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Rendeletalkotás
A testület megalkotta a Sziget-
szentmiklós Város Önkormányza-
tának 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 
1/2016. (I. 21.) önkormányzati 
rendeletét 7 785 373 000 Ft fő-
összeggel.

Beruházások, felújítások
Döntés született a Mocorgó Óvoda 
Lakihegyi Akácliget tagóvodájának 
bővítéséről, melynek megvalósítá-
sára 254 millió forintot biztosított 
a képviselő-testület.

A város közterületein lévő csa-
padékvíz-elvezető és szikkasztó-
rendszerek üzemeltetésére, fej-
lesztésére, illetve rendkívüli 
csapadékvízhelyzet esetén az el-
hárító munkák elvégzésére 50 mil-
lió forintot adott át a testület a 
Szigeti Vízművek Kft.-nek. 

Településfejlesztés, 
településrendezés, ingatlanügyek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Pajzs utcában és a Komá-
romi közben lefektetett ivóvíz-ge-
rincvezetéket a TERRA-LOG Mély-
építő Kft.-től mint beruházótól 
térítésmentesen tulajdonba veszi, 
és a Fővárosi Vízművek Zrt. va-
gyonkezelésébe, valamint üzemel-
tetésébe átadja.

Határozat született a városi 
térfigyelő kamerarendszer bővíté-
séről, amely szerint a Pro Urbe 
Alapítvány pénzbeli támogatásá-
nak felhasználásával a Kőparknál, 
az Ifjúság útja–Jókai út kereszte-
ződésében, az Oázis wellnessnél és 
a Kéktó Szabadidőparkban helyez-
nek el kamerákat. Emellett önkor-
mányzati forrásból is fejlesztik a 
rendszert, melynek köszönhetően 
kamera kerül a következő helyszí-
nekre is: II. Rákóczi Ferenc út–M0 
felhajtó (csepeli és lakihegyi oldal), 
elkerülő út (gerincút), M0 felüljáró 
utáni körforgalom, a Csepeli út–
M0 felhajtó, Csepeli út–M0 kör-

forgalom 1-2. kihajtó, Üdülő sor–
M0, Gyári út–Mű út kereszteződé-
se, Gyári út (Tököl irányába), Csépi 
út vége, Taksony-híd bevezető 
szakasza, Dujmó lakópark, Kossuth 
L. utca, Kardos iskola–Tököli út–
Somogyvári u. sarok, CIB Bank 
Bajcsy–Losonczi u. sarok, La ki-
hegy–Cseresznyés utcai buszfor-
duló, Massányi út–gerincút kör-
forgalom, Mű út–Boglya u. sarok, 
József Attila HÉV-állomás.

Intézményekkel, önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasá-
gokkal, nemzetiségi önkormány-
zatokkal kapcsolatos ügyek
Döntés született a Szigetszent-
miklós Család- és Gyermekjóléti 
Központ, továbbá a szigetszent-
miklósi óvodák alapító okiratairól.
A képviselő-testület a Sziget-
szentmiklós és Térsége Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Non-
profit Kft. taggyűlése számára a 
társaság törzstőkéjének 3 millió 
forintra történő emelését javasol-
ta, melyhez 2375 ezer forint va-
gyoni hozzájárulást biztosított. 

A  társaság új megnevezése: Kis-
Duna mente Szigetszentmiklós és 
térsége Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofit Kft.

Határozott a testület a telepü-
lési bolgár, német és roma nemze-
tiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról.

Egyéb ügyek
Dr. Barabás Botond képviselő úr 
bejelentette, hogy 2016. január 
7-én kilépett a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomból, és önkor-
mányzati képviselői tevékenységét 
független képviselőként kívánja a 
továbbiakban folytatni.

Döntés született az önkor-
mányzat előző években keletke-
zett, tárgyévet terhelő adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi-
zetési kötelezettségeinek – a költ-
ségvetési évre és az azt követő 
három évre várható összegének – 
elfogadásáról.

A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy tájé-
koztatáskéréssel forduljon Száz-

halombatta város polgármestere 
felé a Homatech Recycling Zrt. 
által létesítendő gumihulladék-
feldolgozó üzem megvalósításával 
kapcsolatban.

A 2016. március 20-ra kitűzött 
Pest megyei roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők időközi 
választására figyelemmel döntött 
a testület a Helyi Választási Bi-
zottság póttagjainak megválasz-
tásáról.

A testület 200 ezer forinttal 
támogatta a Peter Cerny Alapít-
vány a Beteg Koraszülöttek Gyó-
gyításáért szervezetet.

A Magyarországon működő 
cégek munkavállalói egészségi ál-
lapotának átfogó egészségügyi 
vizsgálatára vonatkozó projekt ke-
retében a Városi Egészségnap 
szervezésének támogatása iránt 
nyújt be pályázatot az önkor-
mányzat, melyhez 480 ezer forint 
fedezetet biztosított a testület.

Elfogadásra került az új Közbe-
szerzési Szabályzat. 

Döntés született még szociális 
ügyben benyújtott fellebbezés el-
bírálásával kapcsolatban.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület január 20-i rendes üléséről
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Elmondása szerint a városi rang 
megkövetelte, hogy bizonyos léte-
sítményeket pótoljanak a vezetők. 
Ekkorra datálódik a Minta lakóte-
lep építése, melyet már otthono-
sabbra terveztek, nem szerették 
volna ugyanis, hogy az 1979-ben 
épült Szent Miklós úti lakótelep-
hez hasonlítson. 

Szigetszentmiklósnak 1986-
ban 20 700 lakosa volt, a Csepel 
Autógyár pedig 8000 embert fog-
lalkoztatott. Persze nem csak szi-
getszentmiklósiak dolgoztak itt. 
Aki pedig Dömsödről járt be és 
megtudta, hogy új lakások épül-
nek, és volt elegendő jövedelme, 
értelemszerűen helyben vásárolt 
magának lakást. 

A nyolcvanas évek végére már 
26-27 ezres volt a város lakosság-
száma. Pongrácz Gábor elmondta, 
hogy leginkább a fiatalabbak let-
tek többen, ezért bővíteni kellett a 
bölcsődéket, óvodákat és iskolákat 
is. Ekkor épült a Nap utcai óvoda, 
sor került az 1-es, 2-es és 3-as 
iskola bővítésére, a nyolcvanas 
évek végén pedig létrehozták a 12 
tantermes középiskolát is. 

Meg kellett oldani további 
munkahelyek létrehozását is. 

A mai Bajcsy-Zsilinszky úti üzlet-
sor annak idején egy szabad terü-
let volt, ahol piac működött, a 
vezetőség pedig úgy döntött, 
hogy ott egy szolgáltatósort léte-
sít. Meghirdették, hogy azoknak a 
vállalkozóknak, kereskedőknek, 
szolgáltatóknak, akik hajlandóak 
a hiányszakmákban űzni tevé-
kenységüket, egy bizonyos nagy-
ságú üzletrészt ingyen biztosíta-
nak, melynek építését azonban 
nekik kell állniuk.

Ekkor kezdődött az M0-s épí-
tése is, a város pedig ezzel beke-
rült az országos vérkeringésbe. Az 
orvosi ügyeletet is átszervezték 
akkoriban. Azért, hogy ne kelljen 
éjjel-nappal minden orvosnak 
szolgálatot teljesítenie, otthonról 
oldották meg az ügyeletet napi 
váltásban. Ez a módszer a mai 
napig működőképes. 

Szigetszentmiklóson már akkor 
is kiemelkedő szerepe volt a tö-
megközlekedésnek, ekkor kezdték 
el kialakítani a mai kék busz jára-
tával megegyező útvonalakat. Sok 
kül ső, falusiasabb részen még az 
út sem volt kiépítve, így ezek időn-
ként a sárban közlekedtek. Pong-
rácz Gábor elmondta, annak ide-

jén például a Petőfi Sándor utca 
sem volt olyan szép, mint ma. 

A Bucka városrész akkortájt 
nem foglalkoztatta úgy a vezető-
séget, ahogy most a jelenlegi kép-
viselő-testületet. Ez ugyanis egy 
nyaralóövezet volt, ahol nem volt 
égető szükség víz, gáz és egyéb 
szolgáltatás kiépítésére. Sokan a 
fővárosban élők közül azonban – 

akiknek itt volt nyaralója – nyug-
díjas korukra a városon belül vásá-
roltak maguknak lakást vagy 
házat. 

Ha kíváncsi a beszélgetés to-
vábbi részleteire, látogasson el a 
Lakihegy Rádió weboldalán talál-
ható Hangos Archívumba és hall-
gassa vissza a műsort! 

www.lakihegyradio.hu

30 éve város Szigetszentmiklós
Településünk 1986. január 1-jén kapta meg ezt a címet, s ezzel 
Magyarország 116. városa lett. A jubileum alkalmából beszélgetés-
sorozatot indított a helyi elektronikus média, amely minden hónap 
elején műsorára tűz egy interjút az elmúlt három évtizedben szol-
gált tanácselnökökkel, polgármesterekkel. Elsőként Pongrácz 
Gábor volt a Lakihegy Rádió (FM 107) vendége, aki 1981 és 1989 
között volt a település első embere. Milyen feladatok foglalkoztat-
ták az akkori vezetőséget? Milyen létesítményeket hoztak létre 
ekkor? Mivel járt a várossá válás? Ezekre a kérdésekre a rádió 
Napirenden c. műsorában válaszolt Pongrácz Gábor. 

Időutazás a képernyőn
Márciustól a DunaMédia Televízió újdonsága, hogy a műsorok közötti 
képújság részben átalakul. A Szigetszentmiklóst és környékét megörökí-
tett fényképekből és egyéb, az archívumokban fellelhető fotókból egy 
zenés videoműsor került összeállításra. 

A Lakihegy Rádió felhívására sok személyes jellegű kép érkezett, de 
felkutattunk és digitalizáltunk régi képeslapokat is. A képzeletbeli idő-
utazás 1905-től indul és 2015-ig tart. Nem csak a műsorokat érdemes 
tehát nézni – amely minden hétköznap 18.00 órakor friss adással jelent-
kezik, az ismétlések pedig 21.00-kor és másnap 8 és 14 órakor láthatóak 
–, hanem most már hasznos időtöltés a műsorok között is velünk tartani. 

Ha szeretné az Ön képeit is viszontlátni a képernyőn, küldje el ne-
künk az info@duna-media.hu e-mail címre.

A József Attila lakótelep

A Csepel Autógyár bejárata
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A munkakör határozatlan időtar-
tamra szól, hat hónap próbaidő 
kikötésével.

Pályázati feltételek:
y magyar állampolgárság,
y büntetlen előélet,
y cselekvőképesség, 
y  felsőfokú képesítés a 29/ 

2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. 
melléklet 19. pontja alapján,

y  a felsőoktatásban szerzett 
végzettséggel és gazdaság-
tudományok képzési terüle-
tén szerzett szakképzettség-
gel – és emellett a) okleveles 
könyvvizsgálói vagy állam-
háztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy az engedélyezés szem-
pontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy b) 
gazdasági vezetői, belső el-
lenőri, érvényesítői, pénz-

ügyi ellenjegyzői – 2012. ja-
nuár 1. előtt az Áht. szerinti 
ellenjegyzői –, vagy a szám-
vitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 150. § (1) és (2) bekez-
dése szerinti feladatok ellá-
tásában költségvetési szerv-
nél szerzett legalább ötéves 
igazolt szakmai gyakorlattal, 
valamint mérlegképes köny-
velői szakképesítéssel vagy a 
felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie. (2) A gaz-
dasági vezetőnek szerepelnie 
kell az Szt. 151. § (3) bekez-
dése szerinti nyilvántartás-
ban, és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogo-
sító engedéllyel,

y  vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása,

y  orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: 
y  költségvetési szervnél hasonló 

munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat,

y  legalább 5 éves vezetői tapasz-
talat, 

y  magas szintű felhasználói szá-
mítógépes ismeret,

y  közigazgatási alapvizsga, szak-
vizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
y  90 napnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt,
y  a 45/2012. (III. 20.) Korm. ren-

delet 8. §-ában foglaltak alap-
ján a Kormányrendelet 1. sz. 
melléklete szerinti formában 
meghatározott önéletrajzot,

y  az iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolatát,

y  hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, 
hogy a pályázat elbírálásában 

részt vevők a teljes pályázati 
anyagba betekinthetnek,

y  nyilatkozat, hogy vállalja a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
rás lefolytatását, 

y  összeférhetetlenségi nyilatko-
zatot a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 84-87. § szerint. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2016. április 1. 
A munkakör betölthető: 

legkorábban 
2016. október 3-tól.

Az állás betöltésével kapcsolat-
ban részletes információ Sziget-
szentmiklós Város honlapján, a 
www.szigetszentmiklos.hu ol-
dalon található.

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
– nyugdíjazás miatt megüresedő – PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐI 

munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós madártávlatból 
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Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

„BOLGÁR PARADICSOMNEVELŐ VERSENY 
SZIGETSZENTMIKLÓSON”

címmel pályázatot hirdet.
A pályázat célja: A szigetszentmiklósi bol-
gárkertészet történetének, a bolgár kertésze-
ti hagyományoknak a megismertetése.

y  A pályázaton szigetszentmiklósi lakosok 
vehetnek részt, életkori korlát nélkül. 

y  A pályázaton a nemzetiségi önkormányzat 
által biztosított, bolgárkertészetből szár-

mazó paradicsompalánták által hozott ter-
méssel lehet részt venni. 

y  Egy nevezőnek legfeljebb 10 db palántát 
biztosít a nemzetiségi önkormányzat.

y  A helyezéseket a zsűri három kategóriában 
adja ki: 1. legnagyobb termés, 2. legszebb, 
legegészségesebb termés, 3. legízletesebb 
termés. 

y  A nevezési határidő: 2016. április 15.
y  A nevezési lap, valamint a pályázattal kap-

csolatos bővebb információ a www.
szigetszentmiklos.hu oldalon olvasható.

A pályázat eredményhirdetésére és a nyertes 
pályázók díjazására 2016. szeptemberében, a 
„Szabacsi Nap” elnevezésű városi rendezvény 
keretein belül kerül sor. 

NEVEZÉSI LAP
„BOLGÁR PARADICSOMNEVELŐ VERSENY SZIGETSZENTMIKLÓSON”
Név:

Lakcím/értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

A pályázó kijelenti, hogy a versenyen kizárólag a versenyre biztosított paradicsompalánták által hozott terméssel vesz részt. 

Dátum: Aláírás:
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A HŰSÉGRE 
„esküsznek”

Együtt sütöttek 
nagyszülők és gyerekek

Farsang utolsó hétvégéjén fánksütésre hívta a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Klub a város 
apraját és nagyját.

Február 14-én a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
tartották a szigetszentmiklósi egyházak az immár hagyomá-
nyossá lett Hűség Napja elnevezésű rendezvényüket a Házasság 
Hete programsorozathoz kapcsolódva. Az eseményre mindazo-
kat várták, akik már házasok vagy házasodni kívánnak; akik 
küzdenek a házasságukért vagy éppen megfeneklett, esetleg 
zátonyra futott párkapcsolatban élnek.

„Istennek mindannyiunkhoz van üzenete" – mondták az ese-
ményt szervező lelkészek, akik a jelen lévő házaspárokkal 
együtt bizonyságtétellel erősítették meg házassági köteléküket.

A Nemzedékek Házában tartott eseményen a sütés mellett kézmű-
ves foglalkozáson is részt vehettek a családok. A rendezvény sikerét 
a rengeteg érdeklődő és a finom, ízletes fánk bizonyította, ezért a 
szervezők elhatározták, hagyományt teremtenek a farsangi fánksü-
tésből.

A következő hasonló esemény március 19-én lesz a Nemzedékek 
Házában (József Attila lakótelep), amikor is a húsvéthoz köthető 
süteményeket készíthetik el azok, akik ellátogatnak a helyszínre.
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Szülők Bálja

A József Attila Általános Iskolában évek óta hagyomány az 
alapítványi Szülők Bálja. Ebben az évben is lázas készülődés 
és próbák sorozata előzte meg az eseményt. 

Sok vidám produkciót láthattunk: a 8/b-sek kacsatáncát, az 
5/b-sek focistáit, a 8/é-sek swingjét, az 5–8. osztályosok nép-
táncát, a tanárok apácás összeállítását, valamint a 8. évfolya-
mosok csodaszép keringőjét. A táncos produkciókat a Sziget 
Színház művészei színesítették híres dallamokkal. A színvona-

las műsor után finomabbnál finomabb ételek várták a bálozó-
kat, majd mulattató zenére táncolhatott a vendégsereg. A haj-
nalig tartó vidám hangulatot a tombolahúzás szakította meg, 
ahol értékes nyeremények találtak gazdára. 

Reméljük, mindenki őriz egy szeletet a szívében az idei bál-
ról. Köszönet minden szülőnek és kollégának, aki a bál sikeré-
hez hozzájárult.

Zilling Ibolya igazgató
József Attila Általános Iskola és AMI
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Március 10. (csütörtök) 18.00
Kiállításmegnyitó
SzögART Művészeti Egyesület
A belépés díjtalan!
A kiállítás megtekinthető március 
31-ig. Helyszín: Városi Galéria 

Március 12. (szombat) 
 9.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Előzetesen minden asztal elkelt!
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Március 15. (kedd) 
 9.00 és 10.00 
Ünnepi megemlékezés  
az 1848/49-es forradalom  
és szabadságharc 168. évfor-
dulója alkalmából.
9.00-kor megemlékezés és koszo-
rúzás. Helyszín: Városi Temető
10.00-kor koszorúzás és ünnepi 
műsor. 
Helyszín: Városháza előtti tér

Március 17. (csütörtök) 10.00
Zenéről könnyedén
Zenei ismeretterjesztő előadás-
sorozat
II. rész: Az A Capella 
WindSingers 
A WindSingers vokálegyüttes 
2011-ben Budapesten alakult 5 
komoly- és könnyűzenében is 
jártas énekes tehetségből. Kon -
cert jeiken sokszínű feldolgozá-
sokat és saját számokat egy-
aránt énekelnek a jazz és a pop 
műfajában, a humort sem nél-
külözve.

További előadás:
2015. április 21. 
(csütörtök), 10.00
Szőke Nikoletta Quartet
Bérlet ára: 1200 Ft/3 alkalom, il-
letve 450 Ft/alkalom
Helyszín: Általános Iskola és 
Zeneiskola Hangversenyterem 
(Szebeni út 81. B épület)

Március 17. (csütörtök), 18.30
Életmódváltó Klub rendezvénye
PÁL FERI ATYA előadása Sziget-
szentmiklóson. „A szorongástól 
az önbecsülésig” 
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 
700 Ft/diák, nyugdíjas. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál.
Helyszín: Általános Iskola és Zene-
iskola Hangversenyterem (Szebeni 
út 81. B épület)

Március 18. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépnek:
Zolbert 
A tengerentúlon töretlen népszerű-
ségnek örvendő smooth jazz műfaj 
magyarországi nagykövete első íz-
ben lép fel a Nemcsak Jazz Klubban. 
Koncertjén a „One” címmel megje-
lent önálló debütáló nagylemezé-
nek dalai mellett a legismertebb 
jazzslágerek is helyet kapnak.

Peet Project 
2009-ben elnyerte a Jazzy Rádió 
országos dalversenyének fődíját. 
Rendkívül fiatalos, olykor lendüle-
tes, olykor könnyed zenéjük kor-
szakalkotó különlegessége, hogy a 
funky- és popalapú, némi jazzes 
szabadsággal fűszerezett – úgyne-
vezett smooth jazz – környezetben 
a zenekar frontembere, Ferencz 
Péter „Peet" által prezentált hege-
dűjáték is egyenrangú szerepet kap.
Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/
diák, nyugdíjas. Jegyek elővétel-
ben vásárolhatók a helyszínen!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

Március 19. (szombat), 9.00–13.00
„Könyvtárba mentem…”
Tavaszi Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub és kézműves fog-
lalkozás a gyermekkönyvtárban.
„Olvass, Miklós!” olvasásnépsze-
rűsítő verseny meghirdetése. 

A 2015-ös Év Olvasója díj átadása.
„Egyet tegyél, egyet vegyél!” könyv-
csereakció. Aula Könyvtár: kiállítás 
könyvtárunk legújabb könyveiből. 
Ingyenes DVD-, CD-, hangoskönyv-
kölcsönzési lehetőség. 
A belépés díjtalan! 
Helyszín: Felnőtt- és 
Gyermekkönyvtár

Március 19. (szombat), 17.00 
Tavaszi Családi Délután
Kolompos Színház: Jönnek a 
huszárok. Az 1848/49-es szabad-
ságharc korának hangulatos be-
mutatása huszároknak öltözött 
gyermekszereplőkkel, fecskefalvi 
lányokkal, verbunkos tánccal, mu-
zsikaszóval. Az előadás után most 
sem maradhat el a táncház. 17 
órától húsvéti kézműves játszó-
házzal várjuk a kicsiket, nagyokat 
a Pöcök Egyesület Játszóház ve-
zetőinek közreműködésével!
Közkívánatra nyuszisimogatás! 
Jegyár: 900 Ft (3 éves kortól). 
Jegyek elővételben vásárolhatók 
az információs szolgálatnál!
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme és aula.

Március 21-22-23. 
(hétfő-kedd-szerda), 10.00–18.00
Kézimunka-kiállítás és -vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi 
Kézimunkások Alapítványa
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, oktatóterem

Március 22. (kedd), 19.00
A Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház előadása a Színházi 
Világnap alkalmából
„Bohém évek”
Bencze Sándor sanzonestje
Jegyár: 1200 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók 
Miskovits Katalinnál 
06-30/422-385.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

Március 22-23-24. (kedd-
szerda-csütörtök),  10.00–18.00
„Tündérvirág-kert”
Húsvéti virágkiállítás és vásár
Megnyitó: március 22. (kedd), 
10.00. Szervező: Kossuth Kert-
barát Kör. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház, aula és ok-
tatóterem.

ÁPRILISI ELŐZETES!
Április 2. (szombat), 18.00
Hallgasd Helyben! élő rockzenei 
klub. Program: Révész Sándor 
„Rock and roll közlegények” 
című koncertje. 
Jegyek: 2000 Ft-os áron elővétel-
ben vásárolhatók a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház információs szol-
gálatánál. Helyszín: Általános 
Iskola és Zeneiskola Hangver seny-
terem (Szebeni út 81. B épület)

Április 7. (csütörtök), 18.00
Kiállításmegnyitó,
Domján Gábor képzőművész
Helyszín: Városi Galéria

Április 9. (szombat), 19.00
KOSSUTH  BÁL
Szervező: Kossuth Kertbarát Kör
Jegyrendelés és információ: 
06-70/561-9500. Helyszín: 
Batthyány Kázmér Gimnázium

Április 13. (szerda), 18.30
Magyar Költészet Napja. „Nap pal 
hold kél bennem…” Turek Miklós 
színművész József Attila-estje
Jegyár: 1100 Ft/felnőtt, 800 Ft/diák, 
nyugdíjas. Jegyek elővételben kap-
hatóak! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2015. évi szja 
1%-át az intézménynek felaján-
lották. Az így befolyt 70 323 Ft-
ból a könyvtár műsoros DVD-ket 
vásárolt, melyek listája az épü-
letben megtalálható.

2016. márciusi 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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A téli átigazolási időszakban az SzTK-Erima 
vezetése több olyan labdarúgót is visszacsábí-
tott az egyesülethez, akik korábban Sziget-
szentmiklóson kezdtek futballozni, ám időköz-
ben más, többnyire NB I-es csapatokhoz 
szerződtek. 

Az NB II-es csapat keretének a tagja lett 
Gubacsi Zoltán, aki az elmúlt években az olasz 
Novarra, a Diósd, valamint az Újpest játékosa 
is volt. Ugyancsak az élvonalból igazolt vissza 
városunkba Vajda Dániel, aki a Bp. Honvéd 
kapusa volt eddig. A Bartha testvérek, Krisz-
tián és Kristóf Dunaújvárosból tértek haza. 
Mellettük az utánpótlásból került az első ke-
retbe Gyökér Tamás, valamint Fazekas Márk, 
akik az SzTK-Erima saját nevelésű labdarúgói.

A klubnak határozott törekvése, hogy az 
utánpótlásból kikerülő futballistákat Sziget-
szentmiklóson tartsák, ennek első lépései tör-
téntek meg most a télen. 

Nem indult jól az időközben elkezdődött 
szezon a csapat számára. Az együttes az első 
tavaszi fordulóban a feljutásra pályázó ZTE 
vendége volt és a mérkőzésen 3–0-s vereséget 
szenvedett. Az eredmény csalóka, nem volt 
ilyen nagy különbség a két gárda között. 
Ugyanakkor a ZTE könyörtelenül kihasználta a 
védelmi megingásokat, míg a hazai kapus 
több bravúrt is bemutatott. 

A TAVASZI PROGRAM:
19. forduló, március 12., 14.30: 
 SzTK-Erima–Csákvár
20. forduló, március 19., 18.00: 
 Gyirmót–SzTK-Erima
21. forduló, április 2., 16.30: 
 SzTK-Erima–Szeged
22. forduló, április 9., 16.30: 
 Kisvárda–SzTK-Erima
23. forduló, április 16., 17.00: 
 SzTK-Erima–Soroksár
24. forduló, április 24., 17.00: 
 Ajka–SzTK-Erima
25. forduló, április 30., 17.00: 
 Siófok–SzTK-Erima
26. forduló, május 7., 17.30: 
 SzTK-Erima–Budaörs
27. forduló, május 15., 17.30: 
 Mezőkövesd–SzTK-Erima
28. forduló, május 21., 18.00: 
 SzTK-Erima–Dunaújváros
29. forduló, május 29., 18.00: 
 Vác–SzTK-Erima
30. forduló, június 5., 18.00: 
 SzTK-Erima–Balmazújváros

MÁRCIUSI PROGRAMOK:
 
MÁRCIUS 12.  
9.00–12.00

ERIMA lány kézilabdatorna
14.00; 16.00

SZNKSE–Fehérvár KC II
Női felnőtt és junior NB II. kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

MÁRCIUS 13.  
13.00, 15.00 

SZKSK–Vecsés 
Férfi felnőtt és junior NB II. kézilabda 
bajnoki mérkőzések

17.00, 19.00 
SZKSK–Veszprém 
Férfi felnőtt és junior NB I/B kézilabda
 

MÁRCIUS 19–20. 
SZTK KUPA
Országos Ritmikus Gimnasztika Verseny

9.00–14.00 
ERIMA fiú kézilabdatorna

MÁRCIUS 26.  Karatemaraton

Szigetszentmiklósi 
fiatalok 

a felnőttkeretben

Szigetszentmiklósi floorballsikerek
Floorball Kispályás Diákolimpia Orszá-
gos Bajnokságot rendeztek 2016. január 
17-én Kecskeméten. A verseny döntőjé-
ben a Batthyány Kázmér Gimnázium III. 
korcsoport fiúcsapata az I. helyen vég-
zett, így a szigetszentmiklósi csapat or-
szágos bajnok lett.

A csapattagok: Ari Alex, Fodor Atti-
la, Fodor Dávid, Szabó Máté 1, Szabó 
Máté 2, Sándor Tamás.

Felkészítő tanár és edző: Sándor 
Enikő, Sándor Csaba.

Szintén ezen a versenyen a József 
Attila Általános Iskola II. korcsoport 
csapata országos IV. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Szabó Ákos, Mészá-
ros Márton, Marhas Nataniel Endre, 
Oravecz Enikő Dorottya, Károly Dániel 
Ferenc, Gál Botond. 

Felkészítő edző: Sándor Csaba. 
A torna legjobb játékosa címet a III. 

korcsoportból Fodor Attila, a II. korcso-
portból pedig Szabó Ákos nyerte el. 

További információk: szszmsportcsarnok.hu
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Az első alkalommal megrende-
zett Magyar Jégkorong Napján 
városunk képviseletében a Szi-
geti Bikák U8 és U10 korosztá-
lya, valamint a Jégoroszlánok 
U10-es csapata is jégre lépett a 
Városligeti Műjégpályán. A jeles 
nap alkalmából 18 pályát alakí-
tottak ki a szervezők a több mint 
800 résztvevő gyermek részére. 
A rendezvény hangulata magá-
val ragadó volt, óriási élmény, 
igazi hokiünnep minden résztve-
vő számára.

A Szigeti Bikák mindkét kor-
osztályban új tagokat köszönt-

hettek soraikban. Az iskolai/óvo-
dai oktatásban, majd a kori-
suliban nevelkedett friss Bikák 
első csoportja máris bemutat-
kozhatott a jégkorongsportban, 
ráadásul éppen ezen a jeles 
napon.

A legkisebbek legnagyobb 
örömére igazi példaképek is be-
szálltak a játékba, ellátogattak a 
pályára Kovács Csaba, Orbán At-
tila, Tokaji Viktor, Frank Banham 
válogatott játékosok, valamint a 
MOL Liga mezőnyéből is tisztele-
tüket tették játékosok, pl. Nagy 
Krisztián és Terbócs István.

Bikák a jégen

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

2016. JANUÁR HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Golcs Jánosné (1934), dr. Rédei Edit (1965), 
Bakator Gyula (1952), Becz Pálné (1921), 
Radnóti Rudolfné (1926), 
Megyes Jánosné (1929), 
Basa András Imre (1953), Orbán Dénesné (1919), 
Balogh Sándorné (1964), Becz István (1924)

Megkezdődött a 2016. évi ver-
senyidőszak. Január 23-án Kot-
tes Pál és Szabó Patrik Zágráb-
ban birkózott a magyar váloga-
tott tagjaként, de egyikük sem 
ért el helyezést. 

Mindketten indultak február 
6-án a Magyar Nagydíjon. Ezen 
a versenyen Pali 6-0-s vezetés-
nél megsérült az első mérkőzé-
sen, míg Patrik remek birkózással 
– többek között a kínai olim - 
piai ezüstérmes legyőzésével – 
bronz  érmes lett.

SZABÓ PATRIK február 13-án 
már Belgrádban (Szerb Nagydíj) 
nyert bronzérmet. Remek formá-
jának köszönhetően Sike András 
szövetségi kapitány őt jelölte 80 

kg-ban a március 8. és 13. közöt-
ti rigai felnőtt Eb-re, amit remél-
hetőleg a Magyar Birkózó Szö-
vetség vezetősége is jóváhagy.

Február 14-én területi ver-
senyt rendeztek Nyársapáton. 
Diák- és serdülőkorosztályban 
szépen gyűjtöttük az érmeket!
1. HELYEZETT:  Zsivnovszky 

Péter, Balogh Attila, Nagy 
Marcell

2. HELYEZETT: Patyi Máté, Rusz 
Ger gely, Zsivnovszky Gergő, 
Nagy Barnabás

3. HELYEZETT: Jenei Bence, 
Mózes Ádám, Rencs Viktor 

4. HELYEZETT: Mráz Zoltán
 Tomin Márton 

szakosztályvezető (Sziget SC)

BIRKÓZÓHÍREK
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Pest Megye Lapja
Közéleti havilap   www.pestmegyelapja.hu

Márciustól új havilap indul!

További információk:
takacs.tunde@pestmegyelapja.hu

Hirdetésfelvétel: 
hirdetes@pestmegyelapja.hu

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek
és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

fogyasztói panaszaikat, a
PEST MEGYEI 

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703, (06-1) 784-3076
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

Médiapartner: ECHO TV
Műsorunk címe: Jogvita és egyezség

A premier adás megtekinthető az ECHO TV-ben 2016. február 15-től 
kéthetenként hétfőn 22 óra 30 perckor a Híradó után, továbbá a délelőtti 

ismétlés ugyanazon a héten szombaton 11 óra 30 perckor és a 
következő héten csütörtökön 11 órakor látható.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technlógiák alkalmazásásval. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

Rugalmas szolgáltatások egyéni igényekre szabva.  

Gyöngyház
TÁRSASHÁZKEZELŐ IRODA

• Társasházkezelés 
• Közös képviselet
• Társasházak könyvelése
• Társasházak takarítása
• Házgondnokság (mobil karbantartó)

• Felújítási projektmenedzsment
• Energetikai költségfelosztás
• Hátralékkezelés
• Közműkontroll
• Biztosítás

www.gyongyhazplusz.hu | info@gyongyhazplusz.hu
Tel: 06-1/425-73-08 06-20/232-85-63
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KAJAKOKTATÁS
NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGGEL

Egyesületünk folyamatosan várja
a 9–13 éves sportolni vágyó

fiatalok jelentkezését.

Személyesen a Május 1. sétánynál található
szabad strandon vagy telefonon 

a 06-70/237-6967-es telefonszámon lehet.
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