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Tisztelt Szigetszentmiklósi 
Polgárok! 

A naptári év fordulójának környé-
ke a múlt és jövendő találkozásá-
ról szól. Meggyőződésem szerint 
közös sikerünk egyik kulcsa, hogy 
a mögöttünk és az előttünk álló 
időszakot egységben tudjuk érté-
kelni és tervezni, hiszen a múlt 
eredményeinek felidézése önma-
gában öncélú nosztalgia, míg a 
jövő puszta latolgatása felelőtlen 
álmodozás. 

Hálatelt szívvel állapíthatjuk 
meg, hogy e néhány soros újévi 
köszöntő nem alkalmas arra, 
hogy a 2015. év eredményeit 
részleteiben bemutassa, de még 
arra sem, hogy kimerítő felsoro-
lást nyújtson. Nem is cél ez, hi-
szen bízom benne, a magyar 
emberek szemmel látták és saját 
bőrükön érezték, hogy hazánk az 
elmúlt évben is komoly lépéseket 
tett a fejlődés útján. Hangsú-
lyozni kell, hogy a sikert elsődle-
gesen nem a pozitív nemzetközi 
gazdasági környezet, nem meg-
alapozatlan és fenntarthatatlan 
látszatintézkedések vagy a vak 
szerencse okozta, még akkor 
sem, ha egyes politikai-gazdasá-
gi erők minden nemes és nemte-
len eszközzel próbálják ezt nap 
mint nap igazolni. Sikereink re-
ceptje nem más, mint a magyar 
emberek történelmi léptékű ösz-
szefogása és a hosszú távú, fele-
lős, a nemzet érdekének szolgá-
latában megalkuvást nem tűrő 
központi és helyi kormányzás. 

Legfontosabb eredményeink a 
bruttó nemzeti össztermék (GDP) 
növekedése, az államadósság 
csökkentése, az emberek százez-
reit sújtó devizahitelek kivezeté-
se, a foglalkoztatás folyamatos 
bővülése, az infláció huzamos 
ideig tartó minimális mértéke, a 
családokat szolgáló intézkedések 
folyamatosan szélesedő köre 
(gyed extra, diplomás gyed, csa-

ládi adókedvezmény, Erzsébet 
üdülési program stb.), a közét-
keztetés körének bővítése és dí-
jának csökkentése, valamint a 
rezsicsökkentés fenntartása. Je-
lentős lépéseket tettünk az 
egészségügy, az oktatás és a 
teljes közszféra évtizedes prob-
lémáinak megoldása terén is, 
köztük kiemelendő a különböző 
életpályamodellek bevezetése és 
a széles körű béremelések.

A régi visszásságok és terhek 
folyamatos konszolidációja mel-
lett Magyarország az új keletű 
kihívások kezelése terén is je-
lesre vizsgázott. Elmondhatjuk, 
hogy az  Európát egyre inten-
zívebben fenyegető migráció és 
az azzal törvényszerűen együtt 
járó kulturális és társadalmi 
 krízisek veszélyének súlyát leg-
hamarabb hazánk ismerte fel, 
ahogy a megfelelő lépések ki-
dolgozása és megvalósítása 
terén is élen jártunk. Az elmúlt 
időszak azt bizonyítja, eljött az 
idő, hogy a hazánk által kép-
viselt álláspontokat az európai 
vezetők ne csak öntelt, képmu-
tató és kioktató arroganciája kí-

sérje, hanem az a szóban vagy 
tettben megnyilvánuló beisme-
rés, miszerint Magyarország 
nemcsak megtűrt, de valós be-
folyással rendelkező tagja az 
 európai államok közösségének. 
Napról napra nyilvánvalóbb, 
hogy az eddig kívülről és belülről 
is ránk erőltetett „Merjünk kicsik 
lenni!" hozzáállás nem állja meg 
a helyét. 

Már a 2015. év második felé-
ben látható volt, hogy a 2016. év 
sem fog a megállásról és a meg-
hátrálásról szólni. A személyi jö-
vedelemadó, illetve az egyes ter-
mékeket érintő áfa csökkentésé-
vel tovább kívánjuk szolgálni a 
magyar embereket. A gazdaság 
egyik pillérjét jelentő építőipart, 
illetve az ország alapját és fenn-
maradását jelentő magyar csalá-
dok intenzív erősödését hivatott 
szolgálni a nemrégiben kiszélesí-
tett CSOK program, valamint az 
új lakások áfájának szignifikáns 
csökkentése. Határozott célunk 
továbbá a közigazgatás haté-
konyságának emelésével, a 
nyugdíjak és a minimálbér nö-
velésével, az új munkahelyek 

megteremtésével fokozni hazánk 
versenyképességét és az itt élő 
polgárok jólétét. 

Amellett, hogy Szigetszent-
miklós az általam képviselt vá-
lasztókerület legnagyobb városa, 
felmenőim és tanulmányaim 
miatt is különös jelentőséggel 
bír számomra. Éppen ezért büsz-
keséggel tölt el, mikor azt ta-
pasztalom, hogy a város folya-
matosan fejlődik. Külön öröm 
volt számomra, amikor olyan 
nevelési-oktatási intézmények 
bővülését ünnepelhettük, ame-
lyek a fennmaradást jelentő 
gyermekek és ifjak testi, szellemi 
és lelki épülését hivatottak szol-
gálni. Reménység szerint az új 
évben a Gyártelepen épülő Köz-
igazgatási Centrum átadásra 
kerül, amely komoly könnyebb-
séget jelent majd a miklósi pol-
gárok ügyeinek intézésében. 
 Adjanak ezek a sikerek lelkese-
dést, hogy újabb és újabb célo-
kat tűzzünk ki magunk elé. Cél-
jaink közül kiemelendő a 
Ráckevei-Soroksári-Duna-ág 
széles körű fejlesztése, valamint 
a gyártelepi HÉV-átjárónál szint-
beli kereszteződés létesítése. 
Biztosíthatom önöket, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan 2016-
ban is minden rendelkezésemre 
álló eszközzel azon leszek, hogy 
Szigetszentmiklós és környéke 
fejlődjön, és az itt lakók életmi-
nősége tovább emelkedjen. 

Kívánom, hogy a 2016. esz-
tendő hazánk és Szigetszentmik-
lós számára egyaránt az épülés, a 
biztonság és a béke időszaka le-
gyen. Országgyűlési képviselő-
ként azon leszek, hogy ez minél 
szélesebb körben megvalósuljon, 
és e szolgálatban kérem minden 
polgár imádságát, jóindulatát és 
tevékeny közreműködését.

Hajrá, Magyarország! Hajrá, 
Szigetszentmiklós! 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

BÓNA ZOLTÁN országgyűlési 
képviselő újévi gondolatai
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HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT. 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről  
értesítőt kapnak. 

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet 
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 

helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS 

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodához. 

 

 Választási Iroda 
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A Lakihegy Rádió (FM 107) 
minden hónap első szerdáján 
jelentkező műsorában ezúttal 
Szigetszentmiklós 2016-os 
költségvetéséről 
és a város lehetőségeiről volt 
szó. Minderről Jószai Attilát, 
Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata Tulajdonosi 
Bizottságának elnökét 
kérdezték.

A bizottsági elnök szerint soka-
kat foglalkoztatnak a város köz-
lekedési fejlesztéseinek kérdései. 
Ezt bizonyítja az is, hogy az 
első kérdés ezzel kapcsolatban 
érkezett az interaktív műsorba. 
A Rév utcában, illetve a Gyárte-
lepen lévő HÉV-átjáró fejleszté-
sének lehetőségeiről kérdeztek a 
hallgatók. Az önkormányzat 
közlekedési koncepciójában 
igyekszik javítani a helyi közle-
kedésen, ez azonban nem terjed 
ki a város minden területére, 
hiszen sok útszakasz van állami 
kezelésben, így az azokhoz tar-
tozó fejlesztés országos feladat 
– nyilatkozta a bizottsági elnök. 
Évek óta felmerülő kérdés a 
gyártelepi HÉV-átjáró problé-
mája. A város egyik legforgal-
masabb csomópontjában várha-
tóan az idei év őszén nyílhat 
meg az Államigazgatási Köz-
pont, amely okán még nagyobb 
forgalomra számíthatnak a köz-
lekedők a környéken. Az ehhez 
kapcsolódó fejlesztések az ál-
lamhoz tartoznak.

Jószai Attila az adásban ki-
tért a gyermekjóléti és a család-
segítő központok egyesítésére is. 
Mint mondta, nagyon sok olyan 

feladat van a szociális ellátás 
területén, amelyet a Szigetszent-
miklósi Járási Hivatal átvett. 
Annak érdekében, hogy ne épül-
jenek ki párhuzamos kapacitá-
sok, valamint, hogy összeérje-
nek az információk, január 
1-jével egyesítették a szociális 
ellátás területén tevékenykedő 
központokat. A kormány az idei 
évtől növeli a szolgálatok támo-
gatását 10 százalékkal, tehát a 
jelenlegi mintegy 5 milliárd fo-
rinthoz jön még évi 460 millió. 
Járásonként létrehozzák a járás-
központi önkormányzati fenn-
tartású család- és gyermekjóléti 
központokat, amelyek száma 
ezzel országos 48-ról 198-ra fog 
emelkedni. Ezek feladata lesz a 
gyermekek védelembe vételével 
kapcsolatos hatósági munka ter-
vezése, a gyámhivatallal való 
kapcsolattartás, továbbá olyan 
speciális szolgáltatások biztosí-
tása, amilyenekkel nem rendel-
kezik minden szolgálat.

Több új változás lépett élet-
be az idei év első napjától. 
Módosult például az önkor-
mányzatok építési szabályzata. 
Idén ugyanis már nem kell sem 
építési, sem használatbavételi 
engedély a 300 négyzetméter-
nél kisebb házak építésénél. 
A tulajdonosoknak csak a beje-
lentési kötelezettségnek kell 
eleget tenniük. Bizonyos alap-
vető tényezőket azonban to-
vábbra is az önkormányzatok 
szabályoznak: ilyen például az 
épület úttesttől, szomszédtól 
mért távolsága, a ház magassá-

ga és a telek beépíthetősége. 
Jószai Attila megjegyezte: ko-
rábban helyi építési szabályzat-
ban szabhatta meg az önkor-
mányzat, hogy milyen telepü-
léskép védelmi szabályokat 
kíván életbe léptetni.

Egy másik fontos tényező a 
módosításokat illetően, hogy je-
lentős fejlesztési lehetőségek 
nyílhatnak meg 2020 után Pest 
megyében. Több uniós forrás-
hoz juthat a térség azáltal, hogy 
kettéválasztják a közép-ma-
gyarországi régiót, vagyis levá-
lik Budapestről. A megye jelen-
leg a fővárossal alkotja a régiót, 
amely fejlettsége okán az egy 
főre jutó GDP tekintetében a 
közösségi átlag fölött áll. Emiatt 
Pest megye a következő idő-
szakban nem jogosult olyan 
mértékű uniós támogatásokra, 
mint a fejlettebb területek. 
Jószai Attila szerint a leválástól 
több fejlesztési forrásra számít-
hatnak majd az agglomeráció 
települései is. Az évtized végéig 
kevesebb, mint 300 milliárd fo-
rint áll a közép-magyarországi 
régió rendelkezésére. Ebből a 
keretből kellene az összes buda-
pesti beruházást és a kis falvak 
fejlesztéseit is megvalósítani.

Napirenden a változások és lehetőségek

Ha kíváncsi rá, hogy milyen kérdéseket tettek még fel a Lakihegy 
Rádió hallgatói a Tulajdonosi Bizottság elnökének, hallgassa vissza a 
műsort a www.lakihegyradio.hu oldal archívumában, vagy nézze 
meg a www.duna-media.hu oldal Magazinok menüpontja alatt 
található Napirenden feliratra kattintva! 

A szerkesztők továbbra is várják a hallgatók észrevételeit, kérdé-
seit a napirenden@lakihegyradio.hu e-mail címen, valamint a 06-
20/95-95-107-es telefonszámon.

MOBILITÁS HETE
Különlegességet tartogat hallgatóinak a Lakihegy Rádió februárban! A város 
egyes intézményeiben és a szerkesztőségben is hozzá lehet majd jutni a rádió 
logóját ábrázoló ingyenes matricához. Aki ezt felragasztja az autójára, több hó-
napon át tartó kedvezményekre lesz jogosult egyes szigetszentmiklósi, autókkal 
foglalkozó vállalkozásoknál. Érdemes lesz figyelni a rádióműsort is, hiszen értékes 
nyeremények találnak majd gazdára! A Mobilitás Hete február 15-én indul. 
További részletekért figyelje a Lakihegy Rádió műsorait és Facebook-oldalát!
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TÁJÉKOZTATÁS

A részletfizetésre jogosultak 
köre: kizárólag lakossági fel-
használók, az alábbi esetekben:
  A 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 83. 
§ (4) bekezdése értelmében 
fennálló jogszabályi kötele-
zettség teljesítéséhez új ivó-
vízbekötés létesítése szük-
séges.

  A Vksztv. 83. § (4) bekezdése 
értelmében fennálló jogsza-
bályi kötelezettség a meglé-
vő szolgalmi jogos átveze-
téssel teljesíthető, azonban 
újonnan létesítendő ivóvíz-
bekötéssel független vízellá-
tás biztosítható, érvényre 
juttatva ezzel a Vksztv 55. 
§-ában foglaltakat.

  A Vksztv 55. §-a szerint 
rákötési kötelezettség kelet-
kezett.

  A KEOP-pályázatok során a 
szennyvízbekötés feltétele-
ként támasztott vízfelhasz-
nálás hiteles mérése csak új 
ivóvízbekötéssel teljesíthető.

  A KEOP-pályázatok során a 
szennyvízbekötés feltétele-
ként támasztott vízfelhasz-
nálás hiteles mérése szolgal-
mi jogos átvezetéssel telje-
síthető, azonban újonnan 
létesítendő ivóvízbekötéssel 
független vízellátás biztosít-
ható, érvényre juttatva ezzel 
a Vksztv. 55. §-ában foglal-
takat.

A részletfizetés tárgya: Rész-
letfizetés kizárólag a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vagy megbí-
zottja által végzendő, új víz-
bekötési munkálatokra adha-
tó, így vízmérőhely építésére 
vagy átalakítására, illetve sza-
bályossá tételére nem.

A részletfizetési megállapodás 
megkötésének egyidejűleg telje-
sítendő feltételei:
  Sem a vízbekötéssel érintett 

ingatlannal, sem a kérelme-
zővel kapcsolatosan nem 
állhat fenn díjhátralék vagy 
egyéb tartozás.

  A részletfizetés kizárólag az 
adott ingatlan felett tulajdo-
nosi vagy résztulajdonosi 
jogokat gyakorló személy 
számára biztosítható.

  A részletfizetés 12 hónapra, 
egyenlő részletekben törté-
nő fizetésre adható, ameny-
nyiben a megvalósítás költ-
sége nem haladja meg a 
100  000 Ft, azaz százezer 
forintot.

  A részletfizetés 24 hónapra, 
egyenlő részletekben törté-
nő fizetésre adható, ameny-
nyiben a megvalósítás költ-
sége meghaladja a 100 000 
Ft, azaz százezer forintot.

Az ügyintézés folyamata, szük-
séges iratok:
  Érkeztetett és megfelelően 

kitöltött szolgáltatás meg-
ren delő nyomtatvány és 
rész lefizetési kérelem.

  60 napnál nem régebbi tu-
lajdoni lap és térképmáso-
lat (TAKARNET-másolat 
megfelel).

  A részletfizetésre kötelezett 
személyes adatainak ellen-
őrzése, különös tekintettel 
az állandó lakcímére, köz-
vetlen elérhetőségeire.

  Szabályszerűen kiállított 
szolgáltatói hozzájárulás.

  Részletfizetési megállapodás 
megkötése.

A részletfizetési lehetőség bizto-
síthatósága: 
2016. DECEMBER 31.

Jogszabályi hivatkozások a 
Vksztv. 55. §-a értelmében: 
  Az ingatlan tulajdonosa – ha 

törvény vagy kormányren-
delet másként nem rendelke-
zik – a víziközműrendszer 
üzembe helyezésétől számí-
tott egy éven belül köteles az 
ingatlant víziközmű rend-
szer be beköttetni, ha

a)  a közműves ivóvízellátás 
vagy a közműves szenny-
vízelvezetés és -tisztítás biz-
tosításához szükséges vízi-
köz mű rendszer a közterüle-
ten az ingatlanról műszaki-
lag elérhető módon kiépült 
és műszakilag rendelkezésre 
áll, és

b)  az ingatlan használata rend-
szeres emberi tartózkodáshoz 
kötődik.

  Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettséget már meglévő 
víziközműrendszer esetében 
annak bővítésétől számított 
egy éven belül kell teljesí-
teni.

  Ha a bekötés feltételei telje-
sültek, a víziközmű-szolgál-
tató az ingatlan víziközmű-
rendszerbe történő bekötését 
nem tagadhatja meg.

  Ha az ingatlan tulajdonosa 
az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt kötelezettségét nem 
teljesíti, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővá-
rosi kerületi) hivatala (a to-
vábbiakban: járási hivatal) 
hivatalból kötelezi az ingat-
lan beköttetésére.

  Adott ingatlan tekintetében 
mentesül a tulajdonos

a)  a vízellátó rendszerre történő 
bekötési kötelezettség alól, 
ha hatályos vízjogi üzemelte-
tési engedéllyel üzemeltet 
saját célú vízellátó létesít-
ményt,

b)  a szennyvízelvető rendszerre 
történő bekötési kötelezett-
ség alól, ha hatályos vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel üze-
meltet egyedi szennyvízkeze-
lő létesítményt, egyedi zárt 
szennyvíztárolót vagy saját 
célú szennyvíztisztító telepet.

  A vízügyi hatóság az ingat-
lan tulajdonosát közérdekből 
– tekintet nélkül az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott 
határidőre vagy az (1) bekez-
désben meghatározott felté-
telre – kötelezi az ingatlan 
beköttetésére, és ezzel a vízi-
közmű-szolgáltatás igénybe-
vételére, ha a saját célú víz-
ellátó létesítmény, egyedi 
szennyvízkezelő létesítmény 
vagy egyedi zárt szennyvíz-
tároló közegészségügyi, kör-
nyezetvédelmi vagy vízgaz-
dálkodási szempontból káros 
hatása állapítható meg.

  Az állam mint tulajdonos az 
(1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettségek, továbbá a 
felhasználó díjtartozása vo-
natkozásában felmerülő mö-
göttes felelősség alól mente-
sül a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. által a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek 
eleget tenni nem tudó termé-
szetes személyek lakhatásá-
nak biztosításáról szóló tör-
vény alapján megvásárolt 
lakóingatlanok.

Budapest, 2015. november 24.  

 Fővárosi Vízművek Zrt.

Az átalánydíjas felhasználási he-
lyeken történő bekötési vízmérő 
berendezések elhelyezésével 
kapcsolatban a felhasználók 
jogkövető magatartásának elő-
segítésére, valamint a KEOP-
pályázatok határidőre történő 
teljesítésének érdekében a Fő-
városi Vízművek Zrt. részletfize-
tési lehetőséget biztosít az azt 
igénylő felhasználók számára. 
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A 100 éves Sárika 
nénit köszöntöttük
A szigetszentmiklósi Vadgesztenye Szociális Intézmény lakója, 
Szigetczki Bertalanné Sárika néni január 14-én ünnepelte 100. 
születésnapját. Az intézmény legidősebb lakóját a gondozók, bará-
tok, családtagok, valamint a város polgármestere, Szabó József 
köszöntötte. A lakótársak egy-egy rövid idézettel és verssel emlé-
keztek meg az együtt töltött évtizedekről. A szépkorú hölgy egészen 
idős, 86 éves koráig aktívan mozgott és sportolt. Sokat korcsolyá-
zott és biciklizett, és a mai napig rendszeresen tölti testmozgással 
napjait. Sárika néni az ünnepség után meghatottan árulta el, hogy 
meglepve érezte magát és örül neki, hogy ilyen sokan szeretik.

Dr. Rédei Edit 1965-ben szü-
letett és 1991-től kezdődően 
élt Szigetszentmiklóson. Or-
vosi diplomáját 1990-ben 
szerezte Budapesten.

1995-ben klinikai labo-
ratóriumi vizsgálatokból, 
2000-ben orvosi mikrobio-
lógiából szakvizsgázott, 
2005-ben háziorvosi szak-
gyakorlat folytatására szer-
zett jogosultságot.

1990–1996 között az Or-
szágos Onkológiai Intézet-
nél a laboratóriumban se-
gédorvosként, 1996–2001-
ig a Szent László Kórháznál 
a virológiai osztályon or-
vosként, majd 2001–2005 
között a Servier Hungária 
Kft.-nél orvoslátogatóként 
dolgozott.

2005-től folyamatosan a 
Szt. Miklós Egészségügyi és 
Szociális Kft.-nél (Sziget-
szentmiklós, Tököli u. 166.) 
háziorvosként dolgozott, 
ugyanitt 1992–2000-ig 
ügyeletes orvosként már te-
vékenykedett.

Dr. Milosevits János há-
ziorvos rendelőjében ren-
delt. Mindig volt ideje és 

ereje a betegeket meghall-
gatni, mindig tudott moso-
lyogni és átérezni mások 
problémáját.

Férje a Szigetszentmik-
lósi Sportcsarnok műszaki 
üzemeltetője. Két idősebb 
gyermeke egyetemre jár, és 
lánya továbbviszi a pályá-
ját: orvosnak tanul. Harma-
dik testvérük a Batthyány 
Kázmér Gimnázium tanuló-
ja, és korcsoportjának or-
szágos ranglistáját vezető 
kardvívó. Minden család-
tagja részesült szeretetéből 
és gondoskodásából, amíg 
közöttük volt.

A saját fájdalmát, beteg-
ségét nem tehette le. Méltó 
módon küzdött vele az 
utolsó pillanatig. Családta-
gok, barátok, kollégák, is-
merősök, betegek hálás 
szívvel köszönik, hogy is-
merhették. A sors kegyet-
lensége mellett Isten kegyes 
volt hozzá, mert igazi bará-
tok, általa szeretett kedves 
és áldozatos emberek voltak 
mellette utolsó pillanatáig.

Isten adjon a lelkének 
nyugalmat!

2015. DECEMBER HÓNAPBAN 
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Györke Károly (1931), Fenyvesi Györgyné (1954)
Tagos-Ender József (1943), Papp Juliánna Mária (1953)

Elhunyt 
dr. Rédei Edit

 háziorvos



Első ízben rendezett bált a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Dunamenti 
Svábok Kulturális Egyesülettel összefogva. 
Az eseménynek a Batthyány Kázmér Gim-
názium adott otthont január 23-án, szom-
baton. A 19 órakor kezdődő programot 
Hohl Lászlónak, a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat elnökének szavai nyitották 
meg.

Ezt követően a helyi kulturális szerveze-
tek műsorát tekinthették meg a vendégek, 
akik a vacsora elfogyasztása után késő estig 
mulathattak a Heimatklang zenekar jóvol-
tából.
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SVÁB BÁL 
Szigetszentmiklóson először
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Miklósi Bál 2016

A József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5/b osztályának meglepetésműsora

Szabó József polgármester úr 
pohárköszöntője nyitotta meg 
a 2016-os Miklósi Bált

Keringő Walt Disney Aladdin című rajzfilmjének dalára Szabó Dorottya és Mohácsi Márk 
(Sziget Színház művészei) közreműködésével

A József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8/z osztályos tanulói bécsi keringőt 
táncolnak
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A báli menüt Hárosi Mihály konyhafőnök vezényletével az Arany-
fakanál vendéglő készítette

Az éjféli tombolasorsolásra 
készülve

Az elmaradhatatlan vonatozás a miklósi höl-
gyekkel

A hajnalig tartó mulatságról idén is a Koktél Trió gondoskodott 
(balról jobbra: Donka György, Németh Leila, Nagy Károly)

Janza Kata és Kocsis Dénes, 
a Budapesti Operettszínház művészei 
szórakoztatják a vendégeket
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Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján 
városi ünnepségre hívott minden sziget-
szentmiklósit a város képviselő-testüle-
te, valamint a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház. 

A 18 órakor kezdődő eseményen kö-
szöntőt mondott városunk polgármeste-
re, Szabó József, majd Makra Borbála, a 
Pest megyei Népművelők Egyesülete el-
nökségi tagja mondott ünnepi beszédet.

A Pro Urbe kitüntető díjat idén a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház mint 
a helyi közművelődésben kiemelkedő 
szolgálatot teljesítő, méltán elismert in-
tézmény vehette át.

Ünnepi műsorral a Szigetszentmikló-
si Sziget Színház régi és jelenlegi művé-
szei ajándékozták meg a közönséget, 
amely a Székely Miklós Városi Kórus 
előadását is meghallgathatta. 

A Magyar Kultúra Napja Szigetszentmiklóson

Makra Borbála mond ünnepi beszédet
A Pro Urbe díjat Soltiné Radnics Magdolna és Lázár Gergő, a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház volt és jelenlegi vezetői veszik át

A Sziget Színház ünnepi műsora

A Székely Miklós Városi Kórus előadása



 2016. 02. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 11

Az idei Pro Urbe díjas Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház csapata

Szigetszentmiklós a tél ölelésében



Február 6. (szombat), 16.00
Farsangi Családi Délután
Kiskalász zenekar: Hepehupa 
családi koncert
A 2009-ben alakult Kiskalász ze-
nekar gyerekzenét játszik kicsik-
nek és nagyoknak. Eddig megje-
lent lemezeiket Bartos Erika versei 
ihlették. A Zsákbamacska és a 
Százlábú lemezek 2013 őszére 
aranylemezek lettek. Ha elláto-
gatnak a koncertre, megismerhe-
tik többek között Fülöpkét, aki 
amúgy szupertitkos. És ami a leg-
fontosabb: mindezt sok-sok zené-
vel, tánccal a kicsik nagy és a 
nagyok nem kis örömére. A far-
sangi jelmezben érkezőket bemu-
tatjuk a színpadon! 17.00-től kéz-
műves játszóház, farsangi kézmű-
ves foglalkozások. Jegyár: 900 Ft 
(3 éves kortól). Jegyek elővételben 
vásárolhatók az információs szol-
gálatnál. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház, színházte-
rem és aula

Február 18. (csütörtök), 18.00 
Életmódváltó Klub
„Az élet legkönnyebb útja”
Engedd el a múltat, élj a jelenben 
és változtasd meg az életed 
mindörökre. Előadó: Móra Klára, 
a Mabel Klatz magyarországi 
képviselője, kiadója. 
Jegyár: 700 Ft/felnőtt; 400 Ft/
diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 19. (péntek), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Éliás Jr. Trió
Éliás Gyula Jr. a budapesti élő 
zenés klubok legkeresettebb alak-
ja, a magyar klubélet egyik meg-
határozó és egyben legsokolda-
lúbb egyénisége, énekművésze. 
Meghitt duóban, lehengerlő trió-
ban, és felejthetetlen nagyzene-
kari koncerteken is. Stílusa „jaz-
zesen popos és poposan jazzes”. 
Repertoárja a saját szerzeménye-

in túl a legnagyobb világslágere-
kig terjed, Barry White-tól Máté 
Péteren át a Maroon 5-ig. Tagok: 
Balogh László – dob, Molnár 
Levente – zongora, Éliás Gyula – 
ének, gitár. Jegyár: 1900 Ft/fel-
nőtt; 1300 Ft/diák, nyugdíjas. 
Jegy- és asztalfoglalás ajánlott! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Február 20. (szombat), 15.00 
Zenesziget Farsang
Zenés műsor, jelmezverseny, tom-
bola. Szervező: Zenesziget Ala-
pítvány. Jegyár: 1200 Ft/felnőtt és 
600 Ft/gyerek. Információ: Mics 
Mariann 06-20/558-6951.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Február 24. (szerda), 18.00
Sorsfordító Napok – a Kom mu-
nizmus Áldozatainak Emléknapja 
alkalmából
Út az 1956-os forradalomig – 
Nemzetközi kitekintés. Előadó: dr. 
Rácz János, PhD-történész (Veritas 
Történetkutató Intézet). A belépés 
díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Február 25. (csütörtök), 10.00
Zenéről könnyedén – az Elmúlt 
Korok Muzsikája utódrendezvénye.
Koncertszerű zenei ismeretterjesz-
tő előadás-sorozat iskolásoknak. 
I. rész: Megzenésített versek – 
Kávészünet együttes

További előadások:
Március 17. (csütörtök), 10.00
Az Á Capella – Windsingers

Április 21. (csütörtök), 10.00
„Az énekelt jazz” – Szőke Nikoletta 
Quartet. Bérlet ára: 1200 Ft/3 alka-
lom vagy 450 Ft/alkalom. A ren-
dezvényen előzetes bejelentkezés-
sel lehet részt venni! Helyszín: 
Ádám Jenő Zeneiskola Hang ver-
seny terme (Szebeni út 81. B épület)

Február 26. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
A Finn Kultúra Napja
A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, tárgyalóterem

Február 27. (szombat), 20.00
Hallgasd Helyben
Élő rockzenei klub.
Lazy Twins Cover Band. 
Az irish rockot játszó sziget-
szentmiklósi zenekar 2003-ban 
alakult Big Bang néven. 
Tagok: Varga Csaba – basszusgi-
tár, ének, Nádháti Balázs – gitár, 
Gulyás Attila – gitár, ének, 
Zelenák Tibor – dob 

Barabonto
A zenekar a magyar népzenei, 
rock, ska, punk, balkán műfajo-
kat egybegyúrva alkotta meg sa-
játos stílusát. Tagok: Bozont – 
ének, Csülök – gitár, Tüpi – he-
gedű, Simi – dob, Balázs – basz-
szusgitár. 
Jegyár: 700 Ft 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Február 28. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi 
Sziget Színház 
Dés–Geszti–Békés: 
A dzsungel könyve – musical két 
felvonásban
Rendező: Pintér Tibor
Díszlet és látvány: Domján Gábor
Koreográfus: Patuzzi Mónika
Főbb szerepekben: 
Pintér Tibor, Mohácsi Márk, 
Bencze Sándor, Várfi Sándor, 
Szabó Dorottya, Békefi Viktória. 
Jegyár: 2000 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók 
Miskovits Katalin közönségszer-
vezőnél a 06-30/422-3851-es 
telefonszámon. 
Helyszín: 
Városi Könyv tár és Közösségi 
Ház, színházterem

MÁRCIUSI ELŐZETES!

Március 5. (szombat), 17.00  
A Német Nemzetiségi Klub 
Nőnapi rendezvénye. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

Március 6. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház. 
Barillet–Grédy: A kaktusz virága. 
Zenés játék két felvonásban. Főbb 
szerepekben: Janza Kata, Szabó 
Dorottya, Bródy Norbert, Pintér 
Tibor, Bencze Sándor. Jegyár: 2000 
Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók 
Miskovits Katalinnál 06-30/422-
3851. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Március 10. (csütörtök), 18.00
Kiállításmegnyitó
SzögART Művészeti Egyesület
A belépés díjtalan! A kiállítás meg-
tekinthető március 31-ig.
Helyszín: Városi Galéria 

Március 12. (szombat), 
 09.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébikortól a tinédzserkorig: baba-
kocsit, etetőszéket, gyerek-autó-
ülést és sok más hasznos dolgot. Az 
első emeleten szakképzett gyer-
mekfelügyelet biztosított a szülők 
nyugodt vásárlása érdekében. In-
gyenes termékbemutatók, kóstolók. 
Asztalfoglalás február 15-től a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Március 17. (csütörtök), 18.00
Pál Feri atya Szigetszentmiklóson!
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál február 
15-től! Helyszín: Ádám Jenő 
Zeneiskola Hangversenyterem 
(Szebeni út 81. B épület)

2016. februári programok

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com
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SZIGETSZENTMIKLÓSI SZENIOR AKADÉMIA
2016 februárjában immár harmadik félévével folytatódik városunk-
ban az országos idősképző hálózatot működtető Zsigmond Király 
Főiskola által szervezett és a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 

által támogatott Szigetszentmiklósi Szenior Akadémia képzése.
Az előadásokon minden 50 év feletti szigetszentmiklósi és kör-

nyékbeli érdeklődő részt vehet, ingyenesen.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Tököli út 19.

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN:
1. 2016. február 10., 15.00

Dr. Jászberényi József: Az időskor pszichológiája – problémák, 
megoldások

2. 2016. február 17., 15.00
Czipperer Zsófia: Generációs hidak és szakadékok

3. 2016. március 2., 15.00
Dr. Udvarvölgyi Zsolt: Az iszlám múltja, jelene

4. 2016. március 9., 15.00
Dr. Soós Andrea Klára: A személyes adatok védelme

5. 2016. március 23., 15.00
Dr. Laki Ildikó: Az idősödő társadalmak megoldásra váró problémái

6. 2016. április 6., 15.00
Dr. Zelena András: Ki mit lájkol?

7. 2016. április 20., 15.00
Dr. Jászberényi József: Aktuális világpolitikai események

A minden előadáson részt vevő 
szenior hallgató az utolsó alkalommal oklevelet kap!

A futsal-diákolimpia IV. korcsoportjá-
nak idei Pest megyei versenyébe 122 
általános iskola labdarúgócsapata ne-
vezett be. A tét idén is az országos 
döntőbe jutás volt. A Pest megyei 
döntőt a Szigetszentmiklósi Városi 
Spotcsarnokban rendezték, ahová a 
Dunakeszi Széchenyi István Általános 
Iskola, a Szentendrei Izbégi Általános 
Iskola, a Turai Hevesy György Általános 
Iskola és a Szigetszentmiklósi József 
Attila Általános Iskola csapata jutott 
be. A győztes végül nagy csatában a 
Dunakeszi Széchenyi István Általános 
Iskola lett, amely 1 ponttal előzte meg 
az ezüstérmes sziget szentmik lósiakat.

A József Attila Általános Iskola 
csapata: Bak Vilmos 8/a, Bányai Fe-
renc 8/c, Izsák Máté 7/b, Karsádi 
Tamás 5/f, Kincse Gábor 5/f, Nádud-
vari Bence 5/f, Purczeld Szabolcs 8/c, 
Simon Barnabás 6/é, Simon Domon-
kos 8/é, Sztraka Dániel 6/d, Sztraka 
Kristóf 8/b

Futsal-diákolimpia 2015–2016.
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A Sziget SC versenyzői alapozással kezdték meg a felkészülést 
a 2016-os szezonra. Felnőttbirkózóink közül Kottes Pál és 
Szabó Patrik a felnőtt kötöttfogású válogatott kerettel, míg 
Nagy Mihály és Tomin Márton a szabadfogásúakkal vesz részt 
a válogatott edzőtáboraiban. Fiataljaink egy hetet töltöttek 
Mátraházán, ahol a folyamatos erősítő gyakorlatok mellett az 
állóképességre fektetve a hangsúlyt, többször is megmászták a 
Kékestető csúcsát.

Tomin Márton, Sziget SC

A Sziget SC hírei

JÖN, JÖN, JÖN… FUT, FUT, FUT
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Edzésben a csapat, jutalmazták a legjobbakat
Elkezdte a felkészülést a tavaszi 
szezonra az SzTK-Erima NB II-es 
labdarúgócsapata. A klubtól tá-
vozott Póti Krisztián, Illés Gyula, 
Kollega Krisztián és Domonkos 
Bálint. A pótlásukra több fiatal 
játékos érkezett, valamint a szi-
getszentmiklósi utánpótlásból is 
felkerült az első csapatba néhány 
labdarúgó. A keret megerősítése 
még folytatódik. Átalakulás tör-
tént a szakmai stábban is. Az 
erőnléti edzésekért januártól Pin-
tér Zoltán, korábbi NB I-es labda-
rúgó felel, aki eddig az U19-es 
korosztály egyik edzője volt. 

„Nemcsak előléptetés ez, 
hanem nagy feladat is" – fogal-
mazott Pintér Zoltán. „Szívesen 
dolgoznék majd újra a fiatalok-
kal, de csak a felnőtt csapat 
mellett. Ha ez lehetséges, akkor 
erre a klub vezetőivel közösen 
találunk megoldást. Az első csa-
patnál nekem az erőnléti edzé-

sek egy részének a vezetése lesz 
a feladatom. Természetesen 
minden úgy zajlik majd, ahogy a 
vezetőedző, Vágó Attila előírja.”

A gárda túl van már néhány 
felkészülési mérkőzésen is, a Ba-
latonfüred (4-0) és az FTC II 
(3-1) ellen nyert, míg a Moson-
magyaróvárral (1-1) döntetlent 
játszott. 

A szezon február 20-án kez-
dődik, amikor a csapat Zalaeger-
szegre látogat. Az első hazai mér-
kőzését február 27-én, a Sopron 
ellen játssza majd a gárda. 

A tavalyi év végén a Városi 
Sportcsarnokban jutalmazta  
az egyesület a legjobbjait. 
U7-es korosztály

A legjobb játékos:  Városi Zétény
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Csorbai Hunor

U9-es korosztály
A legjobb játékos:  Surman Márk

A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Rostás Róbert

U11-es korosztály
A legjobb játékos: 
 Robitschek Olivér
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Tóth Ádám

U13-as korosztály
A legjobb játékos: 
 Nemes Márton
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Horváth Gergő

U14-es korosztály
A legjobb játékos: 
 Jeszenszky Rudolf
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Drahos Márk

U15-ös korosztály
A legjobb játékos: 
 Vastag Szabolcs
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Piri Dániel

U17-es korosztály
A legjobb játékos: 
 Kiss József

A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Karsai Patrik

U19-es korosztály
A legjobb játékos: Jelencsik Tibor
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 M’boue László

U15-ös leány
A legjobb játékos: Pál Nikolett
A legtöbbet fejlődő játékos: 
 Horváth Cintia

Nők felnőtt
A legjobb játékos: 
 Horváth Orsolya
A legtöbbet fejlődő játékos:
  Jánváriné Sziráki Ivett
A legjobb utánpótláskorú játékos: 
 Pekár István
Az év ifi játékosa: Fazekas Márk
Az év edzője: Rakonczay András
Az év legígéretesebb felnőtt 
játékosa:  Gyökér Tamás
Az év szurkolója:  Debreceni Lajos
Az év felnőtt játékosa: 
 Balázs Richárd
Testgyakorló díj: Szabó Kálmán
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Kiemelkedő eredményekkel 
zárta a 2015-ös évet a DancEarth 
Akrobatikus Rock and Roll 
Táncsport Egyesület. A legki-
sebb versenyzőktől a felnőtte-
kig mindenki szép helyezések-
kel, illetve nemzetközi kvalifi-
kációval büszkélkedhetett az 
óévben. Egyesületünk jó né-
hány nagy nemzetközi és hazai 
versenyen, számos klubközi 
bajnokságon, egy versenyren-
dezésen, valamint egy évzáró 
gálán van túl. 

Az év utolsó pontszerző ver-
senyét, a Magyar Bajnokságot 
2015. november 28-án Pécsett 
rendezték meg. Az egyesüle-
tünk Felnőtt Nemzetközi For-
mációs és Junior Páros kategó-
riákban volt érintett. Leéb Fru-
zsina és Meskó Alex vegyes 
párosunk az előkelő 13. helyen 
zárta a bajnokságot. New 
Collection csapatunk egy ki-
emelkedő produkcióval az erős 
mezőnyben egyenes ágon jutott 
döntőbe, ahol egy szintén hi-
bátlan és remek kűrrel a 4. he-
lyig táncolta magát. A lányok 
az éves teljesítményük alapján 
kijutottak a márciusi, Svédor-
szágban megrendezésre kerülő 

felnőtt Világkupára, valamint a 
májusi, belgiumi Világkupára 
is, amely nagy büszkeséget je-
lent egyesületünk számára. 

A legnagyobb versenyzőink 
mellett idén is ígéretes az után-
pótlás a szervezetünkben. A 
legkisebbek is szép eredménye-
ket gyűjtöttek be, melyekre 

szintén nagyon büszkék va-
gyunk. 

A 2015-ös évet szokásos 
módon egy egész estés gálával 
búcsúztattuk, amelyen több 
mint 150 ügyes, tán cos lábú 
tanítványunk lépett fel. Remél-
jük, 2016-ban még többen csat-
lakoznak hozzánk!

Köszönjük a támogatást Szi-
getszentmiklós Város Önkor-
mányzatának, a szülőknek és 
minden támogatónknak! To-
vábbi kiemelkedő eredményeket 
kívánunk táncosainknak az új 
évben is!

Nemes Bettina
DancEarth TSE

Sikerekben gazdag új évet 
kíván a DancEarth TSE! 
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