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RENDELETALKOTÁS

A képviselő-testület elfogadta a 
2016. évi költségvetésről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 
1/2016. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosítását, valamint 
hatályon kívül helyezte a telepü-
lésrendezési feladatok megvaló-
sítását biztosító elővásárlási jog 
megállapításáról szóló 14/2005. 
(VI. 29.) önkormányzati rende-
letét. 

Módosult a lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és értékesítéséről 
szóló 26/2011. (X. 27.) önkor-
mányzati rendelet az önkor-
mányzati lakások lakbérének 
mértékét illetően, amely 2016. 
június 1-jén lépett hatályba. 

EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, 
SZOCIÁLIS, INTÉZMÉNYI, 
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK

A lakihegyi Akácliget Óvoda to-
vábbi 50 férőhellyel való bővíté-
sére való tekintettel döntött a 
testület a Mocorgó Óvoda és 
tagóvoda két önálló intézményre 
történő szétválasztásáról. Az új 
intézmény neve: Szigetszent-
miklósi Akácliget Óvoda.  

A Szigetszentmiklósi Akácli-
get Óvoda intézményvezetői ál-
láshelyének betöltésére nyilvá-
nos pályázat kerül kiírásra.

A fenntartó Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Szi-
getszentmiklósi Tankerület szak-
mai kérésének megfelelően a 
képviselő-testület tudomásul 
vette a Szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium, a 
Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Ál-
talános Iskola, a Szigetszentmik-
lósi József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, 
valamint a Kardos István Általá-
nos Iskola és Közgazdasági Szak-

középiskola alapfeladatának 
csökkentését azzal, hogy a fenti 
oktatási intézmények alapdoku-
mentumaiban törlésre kerül a 
halmozottan fogyatékos, sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált 
ellátási feladata. Egyúttal a tes-
tület felkérte a fenntartót, hogy 
az új iskolák megépítését köve-
tően azokban az intézmények-
ben, ahol a halmozottan fogya-
tékos, sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált ellátási felada-
ta lehetővé válik a szigetszent-
miklósi gyermekek számára, az 
alapdokumentumok módosításá-
val és a szakmaiság biztosításá-
val tegye lehetővé a gyermekek 
ellátását a városban.

A képviselő-testület megha-
tározta a 2016/2017. nevelési 
évben indítható óvodai csopor-
tok számát és a maximális cso-
portlétszám túllépését; eszerint 
a „Napraforgó” Óvodában 5, a 
Napraforgó Óvoda „Szivárvány” 
Tagóvodájában 6, a „Csicsergő” 
Óvodában 14, a „Mocorgó” Óvo-
dában 12, a Mocorgó Óvoda 
„Akácliget” Tagóvodájában 5, a 
„Napsugár” Óvodában 4, a „Pity-
pang” Óvodában 6 csoport indít-
ható. 

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szigetszent-
miklósi Tankerülettől 2016. ápri-
lis 30-ig az önkormányzat szám-
lájára beérkezett 1 980 780 Ft 
térítési és tandíj összegéből a 
testület a Szigetszentmiklósi Jó-
zsef Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola esz-
közfejlesztésére 1 291 980 Ft-ot, 
az Ádám Jenő Zeneiskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola eszközfej-
lesztésére 688 800 Ft-ot bizto-
sított.

A Batthyány Kázmér Gimná-
zium diákönkormányzata részére 
100 000 Ft összegű támogatást 
nyújtott az önkormányzat a 
2016. június 15-én megrende-
zett Diáknap lebonyolításához.

Az önkormányzat az idei 
évben is nyári gyermekétkezte-
tést biztosít 300 rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő általános iskolai tanu-
ló részére, gyermekenként 8000 
Ft értékű Erzsébet utalvány for-
májában.

A szigetszentmiklósi szociáli-
san rászoruló nyugdíjas lakosok 
részére nyújtott rekreációs üdü-
lés pályázati folyamatának lebo-
nyolítása, megszervezése érde-
kében az önkormányzat együtt-
működési megállapodást kötött 
a Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvánnyal. 

Felkérést kapott a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, hogy 
a 2016. évben megrendezett 
Hősök Napja alkalmából ideigle-
nesen emléktáblát helyezzen el a 
II. világháborús civil áldozatok 
emlékére. Felhatalmazta továb-
bá a testület a polgármestert, 
hogy szerezzen be további infor-
mációkat a II. világháborús pol-
gári áldozatokról, és terjessze az 
új emlékművel kapcsolatos ja-
vaslatát a szakbizottság, vala-
mint a képviselő-testület elé.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A testület döntött arról, hogy a 
„Fenntartható közlekedésfejlesz-
tés Pest megyében” című pályá-
zat Kerékpárosbarát fejlesztés c. 
komponensének keretében be-
nyújtja a Szigetszentmiklós, Cse-
peli út – Lehel utca – Petőfi 
Sándor utca kerékpáros közleke-
dési nyomvonal kialakítása című 
pályázatát, valamint a Sziget-
szentmiklós, Gyári út – Mű út – 
Viola utca kerékpáros közlekedé-
si nyomvonal kialakítása című 
pályázatát, ez utóbbit konzorciu-
mi formában.

Módosult a 2016. évre terve-
zett beruházási feladatok finan-
szírozásához szükséges fejlesz-

tési célú hitel felvételéről, a hi-
telfelvétel keretében megvalósu-
ló feladatokról, a hitel kondíciói-
ról szóló döntés, melynek értel-
mében az önkormányzat a 2016. 
évben 771 050 000 Ft saját for-
rású kereskedelmi banki hitelt 
vesz fel a következő feladatok 
megvalósításához: a 16 tanter-
mes általános iskola építéséhez 
területvásárlásra 95 000 000 Ft-
ot, a régi szennyvíztelep re-
konstrukciójához 70 000 000 
Ft-ot, a Határ úti szennyvízcsa-
torna kapacitásbővítéséhez 
350  000 000 Ft-ot, a városi 
csapadékvíz-hálózat tervezésé-
hez 126 050 000 Ft-ot, a kézi-
labda-edzőcsarnok építéséhez 
pedig 130 000 000 Ft-ot. 

A képviselő-testület 2016. 
április 11-i rendkívüli ülésén 
döntött arról, hogy indulni kíván 
a „Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai 
számára” című pályázaton a 
Kardos István Általános és Köz-
gazdasági Szakközépiskola, vala-
mint a Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
energiahatékonyságának javítási 
programjával. Tekintettel azon-
ban arra, hogy a Csonka János 
iskola felmérése során megálla-
pítást nyert, hogy műszaki okok-
ból nincs mód az épület fűtési 
rendszerének felújítására, szük-
ségessé vált a testület korábbi 
döntésének módosítása. A mó-
dosító döntés értelmében a pá-
lyázaton a Csonka János iskola 
helyett a Szigetszentmiklósi 
Napsugár Óvoda energiahaté-
konyságának javításával kíván 
indulni a képviselő-testület. 

Határozat született az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, Rév 
sor 104. alatti Csónakház építé-
sével kapcsolatos tervezési mun-
kák megkezdéséről, melyre brut-
tó 4 500 000 Ft fedezetet bizto-
sított a testület.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület május 25-i rendes üléséről



Elkészítteti az önkormányzat a 
Dr. Lengyel Lajos u. 1. szám alatti 
épületben működő Szigetszent-
miklósi Nagycsaládosok Egyesü-
lete (SZINE) és a Szigetszentmik-
lósi Ifjúsági Parlament Egyesület 
(SZIPE) által használt helyiségek 
belső felújítását, melyhez bruttó 
2 500 000 Ft keretösszeget bizto-
sított a testület.  

Kiegészítő fedezetet biztosí-
tott a képviselő-testület a Laki-
hegyi Akácliget tagóvoda bőví-
tésére bruttó 11 865 261 Ft 
összegben.  

A testület támogatta a laki-
hegyi orvosi rendelőben (Adóto-
rony tér 6.) vizsgálóhelyiség ki-
alakítását a váróterem egy ré-
szének leválasztásával, melynek 
megvalósításához bruttó 
550 000 Ft keretösszeget bizto-
sított. 

Az I. Számú Városi Bölcsőde 
főzőkonyhájában történt gépé-
szeti javításra bruttó 579 120 
Ft-ot biztosított az önkor-
mányzat.

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK

Elfogadásra került az Aries Non-
profit Kft., a Szigeti Vízművek 
Nonprofit Kft., az SZSZM Sziget-
szentmiklósi Városfejlesztő Non-
profit Kft., a Kis-Duna mente 
TDM Nonprofit Kft. (névváltozás 
előtt: Szigetszentmiklós és Tér-
sége TDM Nonprofit Kft.) 2015. 
évi mérlegbeszámolója.

Javasolta a képviselő-testület 
a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyű-
lése számára a társaság 2016. évi 
üzleti tervének és 2015. évi mér-
legbeszámolójának elfogadását.

A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a Kis-Duna mente 
TDM Nonprofit Kft. taggyűlésén 
való képviseleten túlmenően a 
közös tulajdonú üzletrész képvise-
letére is. A polgármester akadá-
lyoztatása esetén a hatáskör gya-
korlására dr. Vántsa Botond alpol-
gármester kapott felhatalmazást. 

A 2016–2018. időszakban a 
helyi idegenforgalmi adóból be-
folyt bevétel 100%-a átadásra 
kerül a Kis-Duna mente TDM 
Nonprofit Kft.-nek, melyet a kft. 

a társasági szerződésben megfo-
galmazott célok és tevékenysé-
gek érdekében használhat fel. 

Az ARIES Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjévé 2016. június 16. nap-
jától 2021. június 15. napjáig 
tartó határozott időre Szarvas 
Tibor jelenlegi ügyvezetőt vá-
lasztotta meg a testület. 

KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE

A Szigetszentmiklós 2412/4 
hrsz.-ú magánutat Hanga közre 
nevezte el a képviselő-testület. 

EGYÉB ÜGYEK

Elfogadásra került a Sziget-
szentmiklós Egészséges Városért 
Közalapítvány 2015. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztató, 
valamint az Országos Mentő-
szolgálat Alapítvány részére 
nyújtott 250 000 Ft összegű tá-
mogatás rendeltetésszerű fel-
használásáról szóló beszámoló 
és pénzügyi elszámolás.

A képviselő-testület támo-
gatta a Szigetszentmiklósi 
 Rendőrkapitányság vezetőjének 
Magyar Tamásné c. r. fő törzs-
zászlós és Kopácsi Ferenc c. r. 
törzszászlós körzeti megbízottak 
kinevezésével kapcsolatos dön-
tését. 

4 000 000 Ft utólagos fede-
zetet biztosított a testület a 
2016. évben a Polgármesteri Hi-
vatal Közszolgálati Szabályzatá-
ban foglalt egyes juttatásokra.  

A testület úgy döntött, hogy a 
városi kitüntetésekről új rende-
letet alkot, ezért határozott 
arról, hogy a 2016. évben nem 
adományoz „Város Érdemes Pe-
dagógusa” és „Város Érdemes 
Diákja” díjat. 

Döntés született együttműkö-
dési megállapodás megkötéséről a 
Narancsliget Alapítvánnyal egy fő 
szigetszentmiklósi sajátos nevelési 
igényű gyermek ellátására vonat-
kozóan.

További döntések születtek 
még ingatlan tulajdonjogának 
rendezésére, a képviselői keretek 
felhasználására, valamint lakás-
bérleti szerződés felmondására, 
jogcím nélküli lakáshasználat 
megszüntetésére vonatkozóan.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 

a 2016. július 25.–2016. július 29. 
közötti időszakban igazgatási szünet miatt 

ZÁRVA TART.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint 
az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 

2016. július 22. (péntek), 8–12 óráig,
az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 

2016. augusztus 1. (hétfő), 13–18 óráig.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten  
sürgős, halaszthatatlan problémáikkal az általános 
ügyfélszolgálati ügyeletet ellátó munkatársunkhoz 
fordulhatnak munkaidőben a 06/20 361-1885-ös 
telefonszámon. 

Anyakönyvi ügyekben az ügyintéző 
2016. július 25-27. között a 06/30 325-1230-as, 
2016. július 28-29. között a 06/20 362-1084-es  
telefonszámon érhető el munkaidőben.

Megértésüket köszönjük!
dr. Keszericze Bernadett 

jegyzői kabinetvezet

A képviselő-testület 2016. március 30-i ülésén tárgyalt „Fogyatékos 
személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében feladat-ellátási 
megállapodás megkötésére vonatkozó javaslat” c. napirendi pont 
előterjesztésében félreérthetően került idézésre a Barbara A Fogya-
tékkal Élőkért Közhasznú Egyesület elnökének nyilatkozata. 

Az egyesület elnöke évek óta elkötelezetten küzd városunkban az 
egyesület céljainak megvalósításáért, a nappali napközi otthonos 
ellátás biztosításáért, szorgalmazza és tevékenyen segíti a fogyaték-
kal élő személyek mind szélesebb körű támogatását. 

PONTOSÍTÁS

Igazgatási szünet
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Szigetszentmiklós idén ünnepli 
várossá avatásának 30. évforduló-
ját. Az elmúlt hónapokban azokat 
az egykori tanácselnököket, pol-
gármestereket kérdeztük a múlt-
ról, akik 1986 után álltak a város 
élén. A jubileumi sorozat végéhez 
érve Szabó Józseffel beszélget-
tünk, aki 2006 óta polgármestere 
településünknek.

Városvezetőnk egy gondolattal em-
lékezett vissza a 2006-os alakuló 
testületi ülésre: „úgy gondolom, a 
település vezetőinek az a felelőssé-
ge, hogy megteremtsék azt a szelle-
met, amiben mind úgy érezhetjük 
magunkat, hogy a város, ahol élünk, 
nemcsak a lakhelyünk, hanem az 
otthonunk is”. Mint mondja, azóta is 
ennek szellemében szeretné végezni 
a munkáját. 

Kitérünk azokra a beruházások-
ra, melyek a legnagyobbnak bizo-
nyultak a város elmúlt évtizedében. 
Míg napjainkban közel 37 ezren 
élnek Szigetszentmiklóson, addig 

ez a szám 2006-ban még csak 26 
ezer volt. Azonban azok a gondok, 
amelyek akkor felmerültek, többé-
kevésbé most is jelen vannak a 
város életében. Ilyen például az 
úthálózat minősége, a járdák hiá-
nya, illetve bölcsődei, óvodai és is-
kolai férőhelyekben szenvedünk 
hiányt annak ellenére, hogy az el-
múlt 10 évben nem tétlenkedett a 
városvezetés – nyilatkozta a Laki-
hegy Rádió „Na pirenden” című mű-
sorában Szabó József.

Közlekedésbiztonsági okokból jó 
néhány körforgalmat kellett építeni. 
A Bucka városrészben mára minden 
utcában ott van a vezetékes ivóvíz, 
valamint a szennyvízcsatorna is. Az 
már más kérdés, hogy a lakosság 
milyen arányban kötött rá ezekre. 
Megtörtént a Bucka-tó melletti, 
közel 5 hektáros terület kármentesí-
tése is. Jelenleg monitoring kutak 
segítségével figyelik, hogyan sikerült 
a folyamat. Ha problémát észlelnek 
a szakemberek, megteszik a szüksé-
ges lépéseket. A tó körül rövidesen 

közösségi helyszíneket hoznak majd 
létre, lakóövezetet azonban biztosan 
nem létesítenek itt és olyan beruhá-
zásokat sem, amelyek elvennék a 
tavat a lakosságtól. 

Nem szabad megfeledkezni a 
sportcsarnokról, a 24 tantermes álta-
lános és zeneiskoláról, valamint a 6 
csoportszobás óvodáról sem, melyet 
a Szebeni utcában hoztak létre ez 
elmúlt években. A komplexum 3 hek-
táron épült és számtalan közösségi 
rendezvénynek adott már otthont. 
Elkészült a Csepel-szigeti gerincút 
első üteme, és tervben van a gyárte-
lepi csomópont átalakítása is. Utóbbi 
igencsak fontos feladat, hiszen vár-
hatóan idén ősszel átadásra kerül a 
gyártelepi igazgatási központ, amely 
magába foglalja a járási hivatal, a 
rendőrség, a bíróság és az ügyészség 
egységeit. A forgalom növekedése 
miatt tehát elkerülhetetlen, hogy a 
csomópont átalakítására sor kerüljön 
az elkövetkező 1-2 évben. 

Kérdések is érkeztek az adás 
ideje alatt a polgármesterhez. Egy 

lakos a térfigyelő kamerák eddigi 
eredményeiről érdeklődött. Szabó 
József elmondta: amikor 2006-ban 
az első kameracsoportot üzembe 
helyezték, már az első nap sikerült 
megmenteni egy cukorbeteg férfi 
életét. A gyártelepi parkolóban a 
kamera beüzemelése közben vették 
észre, hogy a férfi rosszul van. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a 
rossz szándékú emberek nagyon jól 
tudják, hol van kihelyezve kamera és 
oda nem mennek, így kijelenthető, 
hogy a rendszernek van megelőző 
hatása. 

Ha kíváncsi rá, milyen kérdéseket 
tettek még fel a hallgatók a polgár-
mesternek, hallgassa vissza a be-
szélgetést a www.lakihegyradio.hu 
oldal archívumában, vagy nézze 
meg a www.duna-media.hu oldal 
Magazinok menüpontja alatt talál-
ható Napirenden feliratra kattintva!

Napirenden a közelmúlt

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET

ügyviteli irodavezetői munkakör betöltésére
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal iratkezelési tevé-
kenységének irányításához kapcsolódó feladatok, az iratkeze-
lés felügyelete. Az Ügyviteli Iroda vezetése, az iktatási, 
irattározási, kézbesítési feladatok szakmai irányítása. A hiva-
tal egyes belső szabályzatainak kidolgozása, felülvizsgálata a 
hivatali nyilvántartások vezetésével, továbbá az adatvéde-
lemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő 
egyes feladatok ellátása.

A pályázati feltételek, a pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások részletezése, valamint a pályázat benyújtá-
sának módja a www.szszm.hu / Hirdetőtábla / Álláshirdetések 
menüpont alatt olvasható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 14.

Elsőbbséget élveznek azok a szociálisan  
rászoruló nyugdíjasok, akik még nem vet-
tek részt támogatott gyógyüdültetésben!

A gyógyüdülés ideje: 
2016. szeptember 18–24.
A gyógyüdülés helye: Hajnal Hotel 
(3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2., 
a gyógyfürdő közvetlen közelében).

A támogatott gyógyüdülés tartalmazza  
a 6 éjszakai szállás, a svédasztalos regge-
li ellátás díját, egy alkalommal a svédasz-
talos vacsora, az idegenforgalmi adó és az 
utazás költségeit.

Az utazás módja: egyénileg vagy az alapít-
vány által bérelt busszal csoportosan. Cso-
portos utazás esetén a busz a Szigetszent-
miklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Sziget-
szentmiklós, Kossuth L. u. 2.) elől indul, és 
ide is érkezik vissza. Az utazás módjáról a 
jelentkezési lapon kell nyilatkozni.

Figyelem! A gyógyfürdő használatát előze-
tesen egyeztesse háziorvosával! Célszerű 
beutalót kérni rögtön a reumatológiára, ahol 
kiírhatják a megfelelő kezeléseket, így az ún. 
„babás"-lappal érkezőknek nem kell a 
gyógyfürdőben az orvosnál sorban állni, 
csak időpontokat kell kérni a kezelésekre.

Jelentkezési határidő: 
2016. augusztus 10.
A jelentkezési lap letölthető a város hon-
lapjáról és átvehető a Polgármesteri Hiva-
talban. Jelentkezni a jelentkezési lappal a 
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán 
(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9., 
telefon: 06-24/505-569) Gáboriné Nagy 
Ágnes ügyintézőnél, félfogadási időben 
(hétfő: 13–18, szerda: 8–12, 13–16, péntek: 
8–12 óra között) lehet.

Szigetszentmiklós Egészséges Városért
Közalapítvány kuratóriuma

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE  
PÁLYÁZATOT HIRDET

aljegyzői munkakör betöltésére
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, a mun-
kakör betöltésének feltételei, a pályázathoz csatolandó 
dokumentumok listája, a benyújtás módja és további in-
formációk megtalálhatóak a www.szszm.hu / Hirdetőtábla 
/ Álláshirdetések menüpont alatt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.

PÁLYÁZAT REKREÁCIÓS ÜDÜLÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE
A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány a 2016. évben pályázatot hirdet 

a szigetszentmiklósi szociálisan rászoruló nyugdíjasok rekreációs üdültetésére.
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Zöldellő 
Gyermeknap 
a Lakihegyi 

Lakóparkban 
– május 27.

Mókás Gyermeknap 
a Városi Könyvtár és 

Közösségi Házban – május 28.

A VÁROSI GYERMEKNAP KÉPEKBEN
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A világháborúk hősi 
halottaira emlékeztünk
Városunk önkormányzata május 29-én tartotta hagyományos, hősök napi meg-
emlékezését. Idén is két helyszínen, a Lakihegyi I. világháborús emlékműnél, 
valamint a Kossuth utcai református templom előtti Hősi Emlékműnél róhatták le 
tiszteletüket az emlékezők.

Ünnepi beszédet mondott Tóth Pál, az önkormányzat gazdasági bizottságának 
alelnöke (Lakihegyen), valamint Kótai Róbert százados, tábori lelkész (a Hősi 
Emlékműnél). A képviselő-testület és az önkormányzat nevében dr. Vántsa Bo-
tond alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúit. 

A szigetszentmiklósi oktató-nevelő intézmények dolgozóit kö-
szöntötte a város június 3-án, este. Az ünnepségnek idén is a 
Sportcsarnok adott otthont. A műsorban a helyi oktatási intéz-
mények diákjai működtek közre, akik énekes, táncos produkci-
ókkal szórakoztatták a közönséget. Rajtuk kívül Mikó István és 
Szabó Anikó színművészek léptek fel az eseményen, amelyen 
Juhász Antalné ny. pedagógus aranydiplomáját vehette át.

A pedagógusokat 
köszöntöttük
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Valósággá érik a nemzeti összetartozás
Június 4-e hetedik esztendeje a nemzeti össze-
tartozás napja. 2010 óta immár nem csak a 
trianoni döntés fájdalma él a magyarok szívé-
ben, de egyfajta remény is, hogy megvalósulhat 
a magyar nemzet határokon átívelő összetarto-
zása. Júniusban két alkalommal is megízlelhet-
tük, mit jelent mindez a valóságban. A labda-
rúgó Európa-bajnokság magyar sikerei rég lá-
tott társadalmi eufóriát idéztek elő, amely 
büszkébbé és összetartóbbá tette a magyarsá-
got, reménység szerint nem csak néhány 

hétre… A trianoni békediktátum aláírásának 
évfordulóján (június 4.) pedig tovább folytatta 
Szigetszentmiklós azt a nemes hagyományt, 
mely szerint minden évben az elszakított or-
szágrészek egyikéből kéri fel a város az ünnepi 
megemlékezés résztvevőit. Idén Délvidék képvi-
seletében Dudás Károly, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke és a Mécsvirág együttes fo-
gadta el a meghívást. Dudás Károly végül egy 
hirtelen adódott hivatalos kötelezettség miatt 
nem tudott személyesen részt venni az esemé-

nyen, de gondolatait így is eljuttatta a megem-
lékezés résztvevőihez.

A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcso-
lódva szervezett alkotótábort a József Attila 
Általános Iskola is, amelyen aktív szerepet ka-
pott a tánc és a színjáték. Az „Öt ország, egy 
nemzet” elnevezésű programsorozat jegyében 
pedig vendégeket hívtak Erdélyből, Kárpátaljá-
ról, Felvidékről és Délvidékről. Ők a józsef 
attilás diákokkal közösen alkottak és vettek 
részt különböző eseményeken.

A délvidéki Mécsvirág együttes

Megemlékezés az Országzászló Emlékműnél

A „HELY-SZÍN” című kiállítás megnyitó ünnepsége 
az Aula Galériában
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Graffitiverseny és tanévzáró koncert 
a Kéktó Szabadidő Parkban

A győztes alkotás

Június 10-én késő délután kezdődött a 9. Tanévzáró koncerthez 
kapcsolódó graffitiverseny. 21 helyen alkottak a versenyzők, egy-
egy felületen olykor ketten, sőt hárman is festettek.

A graffitiverseny eredményei:
1. helyezett Havasi Bence (20 éves), 7. pálya
2. helyezett Pfeffer László (32 éves), 15. pálya
3.  helyezett lett holtversenyben Simon Bendegúz (10 éves), 8. 

pálya, valamint Takács Liliána, Hajdú Lili és Gergő (10 éve-
sek), 21. pálya

Különdíjasok:  Gábor Bence (21 éves), 6. pálya,  
Németh Nikolász (17 éves), 1. pálya

A tanévzáró koncerten – a kísérőprogramokon túl – fellépett a 
COPY CON és a VAD FRUTTIK zenekar.
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Kvízjáték a Lakihegy Rádió műsorvezetőivel

Tisztelt Kerékpározók!
A Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
kiemelt figyelemmel kíséri Pest megye útjain 
a biztonságos kerékpáros közlekedést, és 
ennek érdekében a kerékpáros közlekedési 
kultúrát. A nyári szünet megkezdését köve-
tően fokozott veszélynek vannak kitéve a 
gyermekkorú kerékpárosok, mivel életkoruk-
ból adódóan nem rendelkeznek a megfelelő 
közlekedési szabály-ismeretekkel. A közúti 
közlekedés során számos esetben tapasztal-
ható, hogy a gyermekekkel kerékpározó fel-
nőttek közlekedésük során a gyermekek előtt 
haladva vesznek részt a közúti forgalomban. 
A jogszabályokban meghatározottakon túl-

menően fontos, hogy a balesetveszély kiala-
kulását megelőzve a felnőttek a kerékpáro-
zás során a gyermekek mögött haladjanak, 
és az adott közlekedési szituációnak megfe-

lelő instrukciókkal lássák el őket a szabályos 
és biztonságos közlekedés elősegítése érde-
kében.
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

Anya!
Nekem kellene 

elől mennem , 
hogy útközben  

mindig láss!
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Szabadtéri Színházi Hétvége
Szigetszentmiklóson már hagyományszerű-
en rendezték meg a népszerű Szabadtéri 
Színházi Hétvégét, amely családoknak 
szóló, könnyed felfrissülést ígérő esemény 
volt idén is a nyári szünet kezdetére. 

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti 
parkolót erre az alkalomra lekerítették, szín-
padot építettek, nézőteret alakítottak ki. 
A próbafolyamat egész héten tartott, amely 
külön látványosságot nyújtott a kíváncsi sze-
meknek. Három estére különböző témájú, 
stílusú darabokat terveztek a Szigetszentmik-
lósi Sziget Színház előadásában, melyek más-
képpen mozgatták meg a nézők gondolatait, 
érzelemvilágát a megszokotthoz képest. Ez a 
színházi fesztivál a családoknak szólt. Szépen 
felöltözött nagymamák, elegáns párok, tüll-
szoknyás leánykák, kíváncsi tekintetű kisfiúk 
töltötték meg a nézőteret. Virágos, színes, 
vidám forgatag várta az első előadást. A fesz-
tivál első alkalommal volt bérletes, ami a 
vártnál nagyobb érdeklődést váltott ki. 

A nyitó estén – a pénteki napon – ősbemu-
tatót láthattak a nézők. A Hófehér és a hét 
törpe musical az eredeti mese egy könnyed, 
átdolgozott formája volt. A helyi közönség 
előtt nem ismeretlen a darab zeneszerzője, 
Mészáros László, gondoljunk csak a Drakula 
musicalre vagy a Dózsa György, a nép fia 
rockoperára. Szerzőtársa pedig a Tükör szere-
pét játszó Lőrincz Andrea, aki most debütált 
íróként a nagyközönség előtt. A humorral és 
iróniával átitatott telt házas előadás nagy si-

kert aratott. A klasszikus mesét a modernkor 
problémáival tűzdelve tették a felnőttek szá-
mára is testközelibbé. Az előadás végén ter-
mészetesen nem maradhatott el a tündérme-
sétől várt befejezés, amelyben a hitet próbára 
téve ugyan, a problémák varázslatos módon 
oldódtak meg, a szőke herceg megkapta Hó-
fehérke kezét, és mindenki elnyerte méltó 
büntetését vagy éppen jutalmát.

A szombati napon Cyrano de Bergerac 
kosztümös musicalével a XVII. századba ka-
lau zolták el a nézőket a színművészek. Olyan 
világba vezették őket, amely érzelmekkel, 
küzdelemmel teli, és semmi sem az, aminek 
látszik. A világirodalom egyik legendás, nagy-
orrú figurája a kötekedő, nagyszájú, sziporká-
zóan szellemes párbajhős, érzelmes szívű, 
önfeláldozó, csúnyaságában is büszke lovag, a 
költészet maga. Az ő szemén át láthatták a 
nézők egy szerelmespár vívódásait, boldogsá-
gát. Hol kacagtatott, hol elgondolkodtatott, 
fanyar humorral keserűen felnevettetett és 
megríkatott. Egyszerű és mégis látványos 
színpadi elemekkel tette izgalmassá az elő-

adást Pintér Tibor rendező. A kiemelkedő 
szerzőpárosból dr. Szekeres Géza zeneszerző 
személyesen vett részt az előadáson, Bradány 
Iván, a fergeteges szófordulatokért – nemes 
értelemben – felelős szövegíró pedig nagy 
elégedettségét fejezte ki.

A vasárnapi estén zord esőfelhők gyüle-
keztek, majd rázendített a nyári zápor. Dönte-
ni kellett. A három napra tervezett fesztivál 
végül négy napig tartott. Az esőkabátos, eser-
nyős ázás helyett inkább hétfőn tartották meg 
az előadást. Ezáltal a nézők kellemes nyári 
estén élvezhették a színház egyik legrégebben 
játszott, a hétvége repertoárjába közönségkí-
vánatra beemelt Kaktusz virága című zenés 
színművet. Az esőnap ellenére a nézőtér szin-
te teljesen megtelt. Szenes Iván és Nádas 
Gábor örökzöld zenéire írt sorait sokan éne-
kelték a nézők közül. Ritmusra dobogtak a 
lábak, a dalok után nyílt tapssal jutalmazták 
az előadókat. Valószínű, hogy sokak fülében 
csengett hazafelé tartva: „Az a jamaicai 
trombitás egy jó fej, nem vitás” kezdetű dal. 

A színészek odaadó, szívvel-lélekkel jelen 
levő játékukkal mindhárom színházi estén el-
varázsolták a nézőket. Mesével, költészettel, 
humorral ajándékozták meg a résztvevőket. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján méltán 
remélhetjük a jövő évi színházi fesztiváltól is 
a változatosságot, amely több korosztályt is 
megszólít.

Solti Eszter
művelődésszervező

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Szigetszentmiklós, június 17–20.
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2016. MÁJUS HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Soós Józsefné (1932)
Juhász Gáborné (1958)
Domokosné Dékány Ágnes (1963)
Szabó Józsefné (1928)

2016. MÁJUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Bódis Melánia Melinda – Somogyi Ferenc; 
Fekete Krisztina – Bakó Norbert; 
Keller Anita – Szabó Viktor; 
Bokor Anita – Emőd Zsobor Gyula; 
Balog Beáta – Nagy Barnabás; 
Kocsis-László Anna – Kocsis-Barna Péter; 
Kaszás Anett Mária – Selepi Mihály; 

Molnár Erika – Kovács Albin; 
Magyar Piroska – Litva Pál; 
Corodi Kinga Csincia – Kurucz Mihály; 
Gáspár Tímea – Pákay Béla; 
Cseh Diána – Vári Balázs

Aranyos hír keringett az interneten június 
11-én egy rejtélyes „villámcsődületről”, 
vagy ahogy a nemzetközi szóhasználat ne-
vezi, „flash mob”-ról. Az e-mail, amit egy 
csepeli hölgy írt, hozzám is eljutott, hadd 
tegyem közkinccsé egy részletét:

„A mai napon bearanyozta egy nagyon 
kedves finn kórus a délutánomat. Egy órája 
talán, hogy hazafelé utaztam a HÉV-en, és 
egy különleges csoport szállt fel a Boráros 
téren. Elkezdtek énekelni. Csodálatos volt és 
igazán nem mindennapi! Megkértem őket – 
úgy hiszem, a többi utas nevében is –, hogy 
énekeljenek még egyet. Kérésemet örömmel 
fogadták, és még 2 dalt elénekeltek nekünk. 
Kérdésem az volna Önhöz, hogy tudja-e, kik 
voltak ők. Van esetleg ma vagy mostanában 
itt Csepelen finn kórus, akik fellépnek? Sze-
retném kideríteni, kik voltak.”

Eddig a részlet a levélből. És most jöjjön a 
megoldás! Valóban utazott egy finn kórus 
aznap délután a csepeli HÉV-en, de nem Cse-
pelre, hanem Szigetszentmiklósra igyekeztek.

Történt ugyanis, hogy a haukipudasi 
templom kórusa, a Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, Hannu Niemelä karnagy ve-
zetésével, Budapestre jött pár napra, és 
ezalatt szerettek volna Szigetszentmiklósra 
is ellátogatni, hiszen régi ismeretség köti 
őket a szigetszentmiklósi Kossuth utcai 
református egyház Máté János kórusához. 
1998-ban először a finn kórus vendéges-
kedett Szigetszentmiklóson, majd 2000 
nyarán a Máté János kórus járt Finnor-
szágban.

A mostani szigetszentmiklósi fellépésre 
került sor június 11-én, 18 órakor a Kossuth 
utcai református templomban. A koncertre 
baráti körünk is meghívást kapott. Szívesen 
mentünk el, hiszen a sok évvel ezelőtti lá-
togatásuk alkalmával több finn kórustagot 
a szigetszentmiklósi Magyar–Finn Baráti 
Kör tagjai szállásolták el, ezért ők most 
örömmel várták a viszontlátást.

A hangverseny nagyon szép volt, ráadá-
sul az utolsó számokat már együtt énekelte 
a finn és a magyar templomi kórus. Ilmari 
Krohn „Kesäillalla”, Sibelius „Soi kunniaksi 
Luojan”, valamint „Finlandia” című művé-
nek közismert himnikus részletét és a finn 
himnuszt, a „Maamme” dalt még 1998-as 
finnországi vendégszereplésére tanulta meg 
a szigetszentmiklósi kórus, a magyar him-
nuszt pedig a haukipudasiak.

A templomi hangversenyt szeretetven-
dégség követte a Bíró Lajos Általános Isko-
la  aulájában, ahol a vendégek további rög-
tönzött koncert tanúi lehettek. A vendéglá-
tó kórus Karajanniszné Villányi Andrea 
karnagy vezetésével egy vidám énekkel, 
Franz Schöggl A tréfás pisztráng című kó-
rusművével indított, melyben az osztrák 
szerző Schubert „Pisztráng”-ját dolgozta fel 
számos híres zeneszerző stílusában, amire a 
finn vendégek is további énekekkel feleltek.

Könnyes lett többek szeme a búcsúzáskor, 
de kifejezték reményüket, hogy legközelebb 
Finnországban találkoznak majd. Úgy legyen!

Dr. Szacsvay Zsuzsanna elnök
Magyar- Finn Baráti Kör

Finn kórus Szigetszentmiklóson

Sillthali-Netzer Mária Henriette – Zebegényi Zsolt;
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Nagy siker volt  
a IV. Sziget Olimpia 

Országos harmadik az iskola lány kézilabdacsapata

Összevont labdajáték diákolimpia, Miskolc

Az olimpia évében vagyunk. 
A világ sportolói Rióra készül-
nek, ahol a nyári olimpiai játé-
kokat rendezik. Május 23-tól a 
József Attila iskola látta ven-
dégül a Csepel-sziget általános 
iskoláinak diáksportolóit, illet-
ve testvériskolai és testvérvá-
rosi kapcsolatainak képviselőit. 

A már hagyományos versenyre ne-
gyedik alkalommal került sor, a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a gyerekek 
egyedi érmekért küzdhettek. Öt nap 
alatt több mint 1100 gyermek 
mérte össze tudását, a határon 
túlról 100 diák érkezett Erdélyből, a 
Vajdaságból, Németországból, Bul-
gáriából és Lengyelországból.

Az önfeledt, vidám versenyek 
alatt mindenki bizonyíthatta te-
hetségét. A legeredményesebb 

iskola a szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium lett, 
ők végeztek az éremtáblázat 

élén. A versenyeken tizenöt is-
kola nyert valamilyen színű 
érmet.

Határon túli vendégeink közül 
a bolgár lányok megnyerték a lány 
röplabdát, a német fiúk a negye-
dik korcsoportos fiú labdarúgást, 
míg zentai vendégeink két arany-
érmet nyertek atlétikában.

A szervezők nevében nagyon 
örülök a pozitív visszajelzések-
nek, valamennyi vendégünk na-
gyon elégedett volt a rendezés-
sel. Köszönjük a város segítségét, 
amely nélkül a verseny nem jö-
hetett volna létre.

Zilling Ibolya igazgató,
József Attila Általános  

Iskola és AMI

Az idei tanévben labdarúgás-
ban 585, kézilabdában 446, 
kosárlabdában 252, míg röp-
labdában 193 csapat kezdte 
meg a küzdelmeket, amely 
összesen csaknem 1500 iskola 
részvételét jelenti a négy diák-
olimpiai versenysorozatban.

A József Attila Általános Iskola 
lánycsapata hibátlan teljesít-
ménnyel jutott az országos dön-
tőbe olyan skalpokat ejtve, mint 
a korábbi országos második Győr 
Gárdonyi és harmadik Tápiószele 
kiejtése.

A döntőbe nyolc csapat kvali-
fikálta magát, ahol az első mér-
kőzést 31-21-re (Ózd), a másodi-
kat 22-20-ra (Veszprém) nyerték 
a miklósi lányok. A harmadik el-
lenfél a győri Kölcsey csapata 
volt, amelyikkel a zárás előtt 4 
perccel még döntetlenre álltak a 
józsef attilás lányok, ekkor azon-
ban sajnálatos sérülés történt, az 
addig remekül játszó Kenéz 

Fanni megsérült, így a győriek 
végül megnyerték a mérkőzést, 
ezzel a nehezebb elődöntőbe 
küldve a miklósiakat.

Az elődöntőben a korábbi – 
és mint kiderült, későbbi – győz-
tes balmazújvárosiak legyőzhe-
tetlen akadálynak bizonyultak 
(7-12), így következhetett a 
mérkőzés a harmadik helyért. 
Erre a meccsre visszatért – saj-
nos csak a lelátóra – Kenéz 
Fanni, akiért hajtva a lányok 
heroikus küzdelemben végül le-
győzték a NEKA iskoláját, a 
balatonbogláriakat (24-23). 
Óriá si eredmény ez a megtépá-
zott, holtfáradt és fizikumában a 

mezőny második feléhez tartozó 
gyerekektől.

A bronzérmes csapat tagjai: 
Mestyán Nóra, Zsigmond Panna, 
Friedman Luca, Horváth Dóra, 
Kenéz Fanni, Takó Viki, Szalai 

Dorka, Mayer Laura, Csiki Janka 
és Tasi Aliz.

A diákolimpia gólkirálynője 
Takó Viktória lett, akit beválogat-
tak a torna all star csapatába is.

A diákolimpiát a balmazújvá-
rosiak nyerték.
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Május 21-én Tatabányán a 
serdülő kötöttfogású orszá-
gos bajnokságon indult 
Nagy Barnabás, Zsiv novsz-
ky Gergő és Rusz Gergely, 
aki 5. helyezést ér el.

Május 28-án Újpesten, a Diák 
II. kötöttfogású ob-n a 
2016. évben kiemelkedő 
eredményeket elért Zsiv-
novszky Péter – az összes 
meccsét tusgyőzelemmel 
nyerve – magyar bajnok 
lett. Balogh Attila 3. helye-
zést ért el. 

Május 28-án Dunaszerdahe-
lyen, a Csallóközi Kupán 
Nagy Marcell 2., Mráz Zol-
tán 2., Rusz Gergely pedig 
3. helyezést ért el. Részt 
vett a versenyen Köblő 
Péter és Mózes Ádám is.

Május 29-én Újpesten, a fel-
nőtt női és férfi szabadfo-
gású magyar bajnokságon 
Szabó Franciska remek bir-

kózással csak a döntőben 
Sastin Marianntól (Európa- 
és világbajnok 1. helyezett, 
olimpiai kvótás) szenvedett 

vereséget, így ezüstérmes 
lett. A fiúknál Balog Viktor, 
Nagy Mihály és Tomin 
Márton indult. Legtovább 

Tomin Márton jutott, 5. he-
lyezést ért el.

Június 11-én elkezdték a ki-
csik is a versenyzést. Ceglé-
den vettek részt barátságos 
versenyen. Több mint száz 
induló között fiataljaink 
eredményei: 

Gyerek-2: Bozányi Krisztián 
(32 kg) 1. helyezett.

Gyerek-1: Szohai Balázs (20 
kg) 2. hely; Gál Péter (30 
kg) 3. hely; Dolányi Henrik 
(36 kg) 3. hely; Köblő An  na 
(30 kg) 3. hely; Schnei der 
Kata (35 kg) 2. hely; Ko-
vács Petra (38 kg) 3. hely.

Diák-2: Balázs Bence (24 kg) 
1. hely; Tánczos Enzó (35 
kg) 5. hely; Zsivnovszky 
Péter (46 kg), 1. hely; Gál 
Balázs (54 kg) 2. hely.

Tomin Márton
szakosztályvezető

Sziget SC

BIRKÓZÓHÍREK

Szigetszentmiklósi floorballsikerek
A hazai rendezésű nemzetközi 
torna IV. korcsoportjában test-
vérvárosainkkal küzdöttek meg a 
gyerekek. 
I.   helyezett lett a József Attila 

Általános Iskola csapata
II.  helyezett Gyergyószentmiklós 

(Románia)

III.  helyen végzett Steinheim 
(Németország)

Sziget Olimpia 2016.
I.  helyen végzett a Batthyány 

Kázmér Gimnázium
II.  helyen végzett a József Attila 

Általános Iskola

III.  helyen végzett Szigethalmi 
Általános Iskola 

VI. Lizards Kupa, Veszprém
I.  helyen végzett az Unihockey 

Szigeti Rókák SE Szigetszent-
miklós csapata

Sándor Csaba elnök,
Unihockey Szigeti Rókák SE

A Nagypályás Floorball Diák-
olimpia országos döntőjében az 
I. korcsoportban II. helyen vég-
zett a József Attila Általános 
Iskola csapata. A III. korcso-
portban II. helyen végzett a 
Batthyány Kázmér Gimnázium 
csapata.



14 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2016. 07. szám

Tavaly a Szigetszentmiklósi Futó-
klub egy csapatot indított az 
Ultrabalatonon, míg idén 3 
együttes vállalkozott a 220 
km-es táv teljesítésére. Az 
Ultrabalaton hazánk egyik leg-
rangosabb futóversenye, ahová az 
ország minden részéről érkeznek 
csapatok és egyéni versenyzők, 
hogy körbefussák a Balatont.

„Csak egy kör, de az 220 km” – mon-
dogattuk egymásnak induláskor. 
A 12 fős „nagy” csapatunkban kez-
dő és haladó futók egyaránt kivették 
részüket a távból, és mindenki telje-
sítette az általa vállalt 10–28 km-t. 

A 4 fős csapatunkat hosszútáv-
futók alkották, akik fejenként 40–60 
km-es távot teljesítettek.

Ultrafutóink: Huszák Katalin és 
Barabás László ketten vágtak neki a 
távnak, 140 és 80 km-t futottak fe-
jenként, megküzdve a Balaton-felvi-
dék emelkedőivel, a meleggel és ön-
maguk határaival. Részvételünket 
nagy szervezőmunka előzte meg, 

hiszen a versenyzők időben történő 
eljuttatása a váltópontokra komoly 
logisztikát és háttércsapatot igé-
nyelt. Éjszaka pedig a kerékpáros kí-
sérők segítették a futókat. A verseny 
alatt a 3 csapat végig kapcsolatban 
állt egymással, a célban pedig együtt 
örültünk egymás sikerének. Büszkék 
vagyunk rá, hogy Szigetszentmiklós 
mindhárom csapata sikeresen telje-
sítette a Balaton-kört.

Eközben itthon maradt klubtag-
jaink támogató futást szerveztek, és 
azon a hétvégén ők is lefutották a 
220 km-t. Még mindig az élmények 
hatása alatt állunk, de már szervez-
zük a jövő évi részvételünket, ahol 
már most tudjuk, hogy még több 
csapatunk áll majd rajthoz.

Szigetszentmiklósi Futóklub

Szigetszentmiklósi futók  
az Ultrabalatonon

Országos Kenumaraton-bajnokság
Júniusban két fordulója is volt a bajnokságnak. Az egyiket június 
4-én rendezték Szanazugon (Békéscsaba és Gyula között a Körö-
sökön). A szigetszentmiklósiak 16-an vettek részt a versenyen, a 
táv 25 km volt. 

Helyezések: két második hely (TK-2, Bodovics-Neumann, vala-
mint a kenu 4-es kategóriában ifj. Metzger Tibor, Gyömbér Zs., 
Csapó B. és Víg G.), egy harmadik hely kenu 3-ban (Jakab Gábor, 
Jakab P. és Úri T.), valamint egy negyedik hely (TK-1, Lőrincz Csaba).

Június 18-án a Rábán rendezték Csörötnek és Csákánydorosz-
ló között a vadvízi futamot. Kilencen vettek részt a versenyen, a 
táv itt is 25 km volt. 

Első lett az ifj. Metzger Tibor vezette kenu 4-es, valamint 
szenior K-1-ben Kézdi Gábor. Hatodik lett TK-1-ben Lőrincz 
Csaba, hetedik Potondi László, kenu 2 vegyesben pedig a Szűcs 
Edit–Rell Lajos páros nyolcadik helyezést ért el.

Részletes eredmények és sok-sok fotó a www.kenumaraton.hu 
oldalon.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület
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Férfi és női munkaerőt keresünk 

FIZIKAI MUNKAKÖRBE 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!

FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES: 
önéletrajz, életkor: 20–40 év

férfiaknál B kategóriás jogosítvány. 
Jelentkezés: hétköznap 8–13h-ig

DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8. 

dofe@invitel.hu

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 

szakszerűen, garanciával! 

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

www.szigetzarszerviz.hu
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