmiklósi gyermekek ellátásának 
finanszírozására, illetve a Délpesti 
Tankerületi Központ fenntartásában 
és működtetésében álló csepeli álta
lános iskolákba járó szigetszentmik
lósi általános iskolások gyermekét
keztetésére vonatkozó Együttműkö
dési keretmegállapodást is.

Elfogadták a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ köznevelési in
tézményeket érintő átszervezéséről 
szóló beszámolót.

Az önkormányzat feladatellátá
si szerződés megkötéséről döntött a 
Két Kéz Segítő Alapítvánnyal 2017. 
szeptember 1. napjától 2018. 
 augusztus 31ig terjedő időszakra 1 
fő szigetszentmiklósi gyermek óvo
dai ellátására.

A kiemelkedő tanulmányi ered
ményt elérő, szociálisan is rászoruló, 
Szigetszentmiklóson lakó tanulók 
részére ösztöndíjpályázat kihirdeté
séről döntöttek a 2017/2018as 
tanévre vonatkozóan.

A testület úgy döntött, hogy to
vábbi 500 darab Babaköszöntő cso
magot rendel bruttó 6 999 605 Ft 
összegben a Szigetszentmiklóson 
születendő babák részére.

Városfenntartás, település
rendezés, településfejlesztés
A képviselőtestület jóváhagyta a Fő
városi Vízművek Zrt. által Szigetszent
miklós ivóvízellátó, illetve szennyvízel
vezető és tisztító rendszerére készí
tett, a 2018–2032 közötti időszakra 
vonatkozó felújítási és pótlási tervet. 
A rövid távú tervekben az ivóvízága
zati beruházásokra bruttó 20 066 000 
Ftot, a szennyvízágazati beruházások
ra bruttó 301 879 000 Ftot biztosíta
nak, a közép és hosszú távú tervben 
szereplő feladatok megvalósításához 
szükséges összeget pedig a mindenkori 
költségvetés tartalmazza majd.

A testület elfogadta a Település
képi Arculati Kézikönyv és a telepü
lésképi rendelet tervezetét azzal, 
hogy kerüljön kiegészítésre a part
nerségi egyeztetés során felmerülő 
változtatásokkal.

Az önkormányzat indulni kíván a 
„Települések felszíni csapadékvízel
vezetés létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás korszerű
sítésének támogatása Pest megye 
területén” c. pályázaton, amelynek 
keretében a csapadékelvezetési rend
szer felújítását és korszerűsítését kí
vánják megvalósítani az átfogó vá
rosi csapadékvízelvezetési koncep
cióval összhangban. A pályázat kiírá

sával a Pro Régió Nonprofit Közhasz
nú Kft.t bízzák meg, a feladatra 
bruttó 2 032 000 Ft áll rendelkezésre. 

A képviselőtestület két darab 
Steora típusú „okospad” elhelyezéséről 
döntött a Sportcsarnok és a Bajcsy
Zsilinszky üzletsor környezetében lévő 
közterületen. Az „okospad” világít, te
lefontöltési lehetőséget és internet
hozzáférést biztosít a lakosság számá
ra. A padok elhelyezéséhez szükséges 
bruttó 2 700 000 Ft fedezetet reklám
bevételből, támogatásból vagy pályá
zati forrásból kívánják biztosítani.

Az önkormányzat a Buckató 
környezetére előírt víztisztítás el
végzéséhez műszaki ellenőrt alkal
maz, amelyre bruttó 8 000 000 Ft 
fedezetet nyújtanak.

A Vackor Integrált Bölcsőde bő
vítésének céljából az önkormányzat 
adásvételi szerződést köt a Sziget
szentmiklós 13093, 13094, 13095 
hrsz.ú ingatlanokra vonatkozóan, 
melyre 46 492 000 Ftot biztosít.

A Temesvári utcai óvoda építésé
hez a benyújtott pályázathoz a tes
tület 142 000 000 Ft önerő biztosí
tásáról döntött. Az elnyert támoga
tási összeg bruttó 330 000 000 Ft.

A Temesvári utcai óvoda építése 
és a Vackor Integrált Bölcsőde bővíté
se kapcsán a Pest Megyei Területfej
lesztési Nonprofit Kft. konzorciumból 
való kilépését az önkormányzat tudo
másul vette, a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása érdekében a nyer
tes ajánlattevő kiválasztására pedig a 
polgármestert kérte fel.

Döntöttek arról, hogy a Csépi 
úton építendő óvoda a Szigetszent
miklósi Napraforgó Óvoda tagintéz
ményeként kerül majd megalapítás
ra. A Szigetszentmiklósi Napraforgó 
Óvoda átszervezésével kapcsolatos 
intézkedésekről egy későbbi ülésen 
dönt majd véglegesen a testület.

A képviselőtestület úgy döntött, 
hogy „A Kardos István Általános Isko
la és Közgazdasági Szakközépiskola, 
valamint a Szigetszentmiklósi Nap
sugár Óvoda energiahatékonyságá
nak javítása” c. pályázathoz a koráb
ban biztosított bruttó 39 250 000 Ft 
fedezeten felül nem biztosít további 
kiegészítő fedezetet.

A Szigetszentmiklós 0145/1 és 
0179/2 hrsz.ú kivett közutat, a 
0127/257 és 0127/251 hrsz.ú kivett 
utat és a 11631 hrsz.ú kivett saját 
használatú utat Napsugár utcára, a 
Szigetszentmiklós 0127/242, 
0127/246, 0127/0248, 012/237 
hrsz.ú kivett utakat pedig Zöldbéka 
utcának nevezte el a testület.

A képviselőtestület döntött az 
Árpádházi Szent Piroska görög
katolikus templom felújításának tá
mogatására vonatkozó kérelemről.

A testület hozzájárult a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által megküldött do
kumentumok alapján a selejtezett 
eszközök MüGu Kft. felé történő 
értékesítéséhez.

A szelektív gyűjtőszigetek körüli 
illegálisan elhelyezett hulladék el
szállítása érdekében a lomtalanítás
ra megállapított bruttó 22 275 000 
Ft keretösszegből 9 000 000 Ft át
csoportosításáról döntöttek.

Döntés született továbbá a Szi
getszentmiklós 6164 hrsz. alatti in
gatlan ügyében.

Egyéb hírek
A „Testvértelepülési programok és 
együttműködések” című pályázat 
keretében szervezett szakmai tanul
mányúton való részvétel támogatá
sára 600 000 Ft többletfedezet biz
tosításáról döntött a testület.

Elfogadásra került az önkormányzat 
2017. évi költségvetése I. félévi teljesí
téséről szóló pénzügyi beszámoló.

Elfogadták továbbá a „Beszélj 
velem” Alapítvány 2016/2017es 
nevelési évben végzett tevékenysé
géről szóló beszámolót.

A testület elfogadta a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház alapító 
okiratának módosítását.

A Kulturális, Sport és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága alelnökéről 
és bizottsági tagjának személyéről is 
döntött a képviselőtestület, amely 
szerint a bizottság új tagja Zilling 
Ibolya lett.

A testület az önkormányzat és a 
Telenor Magyarország Zrt. között 
2015. április 22én létrejött komp
lex mobiltávközlési szolgáltatás 
szerződéseinek felülvizsgálatára 
kérte fel a polgármestert.

Döntés született továbbá képvi
selői keretek felhasználásáról, vala
mint lakásbérleti szerződés felmon
dására vonatkozó határozattal kap
csolatosan is, illetve egy bizottsági 
tag tiszteletdíjának mérsékléséről.

a képviselő-testület 2017. augusztus 30-i 
rendes üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
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Új kupola került 
a görögkatolikus 
templom tornyára

Javában zajlik városunk legrégebbi temp-
lomának, az Árpád-házi Szent Piroska 
görögkatolikus templomnak a külső re-
konstrukciója. Ennek egyik látványos ál-
lomása volt, amikor hetekkel ezelőtt he-
lyére került az új kupola, amelynek szer-
kezete borovi fenyőből, borítása pedig 
sárgarézből készült. A templom külső 
felújítása várhatóan még karácsony előtt 
befejeződik, amely az egyházmegyei és 
állami hozzájáruláson felül a hívek ado-
mányából, az önkormányzat, valamint 
Szabó József polgármester támogatásából 
valósulhat meg. 

TeSzedd! – Szigetszentmiklóson is

Városunk idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elneve
zésű akcióhoz. Szeptember 15én 70 önkéntes gyűjtötte az illegálisan elhelyezett hulla
dékot a Boglya utca környékén. Közel két óra alatt több mint 10 köbméter hulladékot 
sikerült összegyűjteni. Ezúton is köszönjük a segítséget a megjelent önkénteseknek, civil 
szervezeteknek, valamint a Kardos István, József Attila és Ádám Jenő iskoláknak. 

Vigyázzunk közösen környezetünkre!

Szeptember 25én vette kezdetét és a tervek 
szerint december 19ig tart a szigetszentmik
lósi Massányi Károly út – II. Rákóczi Ferenc út 
– Komp utca vonalában fekvő 500 mm átmé
rőjű szennyvíznyomócső rekonstrukciója. 
A Fő városi Vízművek megbízásából a munká
latok során új, nagyobb átmérőjű, korszerűbb 
anyagú szerelvénnyel váltják ki a jelenlegi, 
egy kilométer hosszan húzódó vezetéket.

A felújítási munkálatok az érintett útsza
kaszokon forgalomkorlátozást tesznek szük
ségessé, melynek során jelzőlámpás forga
lomirányítás mellett lezárják a Massányi 
Károly út egyik forgalmi sávját, a II. Rákóczi 
Ferenc úton pedig csak útszűkület mellett 

tudják biztosítani a kétirányú forgalmat. 
Mivel a Komp utcában, illetve az onnan nyíló 
Komp közben és Horgony utcában lévő in
gatlanok más irányból nem közelíthetőek 
meg, közúti terhelésre méretezett áthidaló 
elemek segítségével biztosítják kizárólag 
célforgalomra a közlekedést, egyidejű szé
lességkorlátozás bevezetésével.

Október első felében módosul a 38, 238, 
938 jelzésű, menetrend szerinti buszok útvo
nala. Szigetszentmiklós Városháza irányába 
a Hárosi Csárda megállóhely – Leshegy út –
Fövenykúti út – Petőfi Sándor utca útvona
lon, míg Budapest irányába az eredeti útvo
nalon közlekednek majd az autóbuszok. 
Ezzel egy időben a II. Rákóczi Ferenc útról a 
Massányi Károly út irányába megszűnik a 
balra kanyarodási lehetőség.

Az okozott kellemetlenségekért minden 
érintett elnézését kérjük, egyúttal köszönjük 
a türelmüket és megértésüket!

  Fővárosi Vízművek Zrt.
Vízvonal: 06-40/247-7777

vizvonal@vizmuvek.hu

Az Aries Kft. Kommunális Egysége a 
házhoz menő zöldhulladék-begyűjtési 
munkálatait november 27. és december 
1. között végzi.

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésekor a 
szállítási ütemterv alapján a rendes szemét
szállítási napon reggel 7 óráig a kuka mellé 
kell kihelyezni a zöldhulladékot, amit ezen a 

napon bármilyen színű zsákban, illetve a le
vágott fanyesedékeket csak 1 méteres dara
bokban kötegelve szállítanak el. Fontos, hogy 
mind a kötegek, mind a zsákok kibírják a kézi 
rakodást. Ömlesztett állapotban kihelyezett 
zöldhulladékot nem szállítanak el!

A fent nevezett begyűjtéseken kívül lehe
tőség van rendszeres, havonkénti lakossági 
zöldhulladék elhelyezésére is. A háztartások

ban keletkező zöldhulladékot az ingatlantu
lajdonosok a társaság telephelyére díjmente
sen beszállíthatják tárgyév március 1jétől 
november 30ig minden hónap utolsó pénteki 
napján legfeljebb 100 kg/háztartás mennyisé
gig. Továbbá a szolgáltató egész évben kor
látlan mennyiségben elszállítja az ingatlan 
elől a zöldhulladékot, amennyiben az a kék 
színű, ARIES felirattal ellátott, 120 literes 
zsákban (bruttó 433,6 Ft/db) van. A zsákot az 
ügyfélszolgálati irodákban és a céggel szerző
désben álló üzletekben vásárolhatják meg.

Megújul a szigetszentmiklósi szennyvízhálózat
Változások a forgalmi rendben és a buszközlekedésben
Szigetszentmiklós szennyvízelvezetésének 
korszerűsítése, valamint a csatornaszol-
gáltatás biztonságának fokozása érdeké-
ben a Fővárosi Vízművek Sziget szent-
miklós Város Önkor mány za tával kö zös 
beruházásban felújítja a város ellátásában 
meghatározó szerepet betöltő tisztí tott-
szennyvíz-nyomócsövet.

Őszi zöldhulladékgyűjtés
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A Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör 
kezdeményezésére, az önkormányzat támo-
gatásával épülhet meg a kézilabdacsarnok 
városunkban, amelynek alapkőletétele 
szeptember 17-én, vasárnap volt a Temes-
vári utcában.

Az ünnepélyes eseményen jelen volt – 
többek között – Sárfalvi Péter helyettes ál-
lamtitkár, Bóna Zoltán, a térség országgyű-

lési képviselője, valamint Szabó József 
polgármester.

A beruházás 70 százalékát az SzKSK a 
társasági adó igénybevételével finanszíroz-
za, a hiányzó 30 százalékot pedig a város 
teszi hozzá. A tervek szerint a csarnokot 
hétköznap délelőttönként az iskolások, dél-
utánonként pedig a kézisek használhatják 
majd.

Letették a kézilabdacsarnok alapkövét

Az idei tanév kezdetére már két különálló 
intézmény várta a kisdiákokat Sziget-
szentmiklóson.

A korábbi József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola különült el 
két önálló intézményre. A Szebeni úton 
található épület az Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nevet viseli, a régi épületekben pedig a 
József Attila Általános Iskola működik 
tovább – tájékoztatott Zilling Ibolya, a 
Szebeni úti intézmény igazgatója.

Elmondása szerint az átszervezés 
sokkal több pályázati lehetőséget ígér 
az intézménynek, ugyanis olyan prog-
ramokra is pályázhatnak, amelyek szo-
rosan kapcsolódnak a zenéhez, illetve a 
zenei oktatáshoz.

„Az iskola annak idején nagyon 
gyorsan épült. Amikor be kellett adni a 
kérelmet, még fogalmunk sem volt 
róla, hogy azon az üres területen szep-
temberben már egy iskola áll majd és 
diákok sürögnek-forognak. A tankerü-
letnek így nem volt más lehetősége, 
minthogy az egyik iskolához hozzácsa-

tolja, így a volt József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
székhelyévé nyilvánította” – mondta 
Zilling Ibolya. 

A gyerekek mindennapjai nem vál-
toztak az átszervezéssel, és a művészeti 
oktatásban sem volt módosulás. „Úgy 
épült az új intézmény, hogy a zeneisko-
lának is helyet adjon, ezért a szétválás 
után úgy volt logikus, hogy az Ádám 
Jenő Zeneiskola beolvadjon a már meg-
lévő József Attila Művészeti Iskolába. 
Mivel most már egy vezetősége van az 
egész intézménynek, sokkal könnyebbé 
vált annak vezetése és mindennapjainak 
szervezése.” Zilling Ibolya hangsúlyoz-

ta: nem lesz változás a tanári kar össze-
tételében, minden marad a régiben az 
általános iskolában és a művészeti okta-
tási intézményben egyaránt. Időben 
megérkeztek a tankönyvek, azok is, 
amelyeket az ingyenes ellátás keretein 
belül rendeltek, és még arra is volt idő, 
hogy ezeket személyre szabottan cso-
portosítsák. Időben megjöttek a fizetős 
tankönyvek is, melyeket a szülők külön 
rendeltek meg. Ez csak a 6., 7. és 8. osz-
tályosokat érintette. 

A Kardos István Általános Iskola és 
Közgazdasági Szakgimnázium esetében 
is történt változás. Korábban meg akar-
ták vonni az intézmény középiskolai 
jellegét. A szigetszentmiklósi önkor-
mányzat kérésére, valamint Szabó Jó-
zsef polgármester közbenjárásának kö-
szönhetően azonban mint Kardos Ist-
ván Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium működhet tovább. Az 
intézmény alapfeladatán ez annyit vál-
toztat, hogy eddig a közgazdaságtan 
kiemelt tantárgy volt, a profilváltás 
miatt azonban kisebb súllyal szerepel 
ezután az oktatásban.

Rendben lezajlottak az iskolai átszervezések
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A Közösen Városunkért 
Egyesület immár nyolcadik 
alkalommal várta a családo-
kat a Kéktó Szabadidőpark-
ba augusztus 26-án, szom-
baton délelőtt. A rendezvény 
a sport, az egészség és a 
környezetvédelem jegyében 
telt. A játékos sport- és 
ügyességi versenyek mellett 
sétakocsikázáson is részt ve-
hettek a családok a Sziget-
szentmiklósi Lovas Klub jó-
voltából, az Aries Nonprofit 
Kft.-nek köszönhetően pedig 
egy igazi kukásautóba is be-

ülhettek a gyerekek. Délre a 
paprikás krumpli is megfőtt 
a bográcsokban, majd érde-

kes sportbemutatókkal zárult 
a félnapos szabadtéri ese-
mény.

Zenés foglalkozásokkal, el-
sősegély-oktatással és ter-
mékbemutatókkal várták a 
mamákat és babákat a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi 
Házban szeptember 14-én.

A szoptatás világnapja al-
kalmából a város Védőnői 
Szolgálata a többi között 
szoptatást elősegítő tornával 
és személyes tanácsadással 
segítette az érdeklődő anyu-
kákat. Oberfrank Helga vé-
dőnő, az esemény főszerve-
zője szerint egyre több anyu-
ka táplálja anyatejjel gyer-
mekét, ugyanakkor még 

mindig sok a tápszeres cse-
csemő. Magyarországon 
évente 1725 tonna a receptre 
kiváltott tápszer mennyisé-

ge, amely mintegy három-
millió dobozba csomagolva 
kerül a fogyasztókhoz. 
A szervező hozzátette: meg-

felelő türelemmel és pozitív 
hozzáállással minden anyu-
ka képes lehet anyatejjel táp-
lálni gyermekét.

Fontos az anyatejes táplálás

Családi nap a Kéktón
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Gasztronap a lakótelepen
Hagyományos ételkülönlegességeket kóstol-
hattak meg a vendégek a szigetszentmiklósi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Gasztro-
napján. A szeptember 2-án tartott esemény-
re a környező településekről is érkeznek fő-
zőcsapatok. Öt nemzetiségi csoport állt a 
tűzhelyek mellé, így Dunaharaszti, Dunavar-
sány, Pesthidegkút és Szigetbecse is képvi-
seltette magát. A határtalan ízutazásnak a 
Nemzedékek Háza melletti terület adott ott-
hont.

Szüreti felvonulás 2017.
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A halászlé a tűzifával kezdődik

A vadásztársaság halászleve minden évben kiváló

Az idei győztes csapat

Mindennek alapja a jó hangulat

XV. Csepelszigeti 
Halászléfőző Verseny

(Kéktó 
Szabadidőpark, 
szeptember 9.)
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A XI. Szabacsi Nap képekben

Gólyalábas felvonulás az Árpád utcában
A Kossuth Kertbarát Kör terménybemutatója

Utazás „népmeseországba”

A népi játékok udvarában

Készül a must Mustkóstoló a polgármestertől

Városnéző nosztalgiajárat



2017. 10. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 9

Találkozás Süsüvel

Kreatív kis kézművesek

Szabacsi mustra, avagy a művészeti csoportok bemutatkozása

Bereczki Zoltán koncertje
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Nyáron a 10 éves Lakihegy Rádió közösen 
ünnepelte születésnapját a szintén 10 éves 
Tanévzáró koncerttel a Kéktó Szabadidő-
parkban. Az érdeklődők trabantos progra-
mokon is részt vehettek, a térségi iskolák 
diákjai pedig Trabantot is festhettek. 

A fiatal „festőművészek” alkotásairól fotó 
készült, melyet a Lakihegy Rádió feltöl-
tött a Facebook-oldalára. Az a csapat 
nyerte a versenyt, amelyiknek a fotója a 
legtöbb megosztást érte el a megadott 
időn belül.

3. helyezett lett a szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnázium 3.A csa-
pata, akik jutalmul egy 1 órás sétahajózá-
son vehettek részt a Kis-Dunán.

2. helyezést ért el a dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 3.B csa-
pata, akik egy élménylátogatást nyertek a 
Lakihegy Rádió szigetszentmiklósi stúdió-
jába. A három lány bepillantást nyert a 
rádió mindennapjaiba, és megszólalhattak 
a Süss Fel Nap! című reggeli műsorban.

1. helyezett lett a tököli Weöres Sán-
dor Általános Iskola 2.B csapata, akik egy 

kamerát nyertek, hogy az osztály a to-
vábbi élményeit megörökíthesse.

A Lakihegy Rádió végül egy telt házas 
Neoton Família-szuperkoncerttel zárta 
születésnapi rendezvénysorozatát, amely-
nek augusztus 31-én a Városi Sportcsar-
nok adott otthon.

A megmérettetésre benevezett 23 zenekarból a demók meghallgatása 
után a zsűri 8 zenekart juttatott az élő döntőbe, ahol végül heten verseng
tek a meghirdetett díjakért és az országos döntőbe jutás lehetőségéért.

Roxiget tizenharmadszor

Szeptember első szombatján a Kéktó Szabadidőpark immár ha-
gyományosan a Csepel-sziget egyik legismertebb zenei fesztivál-
jának színtere. Idén 13. alkalommal rendezték meg itt a Roxiget 
Rockzenei Fesztivált és tehetségkutató versenyt.

A díjazott zenekarok sorrendje:
1.  helyezett: Telma Lincoln & 

Minimyst
2. helyezett: Fangler’s
3. helyezett: Kései Kitérő
4. helyezett: The Blubay Foxes
5.  helyezett: Szabadtéri 

4sakkordos Performansz 
6.  helyezett: Saturday 

Overnight
7. helyezett: Névtelen Utca

Egyéni különdíjak is átadásra 
kerültek:
Legjobb előadó: Szecskó Donát
Legjobb gitáros: Magyar Balázs
Legjobb basszusgitáros: 
Lőrincz Balázs
Legjobb dobos: Kisvári Bence

További információ  
a www.roxiget.hu oldalon!

Az ünnepelt 
ajándékozott
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A verseny célja a korszerű zöld-
ségtermesztést megalapozó, a 
magyar zöldségtermesztésben 
több száz éven át meghatározó 
szerepet játszó bolgárkertészet 
hagyományainak megismerteté-
se, népszerűsítése volt. A váro-
sunk környékén élő bolgárok 
nagyrészt kertészek, illetve le-
származottaik, akik magukkal 
hozták a bolgár kultúrát, és a 
mai napig őrzik hagyományai-
kat. A bolgárkertészet egy erede-
tileg apáról fiúra szálló, hagyo-
mányőrző mesterség volt, sajá-
tos eszköztárral. Művelői a XIX. 
század második felében érkeztek 
Magyarországra. A hagyomány 
egyik legjellegzetesebb eleme a 
bolgárkerék. Az első bolgárkerék 
Szegvárott épült, Szentes mel-
lett, ahová 4-5 család telepedett 

le. Egy másik, nagyobb központ 
a Csepel-szigeten, a mai Ha-
lásztelek közelében alakult ki. 
Magyarországon az 1800-as 
években nemigen öntöztek, de 
még Nyugat-Európában sem. A 
bolgároknak viszont volt egy 
ősi módszerük, ami talán még 
Mezopotámiából ered. Ez az 
említett bolgárkerék, ami egy 
ökör vagy ló hajtotta vödrös-
csigás emelőszerkezet. Felállí-
tották a patak mellé, és az azzal 
kb. 3 méterre fölemelt vizet 
deszkavályúkkal, úgynevezett 
bakhátakkal sík vidéken vi-
szonylag nagy távolságokra el 
lehetett vezetni. Tulajdonkép-
pen maga az öntözés és a me-
legházi nevelés az, amit a ma-
gyarok és más nemzetek is át-
vettek a bolgárkertészektől.

Az első évben megrendezett 
verseny sikerein és visszhangján 
felbuzdulva idén 50%-kal töb-
ben jelentkeztek a tavasszal 
meghirdetett pályázatunkra, 
ahol az önkormányzat képvise-
lői 10-10 darab, bolgár paradi-
csommagból egy halásztelki 
bolgárkertészetben nevelt palán-
tát adtak át a versenyzőknek. 
Természetesen minden induló-
nak adtunk egy segédletet a 
minél sikeresebb termés elérésé-
hez. Augusztus 19-én lehetett 
nevezni a termésekkel 3 kategó-
riában: legszebb, legegészsége-
sebb; legízletesebb; legnagyobb 
méretű paradicsom.

32 versenyző nevezte a ter-
mését. Az idei évben a verse-
nyen bemutatott legnagyobb 

termés 924 grammos volt! 
A második helyezett 837 gram-
mal, a harmadik pedig 825 
grammal végzett. Természetesen 
voltak ennél nagyobb termések 
is, a legnagyobb – versenyen kí-
vüli – termés, amivel találkoz-
tunk, 1116 grammos volt. A 3 
tagú zsűri különdíjra javasolt 
egy termést, annak különleges 
ízvilága alapján.

Nagy öröm volt számunkra, 
hogy sok-sok szigetszentmiklósi 
asztalra került az igazi bolgár 
paradicsomokból. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel 2018-
ban is megrendezzük a versenyt.

Kirov Milán
elnök

Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat

A rendőrkapitányság munkatár-
sai augusztus 28-án bűn- és 
baleset-megelőzési előadást tar-
tottak az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub hagyományőrző „Duna-
parti Dumaparti” rendezvényén. 

A délután folyamán a nyug-
díjasoknak a kapitányság mun-
katársai bűn- és baleset meg-
előzési témákról tartottak elő-
adást, amelyek keretében szó 
esett a kerékpáros közlekedés 
szabályairól, a vagyonvédelem-
ről, valamint az idősek sérelmére 
elkövetett bűncselekményekről. 
Az előadás végén a kerékpáros 

közlekedési kvíz kérdéseire he-
lyesen válaszolók láthatósági 

mellényt és kerékpárra szerel-
hető lámpát kaptak ajándékba. 

Megérett a legnagyobb bolgár paradicsom
Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 
az idén 2. alkalommal rendezte meg városunkban a „bolgár 
paradicsomnevelő” versenyt.

Nyugdíjasoknál jártak a szigetszentmiklósi rendőrök
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2017. októberi programok

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530980. Fax: 24/530981. Mobil: 20/5520401
Email: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com

2017. október 3–27.
„Szüleim emlékére” c. fest-
mény bemutatása
Meggyesi László festőművész alko
tása hazaérkezett. A kiállítás a 
Magyar Festészet Napja országos 
eseménysorozat és az „Átjáró az 
alkotói világba" szigetszentmiklósi 
rendezvénysorozat része.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2017. október 4–31.
„Aktívban Nagy” című
nagyméretű képek válogatott kiál
lítása.
A kiállított alkotások az Akció 
Festészeti Képtár gyűjteménye ré
szét képezik.
Helyszín: Városi Sportcsarnok, 
Aktív Galéria (Szebeni út 81.)
2017. október 14. (szombat)
„Átjáró az alkotói világba" 
rendezvénysorozat 
13.00 ART SÉTA – ami nem árt
Kapukat tárogató művészeti séta 
Szigetszentmiklós központjában.
Találkozó: Városi Galéria, 13.00
Érkezés: Nemzedékek Háza
15.00 Tanítás – Alkotás c. ki-
állítás megnyitója
A Szigetszentmiklóson tanító rajz
tanárok, művésztanárok közös ki
állítása. A tárlat november 10ig 
tekinthető meg. Helyszín: Nemze
dékek Háza, Nemzedékek Galériája 
(Váci Mihály u. 4.)
15.30 Akciófestészet élő zenével
Gyimesi–Czakó–Goldsmann 
Trió koncertje
Nyitott műterem. 
Helyszín: Nemze dékek Háza 
(Váci Mihály u. 4.)
2017. október 14–15. 
(szombat–vasárnap) 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 
gyerekeknek
10–14 éveseknek, szülők részvéte
lével. Vezeti: Kovács Erika agykont
roll oktató. Jelentkezés előzetesen 
a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban Haszon Gyuláné művelő
désszervezőnél. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

2017. október 17. (kedd), 18.00
A Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány és az 
Életmódváltó Klub közös szerve
zése: „Hit, remény és szeretet pszi
chológiája”
Előadó: dr. Bagdy Emőke egyetemi 
tanár, professzor emeritus
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 700 Ft/
diák, nyugdíjas. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a Közösségi Ház in
formációs szolgálatánál.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Hangversenyterem

2017. október 21. (szombat),
  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Effected
Új formáció jól ismert zenészekkel
Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/
diák, nyugdíjas
Jegy és asztalfoglalás előzetesen 
ajánlott!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2017. október 23. (hétfő), 10.00
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 61. évfordulója al-
kalmából koszorúzás és ünnepi 
műsor
Helyszín: Gyergyószentmiklós tér, 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

2017. október 27. (péntek),
  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház
2017. október 28. (szombat),
  20.00
Hallgasd Helyben – élő rockze-
nei klub
Fellépnek:
Plan B 
Bravo Johnny
Jegyár: 700 Ft/diák, 1000 Ft/ 
felnőtt
Jegyek elővételben is vásárolhatók 
a helyszínen.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2017. novemberi előzetes

2017. november 1. (szerda),
  19.00
Mozart: Requiem
Ünnepi koncert Mindenszentek 
napja alkalmából
Helyszín: Szent Miklós római kato
likus templom

2017. november 4–5., 11–12.
(szombat–vasárnap) 9.00–19.00
Agykontrolltanfolyam felnőt-
teknek
Vezeti: Domján Gábor agykontroll
oktató. Jelentkezés előzetesen a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban Haszon Gyuláné művelő
désszervezőnél.
Helyszín: Nemzedékek Háza 
(Váci M. u. 4.)

2017. november 11. (szombat),
 15.00–19.30
Márton-napi Családi Délután
15 és 17 órakor Kolompos Színház: 
Kőleves c. mesefeldolgozás tánc
házzal 
16 és 18 órakor kézműves játszó
ház a Pöcök Egyesület tagjaival. 
Lámpáskészítés, majd lámpás fel
vonulás Szent Márton legendájá
nak felidézésével. Jegyár: 1000 Ft.
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula és 
színházterem

2017. november 13-19. 
 (hétfő-vasárnap) 18.00
Bibliai Hét
Ökumenikus előadások
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.
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Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg a Hungaroringen a Ka
mion Európabajnokságot és Kamionos Fesztivált, amelynek kísérő 
programjai között a Csepel Autó Gyártmánymúzeum is képviseltette 
magát. A múzeum tárlatáról négy üzemképes jármű állt ki a verseny
pálya 1es kanyarja által közrefogott parkolóba – a rendezvény legöre
gebb járművei hatalmas népszerűségnek örvendtek, a két nap alatt 
több ezren tekintették meg őket. 

A rengeteg látogató a jó helyszín mellett Békés György, a 
Gyártmánymúzeum tárlatvezetőjének kiváló előadásai miatt is szíve
sen időzött a veterán járművek között. A katonaviselt látogatók szá
mára a két D–344es és D–566os kamion volt a legérdekesebb, de 
kellemesen nosztalgikus emlékeket hozott felszínre a D–705ös 
Kázmér látványa is a tapasztalt kamionosokban.

Az Európabajnokságon összetettben második helyen álló Kiss 
Norbert számára is érdekesek voltak a régi kamionok. A bajnokság 
másnapján ellátogatott az ÁTISziget Ipari Park területén működő 
Gyártmánymúzeumba, ahol a tárlat megtekintése mellett versenyered
ményeiről és terveiről beszélt a DunaMédia Televíziónak.

A kamionos történelem e fontos darabja jövőre is képviseltetni 
fogja magát a Kamion Ebn, a tervek szerint a Csepelek mellé a magyar 
kamion és buszgyártás más híres darabjai, Rábák és Ikarusok is csat
lakoznak majd.

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Idén ötödik alkalommal rendeztük 
meg a Szabacsi Nap keretein belül, 
a Szabacs Kupa elnevezésű meg
hívásos kajakkenu versenyt. 
Óriási érdeklődés előzte meg az 
eseményt, mert csak 80 fő nevezé
sét tudtuk elfogadni. Neveztek – a 
többi között  Tökölről, Szi
gethalomról, Fótról, Dunakesziről, 
Peregről, Kiskun lac házáról, Ha
lásztelekről, Duna ha rasz tiról, 
Szigetszent már ton ból. Így ismét 
össze tudták mérni felkészültsé
güket a Sziget szent mik lósi Vízi 
Sport Egyesület tagjai más egye
sület, illetve egyesületen kívüli 
versenyzőkkel. Minden résztvevő 
emlékérmet kapott, amin a város

házunk zománcképe látható. A két 
kategória (kajak és kenu) abszolút 
győztesei serleget is nyertek.

A hét szám győztesei: 
Kajak-1 női: Igonda Réka 

(Halásztelek).
Kajak-1 férfi: Pénzes Csaba 

(Dunakeszi).
Tengeri kajak-1 női: Balogh Eszter 

(Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület).

Tengeri kajak-1 férfi: id. Szo
morjai Ferenc (Sziget szent
márton).

Kenu-2 férfi: Kökény Balázs–
Fekete Dániel 
(Szigetszentmiklós).

Kenu-2 vegyes: Molnárka Tünde–
Nagy Bence (Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület).

Kenu-4 nyitott: Jakab Gábor–
Jakab Péter–Uri Tamás–Maróti 
István (Szigetszentmiklósi Vízi 
Sport Egyesület).

Az abszolút verseny győztesei: 
k-1 férfi: Pénzes Csaba, illetve 
Kenu-4: Jakab Gábor–Jakab 
Péter–Uri Tamás–Maróti István.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület

A városunkban élő Simon Dá-
niel a szeptember 4. és 10. kö-
zött megrendezett budapesti 
39. Szkander- és Paraszkander-
világbajnokságon dobogós 
eredményt ért el, a junior moz-
gáskorlátozott fiúk +55 kg-os 
kategóriájában pedig bal kéz-
zel bronz-, jobb kézzel arany-
éremmel zárta a versenyt. 

A következő évben megren-
dezésre kerülő világbajnokság-
ra Törökországban kerül sor. 

A 2020-as olimpián, mint be-
mutatkozó sportág, a 2024-
esen pedig már egyenrangú 
sportágként jelenik meg, ame-
lyeknél Daninak minden esélye 
megvan, hogy sikeresen szere-
peljen. 

Dani egy budapesti gimná-
zium 10. osztályos tanulója, 5 
tagú családjával él Sziget-
szentmiklóson. Versenyeire 
edzői és édesapja segítségével 
készül fel.

Veterán Csepelek a Kamion Ebn

Szkanderbajnoka van 
Szigetszentmiklósnak

Rajt előtti készülődés

A Szabacs Kupa eredményei
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Veterán OB 
Augusztus 26án Miskolc városa adott otthont az 
idei Veterán Országos Bajnokságnak, ahol a Sziget 
SC 4 versenyzővel képviseltette magát. A versenyt 
rendkívül sikeresen zártuk, hiszen mindannyian 
éremmel térhettek haza a megmérettetésről, rá
adásul Balogh Zsolt és Mráz Zoltán révén kétsze
res magyar bajnokokat is avathattunk.

Eredményeink: 
Balogh Zsolt – „A” kategória (130 kg) – szabad

fogás 1. hely, kötöttfogás 1. hely 
Mráz Zoltán – „B” kategória (88 kg) – szabadfo

gás 1. hely, kötöttfogás 1. hely 
Molnár József – „C” kategória (78 kg) – kötött

fogás 2. hely, szabadfogás 5. hely 
Jankovics Péter – „C” kategória (78 kg) – szabad

fogás 3. hely 

Egyetemistasikerek 
Augusztus 2án rendezték a Magyar Egyetemis
ták és Főiskolások Bajnokságát, melyen a Sziget 
SC 5 birkózója vett részt, és a tavalyihoz hasonló, 
érmekben gazdag versenyt zártak. 
Szabó Franciska (PTE) a küzdelmeket keresve egy 

súlycsoporttal feljebb mért, ahol másodikként 
zárt. Nagy Mihály (EKE) idei sikereit folytatva, 
a tavaszi U23as OBt követően újabb bajnoki 
aranyat szerzett, ezúttal az egyetemisták kö
zött. Szabadfogású versenyzőinknek két to
vábbi érem jutott, Gergely László (BME) és 
Tomin Márton (BME) egyaránt az értékes 
harmadik helyen végzett súlycsoportjában. 
Csapatunkat erősítette még Fábián Gábor 

(BME), aki az amatőrök +90 kgos kategóriá
jában gigászi (37 pontos) meccsen a bronzér
met érdemelte ki.

Nemzetközi szabadfogású diákverseny 
Szeptember 2án a Szlovákiai Topol’níkyben nem
zetközi meghívásos versenyen vettek részt diák 
Ies korcsoportú versenyzőink, ahol 5 nemzet 
képviseltette magát (Ausztria, Magyarország, Uk
rajna, Szlovákia és Csehország). Csapatunk ki
emelkedő sikereket ért el, hiszen 5 éremmel tér
hetett haza a versenyről. 

A Sziget SC eredményei: 
Zsivnovszky Péter (62 kg) – I. helyezett, Balogh 

Attila (62 kg) – II. helyezett, Koncz Bence (73 
kg) – II. helyezett, Jenei Bence (40 kg) – III. 
helyezett, Mráz Zoltán (44 kg) – III. helyezett.

Felnőtt nemzetközi érmek 
Szeptember 16án egyesületünk két tagja utazott 
el a szlovákiai Prievidze városában rendezett, 11 
országot felvonultató szabadfogású viadalra. 
A  sűrű mezőny ellenére mindkét versenyzőnk 
dobogóra állhatott. 

Gergely László kezét háromszor emelték a ma
gasba, míg egyszer kikapott, így a 3. helyet 
szerezte meg a 70 kgos kategóriában. Tomin 
Márton a 97 kgosok között az összes mecs
csét technikai tussal nyerve jutott a döntőbe, 
és végül az előkelő második helyen végzett.
 

Területi diákolimpia 
Szeptember 17én Nyársapáton rendezték meg a 
területi diákolimpiát a diák IIes, a diák Ies, vala
mint a serdülő korosztály számára. A 140 főt 
felvonultató eseményen az országos döntőbe való 
kerülés volt a tét, amit sikeresen abszolváltak fia
taljaink. 

Eredményeink serdülő korosztályban: 
Zsivnovszky Gergő (76 kg) területi bajnok – 1. 
helyezett, Parti Enrikó (69 kg) 4. helyezett, 
Rusz Gergely (63 kg) területi bajnok – 1. he
lyezett, Patyi Máté 2. helyezett, Márai Kende 
(54 kg) 5. helyezett. 

Eredményeink diák Ies korosztályban: Koncz 
Bence (76 kg) területi bajnok – 1. helyezett, 
Be reczki Dominik (69 kg) 3. helyezett, Zsiv-
novszky Péter (63 kg) területi bajnok – 1. 
helyezett, Gál Balázs 5. helyezett, Mózes 
Ádám (58 kg) területi bajnok – 1. helyezett, 
Balogh At tila 2. helyezett, Mráz Zoltán (42 
kg) területi bajnok – 1. helyezett, Jenei Bence 
2. helyezett. 

Eredményeink diák IIes korosztályban: Gál 
Péter (38 kg) 4. helyezett, Békefi István (50 
kg) 4. helyezett, Dolányi Henrik (46 kg) 5. 
helyezett. Tomin Márton Sziget SC

Birkózóhírek

A Szigetszentmiklósi TK Ritmikus 
Gimnasztika és Showtánc Szak
osztályának versenyzői Magyaror
szágot és egyben Szigetszentmik
lóst is képviselték Pécsett, az Expo 
Centerben megrendezett IDF világ
bajnokságon. Az SzTK csapata 
szóló, duó, csapat és formációs 
versenyszámokkal kvalifikálta 
magát a hazai versenyekről a nem
zetközi megmérettetésre. A tánc
csapat egy arany, egy ezüst és 
két bronzérmet szerzett, ezenkívül 
6 döntős helyezést is elért. 

Eredmények: 
Világbajnok lett a Dance show 
junior csoport: Burkus Eszter, Lövei 
Lara, Nagy Patrícia, Pócsfalvi Nelli, 
Szabó Hanna és Székely Kata.

Világbajnoki ezüstérmes lett a 
Dance show felnőttcsoport: Inán

csi Klaudia, Kiss Evelin, Kollár 
Tímea, Kovács Eszter, Narancsik 
Dóra és Sallai Andrea.

Világbajnoki bronzérmes lett a 
Fantasy junior duó: Nagy Patrícia 
és Székely Kata.

Világbajnoki bronzérmes lett a 
Dance show junior duó 3.: Burkus 
Eszter és Pócsfalvi Nelli.

Világbajnoki 4. helyezést ért 
el a Fantasy junior csoport: Bur
kus Eszter, Lövei Lara, Nagy Patrí
cia, Pócsfalvi Nelli, Szabó Hanna 
és Székely Kata.

Világbajnoki 5. helyezett lett a 
Fantasy junior formáció, amelynek 
tagjai: Balázs Vivien, Benke Dorina, 
Burkus Eszter Dóra, Gere Viktória 
Anna, Giuliani Petra, Gubacsi Vivien, 
Gyimóthy Orsolya, Gál Alexandra, 
Jakab Vivien, Kerekes Eszter, Kis Ra
móna, Kovács Krisztina, Káté Noémi 

Enikő, Lövei Lara, Lövei Vanda, Nagy 
Patrícia Izabella, Novák Viktória, 
Pócsfalvi Nelli Eszter, Szabó Hanna 
Sarolta és Székely Kata.

Világbajnoki 6. helyezést ért 
el Székely Kata, Dance show junior 
versenyző.

Világbajnoki 7. helyen végzett 
Szabó Hanna Sarolta Dance show 
junior versenyző.

Világbajnoki 8. helyezést 
értek el a Felnőtt Dance show 
duó tagjai: Ináncsi Klaudia és 
Kovács Eszter.

Koreográfusok: Márkus Móni
ka és Narancsik Dóra. A felkészí
tésben segítettek: Dienes Ilona, 
Kiss Evelin, Kollár Tímea, Szabó 
Andrea, Németh Szonja és Botos 
Tamás.

Világbajnoki éremeső
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Édesanyám, Kovács Jánosné 
1927ben született, szeptember 
20án. 1953ban költöztünk a 
József Attila lakótelepre, a 8. 
épület E lépcsőház 3. emeletére. 
Amikor a régi időkre emlékezünk, 
a homokbuckák, a nagydomb és 
a kannás tej az iskola előtti tej
boltban, valamint a Kéktó tör elő 
az emlékeinkből. Most, ha kiné
zünk az ablakon, gyönyörű par
kokat és nagyra nőtt fákat lá
tunk.

Édesanyánk 1955től a Cse
pel Autógyár óvodájában, majd a 
bölcsődéjében dolgozott 1983. 
évi nyugdíjazásáig. Mindig sze
ret sétálni a parkokban, ahol 
nagy örömmel üdvözlik azok a 
gyerekek, sőt szülők is, akiket 
valamikor ő gondozott.

Ezúton is köszönjük az önkor
mányzat kedves látogatását 
édesanyánk, Erzsike néni 90. 
születésnapján!

Kovács János

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

október 2.–október 8. Elixír Gyógyszertár
október 9.–október 15. Melissa Gyógyszertár
október 16.–október 22. Szent Miklós Gyógyszertár
október 23.–október 29. Regina Gyógyszertár
október 30.–november 5. Kígyó Gyógyszertár

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

2017. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Kovács Anita – Varró János
Gilitsch Georgina – Horváth Tamás
Czifra Anikó – Visky Krisztián
Rézsmárki Nóra – Horváth Gábor
Lajtos Éva Eszter – Kovács Péter
Kálmán Veronika – Sárosi Bence
Debreceni Tünde – Mucsenbacher József
Tesnádi Tímea Blanka – Baka Károly Erik

2017. AUGUSZTUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Kenderesi Istvánné (1934); Ferencz Károly (1929); 
Szakál Balázs (1942); Berkes György László (1942);
Pintér Imréné (1927); Mák Gergely István (1962);
Bodrogi István (1926); Drahos Gábor (1972)

Isten éltesse a 90 éves Erzsike nénit!
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Melyiket kéred 1 Ft-ért?

3.000Ft 1db-os vásárlás felett -ot,
5.000Ft  2dbfelett -ot választhatsz
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