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Városfenntartás, település-
rendezés, településfejlesztés

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy közbeszerzési eljárást ír ki a 
2018. évre vonatkozó belterületi 
út- és járdafelújítási munkákra. 
A kivitelezési feladatok ellátására 
bruttó 165 100 000 Ft-ot biztosí-
tott a 2018. évi költségvetés ter-
hére. Felkérte a polgármestert, 
hogy a beruházás műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására vonatko-
zóan kössön szerződést, valamint 
biztosította a fedezetet a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására.

Közbeszerzési eljárás kiírásáról 
döntött a képviselő-testület a bel- 
és külterületi úthálózat karbantar-
tási, fenntartási munkái kapcsán a 
2018-as évre vonatkozóan. A kivi-
telezési feladatok ellátására brut-
tó 102 500 000 Ft fedezetet bizto-
sított. Felkérte továbbá a polgár-
mestert, hogy a beruházás műsza-
ki ellenőri feladatainak ellátására 
a szerződést kösse meg, valamint 
biztosította a fedezetet a műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésére.

Döntés született a városi utak 
egyes kezelési feladatainak ellátá-
sa tárgyában a 2018–2019-es évre 
vonatkozóan. A képviselő-testület 
döntött a közbeszerzési eljárás ki-
írásáról, a feladat lebonyolítására 
pedig évi bruttó 22 860 000 Ft-ot 
biztosított a 2018. és 2019. évi 
költségvetés terhére. 

A testület felkérte a polgár-
mestert, hogy szakértő bevonásá-
val, a lakossági javaslatok figye-
lembevételével készítsen üteme-
zéssel ellátott koncepciót 2018. 
június 30-ig a Bucka városrész 
forgalmi rendjének kezelése, csa-
padékvíz-elvezetése, a tömegköz-
lekedés, valamint a gyalogos köz-
lekedés helyzetének rendezésére. 
Felkérte továbbá a Csépi út Tűzol-
tó utca és Hajnal utca közötti 
szakaszán gyalogosjárda-kialakí-
tási lehetőségek megvizsgálására. 

Döntöttek arról, hogy forgalom-
számlálást kell végezni a Gát és a 
Leadó utcában, melynek finanszíro-
zása a költségvetés „Polgármesteri 

kerete” terhére fog történni. A for-
galomszámlálás eredményétől füg-
gően a Massányi Károly úton törté-
nő szennyvízberuházás lezárulta 
után betonelemek kihelyezésével 
az önkormányzat megszüntetheti 
az átmenő forgalmat a Gát és a 
Leadó utcában. 

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 
21. szám előtti közterület rende-
zése érdekében a társasház előtti 
közterület burkolata elbontásra 
kerül, a járdaszegély kijavítása 
után parkosítás, valamint parkoló-
helyek kialakítása történik. A fel-
adatok elvégzésére a szükséges 
fedezetet biztosította a testület.

Döntés született a település-
rendezési eszközök módosítására 
egyszerűsített eljárás keretében. 
A módosítás érinti a kertvárosias 
lakóterületek beépítésének lazítá-
sa érdekében a telekterületek fe-
lülvizsgálatát, a telken elhelyezhe-
tő rendeltetési egységek számának 
további korlátozását, az egyes   
építési övezetek övezeti átsorolá-
sát, valamint területfejlesztések 
esetén a településrendezési szer-
ződés megkötésének lehetőségét a 
területet fejlesztő beruházóval. 
Tervezés során a tömbfeltárásra, 
valamint fejlesztésre kijelölt terü-
letekre kiszabályozott utak szabá-
lyozási vonalainak szükségessége 
felülvizsgálásra kerülnek. A terve-
zési munkák elvégzésére bruttó 
2 000 000 Ft fedezetet biztosított 

a testület. A Településszerkezeti 
Terv, a Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv átfogó módosí-
tására, felülvizsgálatára a 2016. 
évben az Arci-Profil Bt.-vel kötött 
tervezési szerződés teljesítése fel-
függesztésre került.

A képviselő-testület felülvizs-
gálta a Bucka városrészben lévő 
közkifolyók további üzemeltetését 
és úgy döntött, hogy az Emelkedő 
utca 40. szám előtti közkifolyót 
megszünteti, annak leszerelését 
azonnali hatállyal megrendelte a 
Főváros Vízművektől. 

A képviselő-testület kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította a 
4230 hrsz.-ú ingatlant – csónak-
ház építése céljából -, mint a város 
sportcélú fejlesztését biztosító in-
gatlant.

Intézményi, egészségügyi, 
szociális és civil hírek

A testület kinyilvánította azon 
szándékát, hogy egy új, gyermek-
háziorvosi körzetet kíván létesíteni, 
melyet a Szent Miklós Egészség-
ügyi és Szociális Szolgálat Kft. által 
felajánlott Tököli út 166. szám alatt 
üzemeltetett házi-gyermekorvosi 
rendelőben helyez el. Döntött to-
vábbá arról, hogy egy új, vegyes 
fogorvosi körzetet kíván létesíteni, 
melyet az önkormányzat tulajdonát 
képező Határ út 5. szám alatti fog-
orvosi rendelőben, váltott rendelési 
rendben helyez el.

A képviselő-testület a Polgár-
mesteri Hivatal létszámát 2018. 
január 1. napjától kezdődően 2 fő 
közterület-felügyelő és 1 fő se-
gédfelügyelő álláshellyel megnö-
velte. 

Elfogadták a 2017. június 1–4. 
között, az összetartozás napja al-
kalmából rendezett szigetszent-
miklósi „Öt ország, egy nemzet” 
programjára biztosított 1 000 000 
Ft összeg felhasználásáról készült 
beszámolót és elszámolást. 

Feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről döntött a testület a 
Narancsliget Alapítvánnyal 2017. 
szeptember 1. napjától 2018. 
 augusztus 31-ig terjedő időszakra 
3 fő szigetszentmiklósi gyermek 
óvodai ellátására. A 2017. évre 
vonatkozó 840 000 Ft támogatást 
a 2017. évi költségvetés terhére, a 
2018. évre vonatkozó 1 680 000 Ft 
támogatást a 2018. évi költségve-
tés terhére biztosította. 

A képviselő-testület az 
EGOMIR-t bízta meg a 2017. októ-
ber 27. napján megrendezésre ke-
rülő „JÖVŐ-KÉP” pályaválasztási 
börze rendezvény lebonyolítási 
feladataival. A rendezvény lebo-
nyolításához bruttó 1 800 000 Ft 
keretösszeget biztosított.

Az idei évben is úgy döntött a 
testület, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetőleg felső-
oktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójához. 

Döntés született az ÁJTI-ren-
dez vénycsarnok kedvezményes 
bérleti díja keretből nyújtott tá-
mogatásokról.

Egyéb ügyek

Döntés született továbbá ingat-
lanügyekről, képviselői keretek fel-
használásáról, valamint a Pest me-
gyei kitüntető díjra javasoltak 
személyéről, továbbá a 2017. évi 
Testnevelési és Sport Díj adomá-
nyozásával kapcsolatban. 

a képviselő-testület 2017. szeptember 26-i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 14., 16 óra
Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu). A pályázók köre, a 
pályázati feltételek, az elbírálási szempontok és a pályázatok részletes kiírása megtalálható városunk honlapján. A pályázatokkal kapcsolatban további 
felvilágosítás kérhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 06-24/505-573-as telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesüle-
tek működésének támogatása, a mozgásgazdag életmód elősegítése.
Az önkormányzat a következő pályázati célok 
megvalósításához nyújt támogatást:

 versenysport- és tömegsport-egyesületek működésének támogatása, 
  edzések tartásához a sportcsarnokban terembérletköltségek 

támogatása (külön pályázati anyag beadása szükséges),
 utánpótlás-nevelés, -fejlesztés támogatása,
 sportrendezvények támogatása,
 egészségkárosult sportolókkal foglalkozó programok támogatása,
  2018. évben megvalósuló különböző sportprogramok  

szervezése, megvalósítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
KULTURÁLIS CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város kulturális és művészeti életének fellendítése. 
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  programszerű kulturális rendezvények szervezése, mely elősegí-
ti a közösségi élet hatékonyabb működését és a szervezetek 
egymás közti összefogását is,

 működési költségek (maximum 15%),
  a településen jelentős művészeti események, kiadványok, kiállí-

tások megvalósítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

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

Pályázni lehet a Szigetszentmiklós városában megvalósítandó
  környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló 

programok szervezésével, ezen belül különösen 
   településtisztítási akciók,
   az illegális hulladéklerakás megelőzését, a lerakóhelyek fel-

számolását célzó programok,
   a lakókörnyezet tisztaságát, rendezettségét, szépítését célzó 

akciók,
   közösségi területek parkosítása, fejlesztése,
   pihenőhelyek környezetének rendezése,
   szelektív- és veszélyeshulladék-gyűjtést elősegítő programok,
   helyi természeti értékek környezetének ápolása, gondozása,

  parlagfű-mentesítési akciók szervezése, ezen belül 
   lakossági mentesítő akciók szervezése,
   közösségi területek gondozása,

  a környezettudatos szemlélet erősítését segítő, a környezetkímélő 
életmódot népszerűsítő, a települési környezetkultúra fejlesztésére 
irányuló programok szervezése, kiadványok megjelentetése,

  a helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és 
megóvó programok, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
ÁJTI KEDVEZMÉNYES TEREMHASZNÁLAT TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesüle-
tek működésének támogatása, a mozgásgazdag életmód elősegítése.
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  versenysport- és tömegsport-egyesületek működése,
  edzések megtartása,
  helyi rendezvények szervezése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város közösségi életének fellendítése. 
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  működési költségek,
  több civil szervezet együttműködése a helyi érdekek megvalósí-

tására,
  helyi érdekeket szolgáló tevékenység folytatása.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a 2017. november 15-étől 2018. április 27-éig 
tartó szezonban 1300 m2 alapterületű, fedett jégpályát üzemel-
tet a Kéktó Szabadidőparkban.

A pálya nyitva tartása tanítási napokon:
8:00-15:00-ig ingyenes használat biztosítása szervezett iskolai, óvo-

dai csoportok részére. (Az időbeosztás és egyéb feltételek tekinte-
tében az intézményvezetőkkel tör ténő egyeztetés szükséges.)

15:00-18:00-ig a Szigeti Bikák S. E. edzései.
18:00-20:00-ig közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft).

20:00-22:00-ig a városi hoki csapatok és egyéb csoportok részére 
teljes pálya bérelhető a vállalkozóval egyeztetve (térítéses).

Tanítási szüneti napokon:
8:00-10:00-ig a Szigeti Bikák S. E. edzései és mérkőzések (8:00-

13:00 óráig, amennyiben a vállalkozó tornát szervez).
10:00-20:00-ig közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft, 

13:00-20:00-ig, amennyiben a vállalkozó tornát szervez).
20:00-22:00-ig a városi hoki csapatok és egyéb csoportok részére 

teljes pálya bérelhető a vállalkozóval egyeztetve (térítéses).
Kellemes korcsolyázást és jó szórakozást kívánunk!

Jégpálya nyílik a Kéktó Szabadidőparkban

Októberi hattyúk a TanösvénynélPihenő csónakok az őszi Kis-Dunán

Nosztalgiavonat az első Helyi Érdekű Vasút átadásának 130. évfordulója alkalmából a Ráckevei HÉV vonalán (2017. szeptember 30.)
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Már nem kötelező, de ajánlott a kémények szakszerű ellenőrzése. Az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egész évben végez ké-
ményseprő-ipari tevékenységet.

Tavaly július óta a Katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervezetének 
feladatkörébe tartozik a kémények ellenőrzése Szigetszentmiklóson is. A ké-
ményseprők az ellenőrzés során a tüzelő- és fűtőberendezéseket vizsgálják 
át. Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője 
mindenki figyelmét felhívja az ellenőrzés szükségességére. A  fűtésszezon 
idején gyakori, hogy a kevésbé ellenőrzött vagy rossz állapotú kémények 
miatt kémény-, majd tetőtűz alakul ki. Tavaly nagyon hosszú volt a tél, így a 
fűtésszezon is, és rengeteg tűzeset történt – mondta a szóvivő.

Sokan keresik a hipermarketek polcain a szén-monoxid-érzékelőket, 
amely baj esetén azonnal jelzést ad. A hidegebb hónapok közeledtével 
érdemes olyan érzékelőt beszerezni, amely átment minden minősítő 
vizsgán. Csámpai Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek listája 
megtalálható a Katasztrófavédelem honlapján, ahol sok más hasznos 
információval látják el az érdeklődőket. Érzékelőt csak megbízható for-
rásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. A néhány 
ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek 
hamis biztonságérzetet keltenek a felhasználóban.

Erdélyi Béla, körzetünk egyik jól ismert kéményseprőmestere szerint 
épületgépészeti szempontból a kémény a legnagyobb igénybevételnek kitett 
szerkezet. Tetőn kívül ugyanis a hideg, a fagy, az eső, épületen belül pedig a 
hőingás, illetve az égéstermék-származékok (kénsav, szénsav) károsítják. 
Mint mondta, rendszeresen tapasztalják ezek károsító hatását, hiszen sok-
szor találkoznak romos kéményfejekkel, átitatódott kéményekkel, de komoly 
problémát okoz a tüzelőberendezések karbantartásának hiánya is. Rengeteg 
olyan berendezés van, amely nem felel meg az előírásoknak. 

A szén-monoxid-mérgezést sokan nem ismerik fel, gyakran tévesztik 
össze egyéb betegségekkel. Leggyakoribb tünetei a fejfájás, a szédülés, 
hányinger, ájulás, nehéz légzés. Ezek észlelésekor azonnal szellőztetni 
kell, a legfontosabb pedig, hogy minél gyorsabban kórházba kerüljön az 
illető, aki belélegezte a gázt.

Az Országgyűlés október 17-én megszüntette a családi házak kötele-
ző kéményseprő-ipari ellenőrzését, amelyet ezentúl a tulajdonosok 
megrendelésére, ám továbbra is ingyenesen végezhet el a Katasztrófavé-
delem, illetve bizonyos településeken az önkormányzati közszolgáltató. 
Az indoklás szerint a jelenlegi szabályok évenkénti, illetve kétévenkénti 
kéményellenőrzés lehetővé tételére kötelezték a családi házakban lakó-
kat, ami adminisztrációs és időbeli terhet jelentett számukra. A jövőben 
azonban a tulajdonosok szükség szerint maguk rendelhetik meg az ellen-
őrzést és tisztítást egy általuk választott időpontra, így nem függnek a 
szolgáltató munkavégzési rendjétől.

Felhívás hó- és síkosságmentesítésre
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok előtti közterület-
re ráfagyó hó és jég balesetveszélyt jelent a gyalogosok számára. Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közte-
rületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. (X. 01.) számú rendelete 
kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója köte-
les gondoskodni az ingatlan telekhatárától az úttest széléig tartó közte-
rület hó- és síkosságmentesítéséről környezetkímélő módon. 

Megkérjük önöket, hogy időjárási körülményektől függően a bizton-
ságos közlekedés érdekében szíveskedjenek a hivatkozott jogszabály 
rendelkezéseit betartani.

Együttműködésüket köszönjük!
Igazgatási és Népjóléti Osztály

Karbantartással 
megelőzhető a tűz

A kép illusztrációÚj járművekkel gyarapodott 
a tűzoltóság
Vadonatúj tűzoltóautókat kapott a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság, 
amelyek átadására szeptember 27-én került sor. A teljesen magyar 
fejlesztésű járművek első prototípusa tavaly készült el. A tervezési 
folyamatban figyelembe vették a tűzoltók visszajelzéseit, igényeit. 
Ritter Zoltán tű. őrnagy, parancsnok elmondta, a régi járművekkel 
sem volt probléma, de a most kapott két új autó modern, könnyen 
kezelhető, felhasználóbarát technológiákkal lett kialakítva. A pa-
rancsnok hozzátette, munkájuk során rendkívül fontos a megbíz-
hatóság, emellett pedig egy sor olyan módosítás is történt a jár-
műveken, amelyek tovább könnyítik a szolgálatot teljesítők dolgát.

Az új tűzoltóautók átadásán részt vett Szabó József, városunk 
polgármestere is, aki elmondta: a legfontosabb, amit el lehet vár-
ni a tűzoltóktól, hogy a lehető leggyorsabban segítsenek a bajba 
jutott embereken. Ha ezt új, modern járművekkel teszik, az csak 
javíthat az esélyeken. 

A kép illusztráció
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Fejlesztés a Szakorvosi 
Rendelőintézetben
Örömmel értesítjük minden kedves páciensünket, hogy Ma-
gyarország kormányának a fővárosi és Pest megyei egész-
ségügyi szakellátások átfogó fejlesztése érdekében tett felhí-
vásához kapcsolódóan az intézetünk 2017 májusában pályá-
zat keretében benyújtott fejlesztési terve és az ehhez szüksé-
ges 352 millió forint jóváhagyásra került. 

Az elnyert összeggel megvalósulhat intézetünkben az 
évek óta esedékes, a nőgyógyászati rendelőket és a gyógy-
tornahelyiségeket magába foglaló épületrész újjáépítése, az 
informatikai eszközpark bővítése és egyes elavult műszerek, 
eszközök cseréje. Mindezek lehetővé teszik majd, hogy a 
jövőben a legkorszerűbb eszközparkkal tudjuk végezni a te-
rületen élő betegek szakellátását, és korszerű épületben mű-
ködjenek a nőgyógyászati és a gyógytorna-szakrendelések.

A fejlesztések 2017-ben és 2018-ban valósulnak meg.
A fejlesztési tervvel kapcsolatban bővebb információ ta-

lálható honlapunkon (www.szszri.hu) az „Egészséges Buda-
pest Program” menüpontban.

A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet 
vezetősége

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

november 6.–november 12. Elixír Gyógyszertár
november 13.–november 19. Melissa Gyógyszertár
november 20.–november 26. Szent Miklós Gyógyszertár
november 27.–december 3. Regina Gyógyszertár
december 4.–december 10. Kígyó Gyógyszertár

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

2017. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Csilus Réka Judit – Gere István Gergely
Barna Krisztina – Varga Zsolt
Könnyü Mónika – Brauner Péter
Hiegel Bernadett – Kőrösi Zoltán
Gere Vivien – Szatmári Zsolt
Hodbabni Mónika – Kovács Lóránt
Bukovinszky Adrienn – Kovács József Mihály
Siket Erzsébet Mária – Kolozsi Tibor
Kovács Emőke – Kökényesi Zsolt Mihály
Szabó Anita – Szávuly Miklós
László Mercédesz Enikő – Csiky Gábor
Kósa Emese – Róth Róbert
Vajda Zsófia – Makalicza József

2017. SZEPTEMBER HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESET

Donáth László Tiborné (1954)

Az ősz színei Szigetszentmiklóson
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Október 20-án a magyar–bolgár barát-
ság napja alkalmából emléktáblát avat-
tak Bulgária fővárosában, a Szent Szó-
fia-templomban. A tábla a magyaror-
szági bolgárok ajándéka. Az ünnepé-
lyes emléktábla-avatáson köszöntőt 
mondott többek között Iliyana Yotova 
köztársasági alelnök, Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár, Varga Szimeon, a magyar 
parlament bolgár nemzetiségi szószóló-
ja, valamint Muszev Dancso, a Bolgár 
Országos Önkormányzat elnöke. Sziget-
szentmiklós képviseletében Papp István 
tanácsnok és Kirov Milán, a Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kö-
zösen vett részt Gorna Oryahovica pol-
gármesterével az emléktábla-avatáson, 
majd azt követően az első ízben Szófiá-
ban megrendezett „hungarikumok ut-
cája” fesztivál ünnepélyes megnyitóján.

A magyar és a bolgár parlament 
2016 szeptemberében október 19-ét a 
magyar–bolgár barátság napjává nyil-

vánította. Október 19-re esik Csodatévő 
Rilai Szent János ünnepnapja, aki az 
ortodox egyház szentje és Bulgária vé-
dőszentje. A vele kapcsolatos egyik le-
gendának magyar vonatkozása is van. 
III. Béla, magyar király 1183-ban had-
járatot indított Bizánc ellen, és sereggel 
tört be a bizánci uralom alatt álló bol-
gár területekre. A hadjáratból hazafelé 
tartva a magyarok magukkal vitték 
Rilai Szent János ereklyéit, és Eszter-

gomban helyezték el azokat. A legenda 
szerint az érsek, Bánfi Lukács nem hitt 
a szent közbenjárásában, és többször is 
nyilvánosan megtagadta azt. Lukács 
nyelve egy alkalommal megdagadt, 
hangja eltűnt, megnémult. Csak miután 
bűnbánatot gyakorolt és megérintette 
az ereklyét, nyerte vissza a hangját. 
Béla ezután úgy döntött, hogy vissza-
szállíttatja az ereklyét Bulgáriába, ami 
meg is történt 1194-ben.

A tizenhárom vértanú kivégzésének napján, 
október 6-án délelőtt zajlott a megemlékezés 
a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. A képviselő-

testület meghívására tartott rendezvényen 
beszédet mondott dr. Kiss Anna, a Kardos 
István Általános Iskola és Közgazdasági Szak-

gimnázium igazgatója. Az eseményen közre-
működtek az iskola diákjai, valamint a Vitéz 
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium tagjai.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Emléktáblát 
avattak

Kirov Milán, a szigetszentmiklósi 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
(balra), Dobromir Dobrev, Gorna 
Oryahovica polgármestere (középen) 
és Papp István, a Szigetszentmiklósi 
Önkormányzat tanácsnoka (jobbra)
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Október 23-a képekben

A forradalom napjait idéző kiállítás a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház aulájában

Készülődés – várakozás – izgalom – Őszi 
kánon – Corvin közi ballada – Túlélők – 
Ifjúság, Te vagy a csillagunk – Indul a pesti 
tüntetés – Mennyből az angyal – Miért 
hagytuk, hogy így legyen… csak néhány cím 
az elhangzottakból. Szavak, színek, képek, 
dallamok, érzések… ’56-ról sokan írtak, so-
kat hallottunk, de még mindig titokzatos, 
fájdalmas, megrendítő az emlékezés. Mi így 
tisztelegtünk a hősök előtt.

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Koszorúzás a Gyergyószentmiklós téren Tóth János, Bányás György 
és Kohautek Lajos, szigetszentmiklósi ’56-os hősök részvételével

A Székely Miklós Városi Kórus előadása a színházteremben

Ünnepi műsor a Sárospataki Magyar Ifjak a Közösségvállalásért művészeti csoport előadásában

Köszöntőt mond Szabó Lídia, 
a József Attila Általános Iskola 
igazgatója

Dr. Vántsa Botond 
alpolgármester ünnepi beszéde
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„Mit mondok édesanyádnak?”
Október 23-án Szigetszentmiklós hősi halottjára, 
Heidinger Jánosra is emlékeztünk. Hősként tart-
juk számon, pedig „csak” nem tett mást, mint ami 
a kötelessége volt: végezte a rábízott feladatot – 
állt az őrhelyén, nem messze a lakihegyi adóto-
ronytól. Megtehette volna, hogy – kihasználva az 
ellenőrzés lazulását – egyszerűen odébbáll, de 
nem: ő maradt. Ez volt az igazi hősiesség. Mára 
már csak három bajtársa maradt az egykori lég-
védelmi tüzérosztagból, akikkel együtt teljesített 
szolgálatot – az ő segítségükkel emlékezünk a 61 
esztendővel ezelőtti forradalmi napokra. 

Hármójuk közül Kohautek Lajos állt a legkö-
zelebb Heidinger Jánoshoz. Mind a ketten (az 
akkori meghatározás szerint) honi légvédelmi 
tüzérek voltak, lövegkezelők, egyforma beosztás-
ban, egyforma szolgálatot láttak el. Az üteg fel-
adata nemcsak a lakihegyi adótorony, hanem a 
tököli repülőtér, a Pestvidéki Gépgyár és a Csepel 
Autógyár védelme is volt – egyik üzemben sem 
kizárólag a civil élet számára folyt a munka, ha-
nem harcjárműveket, fegyvereket is gyártottak. 
Maga a laktanya nem volt túl nagy, nem messze 
épült az adótoronytól, ma már a nyoma sincs 
meg. Híján volt még a korra jellemző szegényes 
kényelmi berendezéseknek is, például még kantin 
sem volt, ahol egy kicsit lazíthattak volna a pihe-
nőben lévők. Délelőtt foglalkozás, azaz előadások 
hallgatása, gyakorlatozás, majd ebéd, délután 
hasonlóan „változatos” program, este pedig sem-
mi, csak ődöngés a laktanyaudvaron, vagy olva-
sás, beszélgetés a körleten – ebből állt a nap. 
A katonaidő két esztendő volt, de a forradalom 
előtt nem sokkal a tüzéreknél három esztendőre 
emelték fel – ennyi időt kellett eltölteni a sivár 
környezetben. Kohautek Lajos így emlékezett 
vissza a katonaidejére:

- 1953. november 12-én vonultam be 
Nagykanizsára. Egy évet töltöttem ott, utána 
feljöttünk egy pesti laktanyába, innen helyeztek 
át bennünket Szigetszentmiklósra, illetve a laki-
hegyi adótoronyhoz. Nagyon egyhangúan teltek a 
napok, őrség és gyakorlatok – ez volt minden. Alig 
vártam már, hogy vége legyen, a civil ruhám is itt 
volt egy szigetszentmiklósi családnál, amikor egy 
októberi napon jött a parancs: huszonnégy he-
lyett harminchat hónap lesz a szolgálati idő. 
Elképzelhető, milyen boldogok voltunk…

Bajtársa, Tóth János szintén Nagykanizsára 
vonult be:

– Pacsai születésű vagyok, ez egy kis zalai 
település. Együtt voltunk Nagykanizsán is, 
Budapesten is. Amikor szétosztottak bennünket, 
volt, aki Tökölre került, mások ide, Lakihegyre. Én 
távbeszélős voltam, a laktanyától kicsit távo-
labb, egy bunkerben volt a harcálláspontunk. Itt 
volt a szolgálat, itt töltöttük a szabadidőnket. 
Néha bejöhettünk vásárolni Szigetszentmiklósra, 
egyszer-egyszer moziba is elmehettünk. A töb-

biekkel kevés időt töltöttünk együtt, hiszen mi 
nem a laktanyában voltunk. 

Heidinger Jánosról mindketten azt mondják, 
hogy jó bajtárs volt, kissé csendes, de nagyon 
rendes ember. Mindig higgadt, nyugodt volt. Ha 
valakinek valamiben segíteni kellett, rá mindig 
számíthattak. Kérdeztem őket, hogy érzékeltek-e 
valamit a külvilág feszültségéből, a forradalom 
közeledéséről, de egyöntetűen azt válaszolták: 
mindentől el voltak zárva, semmiről sem tudtak. 
Volt egy ún. politikai tiszt, annak a feladata lett 
volna a tájékoztatás, de sem ő, sem más nem 
mondott semmit. A politikai tiszt azért tudhatott 
valamit, mert néhány nappal a forradalom előtt 
egyszerűen elköszönt a fiúktól és senki sem látta 
többé. Kohautek Lajos így emlékezik vissza:

– Azon a napon szolgálatban voltam, reggel 
hat órakor volt a váltás. Engem Heidinger János 
váltott, és fél óra múlva, fél hétkor már nem élt. 
Jött egy kis csapat orosz katona, öten voltak, ha 
jól emlékszem. János szabály szerint felszólítot-
ta őket a megállásra, nem álltak meg, akkor 
használta a fegyverét, állítólag egy oroszt elta-
lált. Viszonozták a lövéseket, a sortűzben János 
halálos sebet kapott. Rögtön meghalt. 

Tóth Jánost a híradós bunkerben érték az 
események:

– Az oroszok felsorakoztattak bennünket, 
mindent ki kellett szedni a zsebünkből egy pok-
rócra. Gondosan átvizsgálták, azután visszarak-
hattuk. Átvittek Tökölre, ott tartottak bennünket 
egy darabig, azután elengedték a társaságot és 
visszajöhettünk Lakihegyre. 

Az üteg parancsnoka Bányás György, egy fia-
tal, tisztiiskolát végzett hadnagy volt. Büszkén 
meséli: az akkori legkorszerűbb légvédelmi löve-
geket kapták meg Lakihegyen. Volt telefon- és 
rádió-összeköttetése a budapesti katonai szer-
vekkel, október 23-án, délután négy órakor 
kapta a parancsot: elsőfokú készültséget, azaz 
riadót rendeltek el, mert Pesten „mocorgás van”. 
Vissza kellett hívni mindenkit, aki eltávozásra 
ment. Úgy emlékezett, hogy november 4-ig ún. 

„összetartás” volt, azaz senki nem hagyhatta el 
a körletet. November 4-én következett be az 
orosz lerohanás, ekkor jelent meg egy csapat 
náluk is és ekkor lőtték le Heidinger Jánost úgy, 
ahogy a bajtársak elmesélték. Ő így emlékezett 
vissza rá és a történtekre: 

– Jószívű, ügyes, talpraesett katonaként is-
mertem. Kőművesként segített a tiszti lakások 
felépítésében, kiengedtem társadalmi munkára az 
Árpád strandra, kérték Szigetszentmiklósról, hogy 
segítsen a horgászklubban – szóval egy élelmes, 
szorgalmas, nagyon becsületes kiskatona volt. 
Abán lakott, ott menyasszonya is volt. November 
3-án este már éreztem, hogy valami készülődik. 
A tököli repülőtér tele volt harci technikával, ál-
landóan szálltak le a nagy szállítógépek. 
November 4-én, hajnali öt óra öt perckor, amikor 
Nagy Imre a rádióban mondta a beszédét – „csa-
pataink harcban állnak” –, akkor dördült el a 
sortűz, ami kioltotta Heidinger János életét. Több 
halálos sebet kapott. Nem csak öt katona volt, 
jóval több. Kézigránátot is dobtak. Az oroszok 
bejöttek a körletre, csőre töltött fegyverrel – én 
kiabálni kezdtem, hogy „ne lőjetek!”. Végül előke-
rült egy tiszt, vele tudtam beszélni, így maradtunk 
életben. Heidinger János holttestét másnap be-
hoztuk. A Gere bácsi ingyen adott koporsót, egy-
házi szertartással eltemettük a miklósi temető-
ben. A katolikus papot megkértem, hogy János 
iratait juttassa el a szüleihez, megtette – egy te-
herautóval eljöttek ér te, kihantoltuk. Az édesap-
jának megmutattam, másnak nem engedtem 
meg, mert a jobb arca teljesen szétroncsolódott 
– az oroszok dum-dum golyóval, robbanógolyóval 
is lőttek, ami nemzetközileg tilos volt. Jánost ak-
kor láttam utoljára. Az édesapja ezekkel a szavak-
kal búcsúzott: „Mit mondok majd édesanyád-
nak…?”. Sok mindent tud nék mesélni, majd más-
kor megteszem. Ami még fontos: megszakadt a 
kapcsolatom az ezreddel, nem kaptunk ellátást – 
a szigetszentmiklósiak segítségével tudtam egy 
pár napig élelmezni a katonáimat. Köszönet 
mindenért minden miklósinak!

A DunaMédia stúdiójában beszélget Haeffler András riporter vendégeivel, Bányás 
Györggyel, Kohautek Lajossal és Tóth Jánossal
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A szentmiklósi időseket 
köszöntöttük

Fesztivált tartottak a nyugdíjasok

A Szigetszentmiklóson élő időseket kö-
szöntötte az önkormányzat nevében 
Szabó József polgármester október 
9-én az Ádám Jenő Általános Iskola 
Hangversenytermében, amely az ese-
ményre teljesen megtelt. Szabó József 
ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: az 
egyéni életünk akkor tekinthető érté-

kesnek, ha az idő előrehaladtával saját 
utódainknak egy értékesebb világot 
tudunk átadni. A polgármester egyúttal 
megköszönte az idősek sok évtizedes 
munkáját, amellyel szebbé, élhetőbbé 
tették városunkat, tapasztalataikkal 
pedig segítették a felnövekvő generáci-
ók életét.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
október 14-én rendezte meg a 
IV. Őszirózsa Fesztivál címet 
viselő zenés, táncos kulturális 
találkozóját. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Bóna 
Zoltán országgyűlési képvise-
lő is, aki szóban köszöntötte a 

rendezvény résztvevőit, majd 
Szabó József polgármester 
megnyitó beszédével folytató-
dott a program.

A fesztivál nagy örömünk-
re nemzetközivé nőtte ki 
magát: a rác és a német kultú-
ra képviselői is szerepeltek az 

Őszirózsa kulturális csoport 
mellett. Köszönöm a Mézeska-
lács fiatal táncosainak a szín-
vonalas, kedves előadást. 
Könnyeket csalt szemünkbe 
Hídvégi Henrietta Ki mit tud?-
győztes megható verse. Békefi 
Viktória és Mohácsi Márk 
 fergeteges műsorának hatal-
mas sikere volt. Petykó Ági (a 
Lakihegy Rádió műsorvezető-
je)  mint a délelőtt háziasszo-
nya tette színessé a rendez-
vényt.

Az ebédet követően Balássy 
Betty és Varga Feri hatalmas 
sikert aratott műsorát hallhat-
tuk, láthattuk a Batthyány Káz-
mér Gimnázium éttermében.

Írásomat az alábbi Márai-
idézettel zárom: „Az élet gazda-
gabb lesz, ünnepibb és embe-
ribb, ha megtöltöd a hétközna-
pok néhány percét a rendkívü-
livel, a jóindulatúval és az ud-
variassal; tehát az ünneppel”.

Ender Júlia elnök
Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Orosz László 75 esztendős 
szigetszentmiklósi nyugdíjast köszönti 
Szabó József polgármester

Az ünnepi műsorban felléptek a város 
nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai
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Október hónapban négy kiállítás volt látogat-
ható településünkön. Emellett első alakalom-
mal szerveztük meg a városnéző Art Sétát, és 
tizedik alkalommal az Akció Festészetet.

A Városi Galériában a Patak Fesztivál rend-
hagyó tárlataként Szemadám György Munká-
csy-díjas festőművész, író, filmrendező, érde-
mes művész 70., jubileumi kiállítási anyaga a 
Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből érkezett 
városunkba, jelentős mértékben növelve galé-
riánk rangját.

Meggyes László, lakihegyi származású fes-
tőművész – tavalyi nagyhatású emlékkiállítását 
követően – a város számára művészeti és hely-

történeti szempontból is értékes festménye, a 
Szüleim emlékére című alkotása hazaérkezett. 
Egy hónapig a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban volt megtekinthető.

A Nemzedékek Házában megrendezett „Ta-
nítás – Alkotás” című kiállítással a Szigetszent-
miklóson tanító rajztanárokat, művész tanáro-

kat mutattuk be alkotói oldalukról. Kiállító ta-
nárok: Dékányné Varga Krisztina, Dina András, 
Horváth Róbert, Laszák-Virág Nikoletta, Nyíri-
Nagy Boglárka, Simon Judit, Szász István, 
Tamás Lívia, Veréb Veronika.

Az Aktív Galériában, a Városi Sportcsarnok 
kiállítóterében az Akciófestészeti Képtár anya-
gából 18 nagyméretű képet mutattunk be. Az 
„Aktívban nagy” című kiállítást a céltudatos 
látogatók mellett a diákok és a sportrendezvé-
nyek vendégei egyaránt megtekinthették.

A Helytörténeti Múzeum munkatársával, 
Miss Nándorral összedolgozva első alakalom-
mal szerveztük meg az Art Sétát. Tekintettel az 
érdeklődésre, a következő sétával nem várunk a 
jövő évi festészet napi rendezvénysorozatunkig.

A programok részletes leírásai és fotói a 
Városi Galéria Facebook-oldalán tekinthetők 
meg (www.facebook.hu/varosigaleria). Köves-
sen minket a Facebookon is, hogy tudja, mit 
„követünk el” legközelebb.

Solti Eszter galériavezető

A Magyar Festészet Napja 
10. alkalommal Szigetszentmiklóson
Az Átjáró az alkotói világba elnevezésű 
rendezvénysorozattal ünnepeltük a jubi-
leumot. A szokatlan helyszínek, a széles 
körben megszólított közönség, a színes 
programok meghozták az eredményt. Az 
eseményeinket egy hónap alatt ezernél 
is több vendég látogatta.

A művészet elérhető lehet mindenki számára
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2017. november-decemberi 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

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 
játszóház a Pöcök Egyesület 
tagjaival. Lámpáskészítés, majd 
lámpás felvonulás Szent Márton 
legendájának felidézésével. Jegyár: 
1000 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen (3 éves 
kortól). Helyszín: Városi Könyvtár és 
Kö zösségi Ház, aula és színházterem

2017. november 13–19. 
 (hétfő–vasárnap), 18.00
Bibliai Hét
„Milyen alapon – Sola Scriptura”
Ökumenikus előadások. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
November 15-én, szerdán a helyszín 
az Újvárosi Református Templom

2017. november 15. (szerda),
  18.00
„Gyorsvonat”
Előadás a Magyar Nyelv Napja 
alkalmából Koncz Gábor 
színművésszel. Jegyár: 1000 Ft/
felnőtt; 800 Ft/diák, nyugdíjas
Jegyek elővételben vásárolhatók 
a helyszínen! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem

2017. november 16. (csütörtök),
  18.00
Életmódváltó Klub
„A Szeretet Művészete – Hogyan 
szeressem meg magamat feltétel 
nélkül?” Előadó: Godó Gábor 
önmeg valósítás-tréner és coach. 
Bővebb információ:  www.almok-
bolvalosag.hu. Jegyár: 700 Ft/
felnőtt; 400 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2017. november 16. (csütörtök), 
 18.00
A Magyar Festők Társaságának 
Fehér képek c. kiállításmegnyitó 
ünnepsége

A kiállítást megnyitja: Novotny 
Tihamér művészeti író. 
Közreműködik: Grencsó együttes 
A kiállítás megtekinthető 
december 7-ig. A belépés ingyenes!
Helyszín: Városi Galéria 

2017. november 17. (péntek),
  18.00–23.00
Nemcsak Jazz Klub 20 éves 
szülinapi gálakoncert 
Fellépnek: Bosch-Eleven Big Band, 
valamint Eöry Viki és Magyar 
Bálint (Group ’n’ Swing)
Myrtill és a Swinguistique
Sax-O Funk & Radics Gigi
Jegyár: 2500 Ft/felnőtt; 
1500 Ft/diák, nyugdíjas
Jegyek elővételben vásárolhatók 
asztalfoglalási igénnyel a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 
információs pultjánál.
Arany- és ezüstfokozatú jubileumi 
támogató jegyek is vásárolhatók 
póló ajándékkal. Fővédnök: 
Szabó József polgármester.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Hangversenyterem 

2017. november 18. (szombat),
  9.00–13.00
„Könyvtárba mentem…” – Őszi 
Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub, diafilmvetítés 
és kézműves foglalkozás a 
gyermekkönyvtárban. Az „Olvass, 
Miklós” olvasásnépszerűsítő 
verseny eredményhirdetése
Aula Könyvtár: kiállítás 
könyvtárunk legújabb könyveiből
Ingyenes DVD-, CD-, hangoskönyv-
kölcsönzési lehetőség
„Hozd magaddal a családot” akció
„Színezd ki magad” sarok
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, 
felnőtt- és gyermekkönyvtár

2017. november 18. (szombat),
  10.00
„Lehetnék regényhős is” c. előadás
Vigh Bori világjáró, digitális 
nomád, a backpacker.hu bloggere 

mesél utazásairól, élményeiről az 
Őszi Családi Könyvtárnapon.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs 
pultjánál! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, tárgyalóterem

2017. november 24. (péntek), 
 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör 
rendezvénye 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, tárgyalóterem

2017. november 25. (szombat),
  19.00
Erzsébet–Katalin-napi gálaműsor
Fellép: Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház ének- és tánckara
Vendég: Zalatnay Sarolta
Jegyár: 2000 Ft. Jegyek 
elővételben kaphatók Miskovits 
Katalin közönségszervezőnél
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Hangversenyterem

2017. DECEMBERI ELŐZETES

2017. december 3. (vasárnap),
  8.00–18.00
Adventi Vasárnap
Töltöttkáposzta-főzés
Karácsonyi kirakodóvásár, 
kézműves foglalkozások
Színpadi programok
Feke Pál adventi műsora
Közreműködnek városunk kórusai, 
művészeti csoportjai
Ünnepi adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Kossuth Lajos utca – 
Polgármesteri Hivatal előtt
2017. december 5–6. 
 (kedd–szerda), 17.30
Miklósi Mikulás
Maskara Társulat: A furfangos 
krampusz c. Télapó-váró mesejáték
Az előadás végén megérkezik 
a Mikulás, és a gyerekeknek 
csomaggal kedveskedik.
Jegyár: 1200 Ft (csomaggal)
Jegyek elővételben vásárolhatók 

a helyszínen. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

2017. december 4–6. 
 (hétfő–szerda), 10.00–18.00
Kézimunka Kiállítás és Vásár
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, oktatóterem

2017. december 8. 
 (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Boggie. Jegyár: 1900 Ft/felnőtt; 
1300 Ft/diák, nyugdíjas. Jegy- és 
asztalfoglalás előzetesen ajánlott!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2017. december 10. (vasárnap),
  18.00
A dzsungel könyve musical
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Jegyár: 2000 Ft. Jegyek elővételben 
kaphatók a helyszínen és Miskovits 
Katalin közönségszervezőnél.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

2017. december 11., (hétfő)
Vers- és illusztrációkiállítás
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Aula Galéria

2017. december 14. (csütörtök), 
 13.00–18.00
Téli Életmód Nap
Az egészséges életmóddal 
kapcsolatos termékek kiállítása és 
vására. 18.00 Életmódváltó Klub 
előadása. „Személyre szabott 
táplálkozás – Táplálkozás-
restaurálás” 
Előadó: Haris Éva egészségügyi 
szaktanár, a Diéta Profi Táplálkozás 
Restaurálók vezetője. 
Jegyár: 700 Ft/felnőtt; 
400 Ft/diák, nyugdíjas
A vásárra a belépés díjtalan,
a szolgáltatásokra előzetes 
jelentkezés szükséges!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Szeptember 30-án mintegy 80 fő 
vett részt a szigetszentmiklósi Du-
na-szakaszon összegyűlt hulladék 
összegyűjtésén. Volt, aki kajakkal, 
de legtöbben kenuval indultak útra 
a kijelölt területre.

A Nagy-Duna áradása miatt az 
R.S.D.-n is folyt a víz, így nem volt 
annyi szemét, mint tavasszal, de a 
3 köbméretes konténer így is meg-
telt. Tavasszal lényegesen több volt 
a hulladék, akkor az 5 köbméteres 
konténer is tele lett.

Az eseményen részt vett kislá-
nyával Vereckei Ákos olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok kajakos is. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt 
és a segítséget; azoknak is, akik 
aktívan részt vettek a finom ebéd 
elkészítésében.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület

Szemétgyűjtés a Kis-Dunán

Helyi teniszsikerek
A Szatelit Tenisz Klub SE Pest megyei tenisz-csapatbajnokság I. osztályá-
ban szereplő férfi csapata a 2017-es bajnokságban megszerezte az 
I. helyezést. A II. helyezett Cegléd csapatát 7 ponttal előzte meg, maga-
biztos teljesítménnyel szerezve meg így a bajnoki címet. 

A csapat tagjai: Nagy László, Bancsi Tamás, Lukács Péter (csapatka-
pitány), Krasznai Péter, Policsányi Gyula, Muszka Tamás, Baranyi György, 
Karcagi Csaba, Krenkó Zoltán, Sorin Suicu.

A tavaszi-őszi rendszerű Pest megyei tenisz-csapatbajnokság I. osz-
tályában 8 csapat indult oda-visszavágós rendszerben, tehát idén össze-
sen 14 meccset játszott az együttes. Minden mérkőzésen 4 egyéni és 2 
páros mérkőzésre került sor.

Idén 11. alkalommal rendezték meg a sport-
napot az ÁTI-Sziget Ipari Park területén. 
A hagyományos váltófutás és a gyermekek-
nek szervezett futóverseny idén is számos 
érdeklődőt vonzott, akik jó időben sportol-
hattak a szabadban.

A Polgár-
mesteri 
Hivatal 
csapata

Sportnap 
az Ipari Parkban
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Birkózóhírek

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

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

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

IMPRESSZUM

A Sziget Diáksport Egyesület 
ritmikus gimnasztika szakosz-
tályának versenyzői Horvátor-
szágban, Zadarban nemzetközi 
versenyen vettek részt szep-
tember utolsó hétvégéjén. 
A megmérettetés mindkét nap 
jól sikerült, hiszen mind az 
egyéni, mind a csapatverseny-
ben értékes helyezéseket értek 
el a lányok. A 8 ország 19 
egyesületét felvonultató egyé-
ni versenyen Fancsali Fanni 
(gyermekkorosztály) 2. helye-
zést, Baloga-Barthi Boglárka 
(serdülőkorosztály) és Erdei 
Anna (junior korosztály) 3. he-
lyet ért el.

A második napon együttes 
kéziszercsapataink egyik kor-
osztályban sem találtak legyő-
zőre, és serdülő karikacsapa-
tunk (Baloga-Barthi Boglárka, 

Barabás Emma, Kolódi Ciara, 
Kronome Gréti, Nagy Hédi), 
valamint junior csapatunk 
(Bánki Alexandra, Erdei Anna, 
Furtner Fanni, Prókay-Lukács 
Kíra, Sebe Vanda, Szabadszál-
lási Kíra) is az I. helyen végzett.

Szigetszentmiklósi Sziget 
Diáksport Egyesület

Meghódítottuk Zadart

Szeptember utolsó hétvégéjén 
zajlottak a III. és IV. korcsoportban 
a szabadfogású birkózó diákolimpia 
országos döntői Kecskeméten. A 
területi diákolimpiákon való remek-
lésnek köszönhetően klubunk jelen-
tős létszámmal képviselte magát az 
eseményen. A pénteki napon a diák 
I-es versenyzők mérték össze erejü-
ket. A Sziget SC eredményei: Mózes 
Ádám 58 kg-ban 2., Balogh Attila 5. 
helyezett, Zsivnovszky Péter 63 kg-
ban 2. helyezett, Koncz Bence 76 
kg-ban 3. helyezett. További indu-
lók: Mráz Zoltán, Bereczki Dominik. 
A szombati napon a serdülő korosz-
tály versenyével folytatódtak a küz-
delmek. A Sziget SC eredményei: 
Patyi Máté 63 kg-ban 3. helyezett, 
Zsivnovszky Gergő 76 kg-ban 3. 
helyezett. További indulónk: Rusz 
Gergely.

Szeptember 30-án zajlottak az NB 
I-es csapatbajnokság odavágó mér-
kőzései, ahol az új pontozási rend-
szer szerint is szigetszentmiklósi 
vezetéssel zárult a forduló. Csapa-
tunk a kiemelkedő egyéni teljesít-
ményeknek köszönhetően mindhá-
rom mérkőzését megnyerte, így az 
első helyen áll a B csoportban.

Október 14-én hazai környezetben, 
a Szigetszentmiklósi Városi Sport-
csarnokban került megrendezésre a 
234 versenyzőt felvonultató Dévay 
Hús Kupa. Az esemény keretében 
három különböző versenyre is sor 
sbadfogású Területi Bajnokság mel-
lett az U23-as korosztály a világbaj-
noki indulás jogáért küzdött, vala-
mint a gyermekkorcsoportok egy 
házi verseny keretében mérhették 
össze erejüket. Sziget SC



KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

CSOMAGOLÓKAT,
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. november 16. csütörtök, 13.00 óra,
Szigetszentmiklós, Közösségi Ház, Tököli u. 19.

ÉRDEKLŐDNI  LEHET:  06 70 408 0585


