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a képviselő-testület 
június 27-i rendkívüli 
üléséről

Közterületek elnevezése

Döntés született több közterület 
elnevezéséről, így:
  a Szigetszentmiklós, 12015/53 

hrsz.-ú közterületi ingatlant 
Apor Vilmos utcának, 

  a Szigetszentmiklós, 446/46 
hrsz.-ú közterületi ingatlant Áp-
rily Lajos utcának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/200 
hrsz.-ú közterületet Nádirigó ut-
cának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/217 
hrsz.-ú közterületet Szárcsa ut-
cának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/234 
hrsz.-ú közterületet Vadkacsa 
utcának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/156 
hrsz.-ú közterületet Vadliba ut-
cának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/82 és 
8506/83 hrsz.-ú közterületet 
Bíbic utcának, 

  a Szigetszentmiklós, 8506/140 
hrsz.-ú közterületet Bakcsó ut-
cának nevezte el a testület.

Tájékoztató a képvi selő-
testület június 29-i 
rendes üléséről

Rendeletalkotás
A testület módosította a település 
tisztaságáról és a közszolgáltatás 
szabályairól szóló 24/2013. (VI. 27.) 
önkormányzati rendeletet, valamint 
a közterületek elnevezéséről, a ház-
számozás rendjéről és az emléktáb-
lák elhelyezéséről szóló 17/2014. 
(IX. 25.) önkormányzati rendeletet.

A korábbi szabályozást hatályon 
kívül helyezve megalkotta az egyes 
anyakönyvi események engedélye-
zéséről és az eseményhez kapcsoló-
dó többletszolgáltatásért fizetendő 
díjairól szóló 19/2016. (VI. 29.) ön-
kormányzati rendeletet.

Hatályon kívül helyezte a testü-
let az egyes kitüntető díjak alapí-
tásáról és adományozásuk rendjé-

ről szóló 34/2015. (XI. 26.) önkor-
mányzati rendeletet, illetve a ne-
velési-oktatási intézmények költ-
ségvetési támogatásának megha-
tározásával összefüggő kérdésekről 
szóló 12/1999. (IV. 22.) önkor-
mányzati rendeletet. 

Módosításra került továbbá a 
képviselő-testület egyes hatáskö-
reinek átruházásáról, a bizottságok 
feladat- és hatásköréről szóló 
20/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelet a Népjóléti Bizottság fel-
adatkörét illetően, valamint a szer-
vezeti és működési szabályzatról 
szóló 19/2014. (XI. 06.) önkor-
mányzati rendelet, mely alapján 
módosult a többi között 2016. júli-
us 1-jétől a polgármester ügyfélfo-
gadási ideje (minden hónap első 
csütörtökén 9.00–11.00-ig), vala-
mint a kihelyezett ügyfélszolgálat 
ügyfélfogadási ideje, mely alapján 
Lakihegyen a jövőben a Gát u. 2. 
szám alatt keddi napokon 13.00–
16.00-ig fogadja a Polgármesteri 
Hivatal az ügyfeleit. 

Szociális, egészségügyi,  
intézményi, köznevelési ügyek

A Vackor Integrált Bölcsőde intéz-
ményvezetőjének 2016. szeptem-
ber 1. napjától 5 évig Kovácsné 
Horváth Mária Erzsébetet bízta 
meg a testület. 

Döntés született arról, hogy 
2016. augusztus 1. naptól határo-
zatlan időre a szigetszentmiklósi 
mintavételezés érdekében az ön-
kormányzat ismételten megállapo-
dást köt a Szakorvosi Rendelőinté-
zettel, melyben a mintavételezési 
helyek kvótáit is meghatározták. 

Döntött továbbá a testület a 
Mocorgó Óvoda alapító okiratá-
nak módosításáról, valamint az 
Akácliget Óvoda alapító okiratá-
nak elfogadásáról azzal, hogy az 
intézmény alapításának időpontja 
2016. augusztus 1.

A „Peter Cerny Alapítvány a 
Beteg Koraszülöttek Gyógyításá-
ért” szervezet munkájához, az Ala-
pítványi Mentőszolgálat tevékeny-
ségéhez 250 000 Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott 
a képviselő-testület.

Az önkormányzat együttműkö-
dési megállapodás keretében gon-
doskodik egy fő szigetszentmiklósi 
sajátos nevelési igényű gyermek, 
valamint egy fő szigetszentmiklósi 
fogyatékos személy intézményi el-
látásáról. 

Módosításra került a Polgár-
mesteri Hivatal szervezeti és mű-
ködési szabályzata. 

Hozzájárulását adta a testület a 
Dr. Rédei Háziorvosi Bt. 10. számú 
felnőtt-háziorvosi körzet önálló or-
vosi működtetési jogának (praxis-
jog) dr. Karácsony István részére 
történő elidegenítéséhez, így e kör-
zet háziorvosi feladatait a jövőben 
dr. Karácsony István felnőtt há zi-
orvos látja el. 

Beruházások, felújítások
Megbízást kapott az Aries Nonprofit 
Kft. a lakások és nem lakáscélú in-
gatlanok felújítási feladatainak el-
végzésére, melyre bruttó 11 540 447 
Ft fedezet áll rendelkezésre.

A Nemzedékek Háza udvara 
csatornahálózatának javításához 
bruttó 1 000 000 Ft fedezetet biz-
tosított a testület.  

A Pest Megyei Kormányhivatal-
lal kötendő megállapodásban kerül 
rögzítésre a Szigetszentmiklós 
12015/53 helyrajzi számú ingatlan 
(Apor Vilmos utca) Igazgatási Köz-
pont mellett húzódó szakaszának 
felújításával kapcsolatos munkák 
költségeinek megosztása, amely fel-
adatra 5 700 000 Ft-os fedezetet 
biztosított a képviselő-testület. 

Módosult a „Fenntartható köz-
lekedésfejlesztés Pest megyében” 
c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó 
korábbi döntés, tekintettel arra, 
hogy a tervezett projektötlettel (61 
db utasváró létesítmény telepítése, 
valamint további 36 db meglévő 
felépítmény korszerűsítése) ezen 
felhívás keretében önálló pályázat-
ként az önkormányzat nem tud 
indulni. 

A Lakihegyi Akácliget Tagóvo-
da eszközbeszerzésére bruttó 
17  330 130 Ft-ot biztosított a 
testület. 

Döntött a testület arról, hogy 
meghosszabbítja a Bucka-tó terü-
letének 24 órás felügyeletét a 

2016. augusztus 31.–2017. szep-
tember 30. közötti időszak vo-
natkozásában, melyre bruttó 
15 600 000 Ft-ot biztosított. 

Településrendezés,  
ingatlanügyek
Elfogadásra került a „Szigetszent-
miklós Településszerkezeti Terv 
módosítása, Helyi Építési Szabály-
zat és Szabályozási Terv módosítá-
sa – 2016. 06. egyszerűsített eljá-
rás véleményezési dokumentáció” 
című egyeztetési anyag.

A Szigetszentmiklós, Czuczor-
szigeti út szélesítése és a forgalom 
zavartalan biztosítása érdekében 
az önkormányzat döntött a többi 
között az érintett ingatlanok új jogi 
telekhatáraira a meglévő utcafron-
ti kerítések áthelyezéséről, az Invi-
tel Zrt. tulajdonában lévő oszlopok 
áthelyeztetéséről, továbbá a kivite-
lezési munkák elvégzésének fejé-
ben a tárgyi magánutak térítés-
mentes tulajdonba vételéről, mely-
re összesen 2 035 636 Ft fedezetet 
biztosított. 

A városközpont fejlesztése 
céljából a Szigetszentmiklós 80, 
81 és a 82 hrsz.-ú ingatlanok 
megvásárlásáról döntött a képvi-
selő-testület mindösszesen 
36 000 000 Ft összegben. 

Döntés született a Csepeli 
Duna Mgtsz földhasználati jogá-
ban lévő utak önkormányzati tu-
lajdonba vételéről. 

A 015/11 hrsz.-ú, Taksonyi 
rekultivált lerakó és a 10855 
hrsz.-ú, Kapcsos bányató moni-
toring vízminta-vételezésére a 
testület 1 500 000 Ft keretössze-
get biztosított.

Döntés született arról, hogy az 
önkormányzat részt kíván venni 
egy szigetszentmiklósi ingatlan 
árverésén. 

Önkormányzati gazdasági 
társaságokkal 
kapcsolatos döntések
A képviselő-testület elfogadta az 
Aries Nonprofit Kft., a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft. 2016. évi 
üzleti tervét, valamint javasolta a 
Kis-Duna mente TDM Nonprofit 

TÁJÉKOZTATÓ



Kft. taggyűlése számára a társa-
ság 2016. évi üzleti tervének el-
fogadását. 

A közbeszerzésekről szóló tör-
vényre tekintettel 2016. augusztus 
31. napjával felmondásra kerültek 
az SZSZM Szigetszentmiklósi Vá-
rosfejlesztő Nonprofit Kft.-vel kö-
tött egyes szerződések. 

Városfenntartási ügyek
Az ARIES Nonprofit Kft.-vel kötött 
vállalkozási keretszerződésben az 
egyéb, szerződésen kívüli zöldmun-
kákra megállapított keretösszeg 
bruttó 4 500 000 Ft-tal történő 
megemeléséről döntött a testület. 

A képviselő-testület nem támo-
gatta, hogy a Kéktó Szabadidő Park 
területén állandó vendéglátóegység 
kerüljön kialakításra.

A 2014. év során létrehozott Is-
kola utcai kutyafuttatót a jövőben 
is szándékában áll működtetni az 
önkormányzatnak azzal, hogy vizs-
gálni kell a közterület-felügyelet 
Iskola utcai ellenőrzéseinek sűrítési 
lehetőségét, a Határ úti kutyafutta-
tó játékainak korszerűsítési lehető-
ségeit, valamint tájékoztató tábla 
kihelyezésének lehetőségét, amely 
arra vonatkozóan szolgálna infor-
mációval, hogy a gépjárművel érke-
zők a Határ úti kutyafuttatót ké-
nyelmesebben tudják használni.

Egyéb ügyek
2016. augusztus 1. napjától a Pénz-
ügyi Bizottság új tagjává Szlama 
Dezsőt választotta meg a testület. 

Szigetszentmiklós város köz- és 
vagyonbiztonságának, közlekedési 
rendjének javítása érdekében az ön-
kormányzat ismételten megállapo-
dást köt a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal közrendvédelmi jár-
őrszolgálatra és a térfigyelő kame-
rarendszer működtetésére 2016. 
július 1. napjától 2017. június 30. 
napjáig terjedő 1 éves, határozott 
időtartamra, melyre 22 860 000 Ft 
fedezetet biztosított a testület. 

A Bástya Terápiás Közösségi Ala-
pítvány kérését támogatva a képvi-
selő-testület a „Lakóközösségi 
együttműködési és összefogási 
program megvalósítása a sziget-
szentmiklósi Szent Miklós lakótele-
pen” projekt folytatásának támoga-
tására a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság számára bruttó 75 000 

forint támogatást biztosított. 
A projekt a lakótelepen lakók szá-
mára a bűnmegelőzési, közbizton-
sági és kerékpáros KRESZ-ismeretek 
átadását, valamint fórum tartását 
és a helyes viselkedési formákra 
való felkészítést célozza meg.

Döntött a testület a „Sziget-
szentmiklós Város és térsége hul-
ladékgazdálkodási helyzete és le-
hetőségei az új törvényi szabályo-
zás tükrében” tárgyú tanulmány 
elkészíttetéséről, melyre bruttó 

10 000 000 Ft keretösszeget biz-
tosított. 

A képviselő-testület hozzájárult 
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság lakihegyi körzeti megbízot-
ti irodája, valamint a Népjóléti Osz-
tály kihelyezett ügyfélszolgálati 
irodája Gát u. 2. sz. alatti ingatlan-
ba történő áthelyezéséhez. 

Elfogadásra került az EGOMIR 
2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló, a „Humanitas 91” Köz-
alapítvány 2015. évi tevékenységé-

ről szóló tájékoztató, valamint a 
Kulturális, Sport- és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága mint a Te-
lepülési Értéktár Bizottság felada-
tait ellátó bizottság tevékenységé-
ről szóló beszámoló.

További döntések születtek 
még ingatlan tulajdonjogának ren-
dezésére, a képviselői keretek fel-
használására, valamint önkor-
mányzati bérlakásba történő befo-
gadás iránti kérelem elbírálására 
vonatkozóan.
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HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
TŰZÖTT KI. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió  

az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok  

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 
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TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY SZIGETSZENTMIKLÓSON

A SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE
vagyonellenőri és leltározási irodavezető munkakör 

betöltésére pályázatot hirdet
Ellátandó feladatok:

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események irányítása, ellenőrzése; 
Vagyonkataszter-nyilvántartás ellenőrzése – megbízási szerződéssel ellátott 

feladat kontrollálása; 
Gazdasági statisztika összeállításának koordinálása, ellenőrzése;

Vagyonváltozással kapcsolatos előterjesztések készítése;
Társosztályok vagyonváltozással kapcsolatos előterjesztéseinek 

véleményezése;
Költségvetés tervezéséhez társosztályok által összeállított beruházások, 

felújítások adatszolgáltatásának egyeztetése, ellenőrzése;  
Zárszámadási rendelet vagyonra vonatkozó mellékleteinek elkészítése 

– vagyonmérleg, leltár a forgalomképes és a korlátozottan forgalomképes 
vagyonról stb.; 

Pénzmaradvány ellenőrzése; 
Önkormányzati részvények, részesedések értékelése,   

Hitelműveletek előkészítése – előterjesztés, MÁK felé adatszolgáltatás 
és kérelem anyagának elkészítése –, hitelállomány, 

hiteltörlesztés ellenőrzése; 
Leltározás megszervezése, a leltározási és selejtezési szabályzat ellenőrzése, 

szükség szerinti aktualizálása;
A képviselő-testület és bizottságainak ülésén való részvétel.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2016. augusztus 19. 
A pályázati feltételek, a pályázathoz benyújtandó iratok és a pályázat be-

nyújtásának módja részletesen olvasható a www.szigetszentmiklos.hu olda-
lon a Hirdetőtábla / Álláshirdetések menüpont alatt.  

TÁJÉKOZTATÓ 
a Bucka csatornázással kapcsolatban

A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat ezúton tájékoztatja a tisztelt tago-
kat, hogy a Bucka városrész csatornázásának befejezését követően megkezdte az elszámolást. 
A beruházás kivitelezése során a támogatás mértékének növekedése és a beépülő telkek miatt 

bővülő taglétszám következtében az előzetes számítások alapján már látható, 
hogy a lakók által befizetett érdekeltségi hozzájárulás jelentős mértékben csökkenni fog. 

A hozzájárulás végleges összegének, illetve a korábban teljesített befizetések esetében a befizetési 
különbözettel történő elszámolás lehetőségeinek meghatározása ez év őszén várható. 

A döntéseket követően a társulat minden tagja személyre szóló elszámolást fog kapni.

2016. JÚNIUS HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Szentgyörgyi István (1944)
Gere Pál (1935)
Kovácsné Vass Ildikó (1953)
Debreceni István (1930)

2016. JÚNIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Turcsik Julianna – Bene László
Hanga Jetta Olimpia – Egervári Zsolt
Becz Anita – Kormos Krisztián
Nédó Etelka Annamária – Balázs Zoltán
Balázs Krisztina – Závróczki Tibor
Szabó Kitti – Kalmár Ottó
Deme Izabella – László Gábor

Groszmann Judit – Varga Miklós
Révész Marianna – Perl György
Gyebnár Judit – Varga Szabolcs
Szomolya Bernadett – Szabó Zsolt
Milák Ágnes – Orosz István Mátyás
Bujdosó Gyöngyi – Balugyánszki Attila

A szűrővizsgálat ideje: 
Hétfő, szerda: 11.45 – 17.45

Kedd, csütörtök, péntek: 7.45 – 13.45 

A szűrővizsgálat helyszíne: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Szigetszentmiklós, Tököli út 19.) 

A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgá-
lat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befize-
tés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14–18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók 
számára, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természete-
sen ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
tb- kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

2016. augusztus 2-től szeptember 8-ig
a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

tüdőszűrő vizsgálatot tart.
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Gyorsabb, modernebb és ké-
nyelmesebb kiszolgálást biztosít 
az ügyeiket intéző polgároknak 
az állam azzal, hogy egy helyre 
költözik több állami intézmény 
a szigetszentmiklósi járásban. 
A Szigetszentmiklósi Igazgatási 
Központban kap helyet majd a 
Szigetszentmiklósi Járási Hiva-
tal, itt lesz a Szigetszentmiklósi 
Járásbíróság, a Szigetszentmik-
lósi Járási Ügyészség, valamint 
a Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányság is. 

Dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott kiemelte, rohamse-
bességgel újult meg a komple-
xum a szigetszentmiklósi ÁTI-
Szigeti Ipari Parkban, hiszen 
tavaly augusztus 5-én kötötte 
meg a kormányhivatal a közbe-
szerzésen kiválasztott kivitele-
zővel a szerződést, majd 10 
hónap múlva, idén június 5-re 
már el is készült az épület. Pest 

megye kormánymegbízottja 
hozzátette, jelenleg a költözési 
munkálatok előkészületei zajla-
nak, idén már ott lesz elérhető a 
járási hivatal és az új kormány-
ablak, valamint később folya-
matosan a többi szerv is (rend-
őrség, bíróság, ügyészség).

Dr. Bekk Mária járási hiva-
talvezető elmondta, az épületbe 
elsőként a Szigetszentmiklósi 
Járási Hivatal költözik be, ahol 
új kormányablak is létesül, to-
vábbá lesz munkaügyi kiren-
deltség és népegészségügyi osz-
tály is a meglévő osztályokon 
és feladatokon túl. A 4,4 milli-
árd forintból megújult komple-
xumba további szervek is köl-
töznek: az újonnan létrejövő 
Szigetszentmiklósi Járásbíróság 
és a Szigetszentmiklósi Járási 
Ügyészség, valamint itt kap he-
lyet a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság is. A központ a 

közeljövőben így mintegy 300 
dolgozónak nyújt megújult 
munkahelyet.

Az építkezés során a meglévő 
romos épületet teljesen felújítot-
ták, új homlokzatot kapott, és a 
beköltöző szervek igényeinek 
megfelelően megszépült a belső 
kialakítás is. Teljesen korszerű 
gépészeti és villamossági rend-
szert alakítottak ki. Modernizál-
ták a nyílászárókat, valamint a 
hőszigetelésnek és az épület te-
tejére telepített 111 napelemnek 
köszönhetően a 21. századi igé-
nyeknek is megfelel a komple-
xum. Az energetikai fejlesztések 
eredményeképpen a jövőben 
csökken majd az ide költöző ál-
lami szervek mindennapi műkö-
dési költsége is.

A több mint hét és fél ezer 
négyzetméternyi területből 
3650 négyzetméter az irodák 
területe, amelyben összesen 

169 helyiséget alakítottak ki, és 
661 négyzetmétert használhat-
nak majd irattárként az ide 
költöző intézmények. A terüle-
ten 116 férőhelyes parkoló is 
keletkezett, és több mint két és 
fél ezer négyzetméternyi zöld 
terület jött létre. A beruházás 
zöldfelületi fejlesztése során 38 
új fával és 2091 cserjével gaz-
dagodott a terület. 

A kormány által kiemelt be-
ruházássá nyilvánított építkezés 
az első olyan modern fejlesztés, 
ahol ügyészség, bíróság, rend-
őrség, valamint járási hivatal 
egy épületben kap helyet – 
mondta el dr. Tarnai Richárd. 
A  kormánymegbízott hangsú-
lyozta, az állam így egyszerre 
nyújt ügyfél központúbb és ma-
gasabb színvonalú kiszolgálást 
az ide érkezőknek, egyúttal 
pedig spórol az állampolgárok 
adóforintjain.

Még idén átadják 
az új igazgatási központot
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„Bevetés” 
az oviban

Bűn- és baleset-megelőzési napot 
tartott a Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapi tányság május 30-án a Pitypang 
Óvodában

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
a 2015/2016. tanévben immár negyedik 
alkalommal hirdette meg az iskolarend-
őr-programban részt vevő oktatási in-
tézményeknek a „Szigetszentmiklósi 
rendőrök gyerekszemmel” című gyer-
mekrajzpályázatot. 

A felhívásra sok alkotás érkezett, egyéni 
és csapat kategóriában egyaránt. A rajz-
pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 
június 16-án került sor az egyik helyi 
cukrászdában. Az ORFK OBB által bizto-
sított díjakat Szabó József, városunk 
polgármestere és dr. Csipler Norbert r. 
ezredes, kapitányságvezető adta át. 

A rendezvény meglepetéseként a díja-
zott gyermekeket a polgármester úr ven-
dégül látta a cukrászdában egy kis üdítő-
re, fagylaltra és süteményre. 

Szabó József ezt követően megköszön-
te a gyermekek és a rendőrkapitányság 

munkáját.  Külön kihangsúlyozta, hogy a 
város vezetőjeként a továbbiakban is ma-
ximálisan támogatja a rendőrkapitányság 
ilyen és ehhez hasonló rendezvényeit.

A beérkezett rajzok a rendőrkapitány-
ság épületében kerülnek kiállításra.  

FOTÓ: VEZDA LÁSZLÓ

Díjazták 
a legszebb 
rajzokat
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Semmelweis-nap Szigetszentmiklóson

A hagyományoknak megfelelően 
idén is köszöntötte a város önkor-
mányzata a Szigetszentmiklóson 
szolgáló egészségügyi dolgozókat.

Június 24-én a Polgármesteri 
Hivatal földszinti tanácskozóterme 

adott otthont az eseménynek, 
amelyen dr. Vántsa Botond alpol-
gármester mondott ünnepi beszé-
det, Sallai Gábor tanácsnok, a 
Népjóléti Bizottság elnöke pedig 
pohárköszöntőt.

A Semmelweis-nap alkalmából 
a város nevében az alpolgármester 
köszönte meg a munkáját dr. Földi 
Zsuzsanna tiszti főorvos asszony-
nak, a Ráckevei Járási Hivatal nép-
egészségügyi osztályvezetőjének a 

szeptemberi nyugállományba vo-
nulása alkalmából. Az ünnepi 
program folytatásában a Mocorgó 
Óvoda kicsinyeinek stílszerű, orvo-
sokról szóló előadását tekintették 
meg a vendégek.

Dr. Vántsa Botond alpolgár-
mester ünnepi beszéde

Dr. Földi Zsuzsanna 
köszöntése

Sallai Gábor tanácsnok pohárköszöntője
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Óriási érdeklődés mellett tartottuk meg az 
Országos Kenumaraton-bajnokság 4. fordu-
lóját Szigetszentmiklóson július 2-án. Több 
mint 200 résztvevő és számtalan érdeklődő 
volt jelen a Horgász Egyesület előtti terüle-
ten, ahol a nevezés és az eredményhirdetés 
zajlott. 17 kategóriában lehetett indulni, a 
leggyorsabbak 2 órán belül, a lassabbak 4-5 
óra alatt teljesítették az igen nehéz pályát.

A verseny 10 órakor rajtolt a kajakosok 
mezőnyével, majd 5 percre rá a kenusok 
vágtak neki a távnak. A szigetszentmiklósi 
futam kicsit hasonlít a Forma–1 monacói 
versenyére, itt a legnehezebb a pálya, sok 
kanyar, szűk lagúnák, alacsony hidak, kis 
vízmélységek teszik próbára a versenyzőket 
a festői környezetben, 27 km-en. Itt szük-
ség van az állóképességre, gyorsaságra, le-
leményességre, bátorságra, gyors határo-
zatképességre.  Egy helyen Szigethalom és 
Szigetszentmiklós között át is kellett rakni 
az 51104-es jelzésű úton a hajókat, ami 
tovább nehezítette a versenyzők helyzetét 
(külön köszönet a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányságnak, mert profi módon oldot-
ták meg a közel 1 órás forgalomszabályo-

zást). A Czuczor-szigetnél, az M0-s híd 
alatt pedig kötelező kiszállás volt mindenki 
számára (frissítőpont). A célba érkezés a 
teniszpálya mellett, a kis fahídnál volt. 
A  vízen a Szigetszentmiklósi Vízi Polgár-
őrök garantálták a versenyzők biztonságát. 
A befutás után egy közeli étteremben tar-
tottuk meg az ebédet, majd 15 órától kez-
dődött az eredményhirdetés.

A szigetszentmiklósiak két első (Metzger 
Péter–Bodovics Gábor; Balogh Eszter) és 
két második (Gyömbér Zsolt, Jászai Kornél, 
Csapó Balázs, ifj. Metzger Tibor; Jakab 

Gábor–Jakab Péter–Úri Tamás) helyet értek 
el.

A kajakosok és kenusok után negyed-
órával rajtoltak el az ún. friss túrázók, akik 
6 km-en mérték össze erejüket. Itt is volt 
egy szigetszentmiklósi egység, amelyik 
nyert a kenu 4-ben, mégpedig a Timár 
Györgyi, Timár Réka, Pál Janka, Hajdú 
 István összetételben (részletes eredmények 
a  www.kenumaraton.hu  oldalon találha-
tóak).

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

Miklósi vizes sikerek
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A Kavicsos-tó 
a Felsőtag közelében

Ádám Jenő szobra 
a Szebeni úti iskola előtt

Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről! 

HAJÓ

KIRÁNDULÁSOK A RÁCKEVEI DUNA-ÁGON

MINDKÉT PROGRAMON:  
A gyerekeket hajóvezetés, 

matróztanfolyam, valamint 
társasjátékok várják, a felnőttek 

hajóskapitánnyá válhatnak.

A PROGRAMOK 
A SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KIKÖTŐBŐL INDULNAK.

A közölt árak tájékoztató jellegűek, a szervező 
az árváltoztatás jogát fenntartja. 

A jegyárak személyenként és forintban 
értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.

Információ és jelentkezés: 
Tel: 06 20 949 4760, 
E-mail:  info@kisdunamente.hu., 
2310 Szigetszentmiklós, 
Dr. Lengyel L. u. 6., 

www.kisdunamente.hu

AU
GU
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S 
10

-1
1.

KIRÁNDULÁS A SZIGETCSÚCSHOZ
Felejthetetlen hajókirándulás a Ráckevei Duna-ágon Szigetszentmiklóstól Tassig.

 Tassnál fürdési lehetőség a Dunában. 
Tasson kívül megállunk Szigetcsépnél, Ráckevénél és Dömsödön is.

Időpont: 2016. augusztus 11. (csütörtök) 8.30-20.00 • Részvételi díj: 8.500 Ft (felnőtt), 
 (10 főtől 6.500 Ft/fő), gyermekeknek 6 éves kortól 4.500 Ft/fő

BUDApEST A DUNÁRóL
Budapest látnivalóin túl érdekes történeteket és titkokat tudhat meg a városról.

Időpont: 2016. augusztus 10. (szerda) 11.30-17.30 • Részvételi díj: 3.500 Ft/Fő

GYÖNYÖRŰ SZIGETSZENTMIKLÓS
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Nagy sikereket mondhat magáé-
nak ebben a versenyszezonban a 
szigetszentmiklósi Sziget Dance 
Tánc Sport Egyesület Darvasi 
Gabriella vezetésével. 

A június 29–30. között tartott Ma-
gyar Látvány Tánc Szövetség által 
rendezett Országos Bajnokságon 
sorra hozták a dobogós helyeket a 
gyerekek, amely azt eredményezte, 
hogy a versenyzők 13 koreográfiából 
11 produkcióval kvalifikálták magu-
kat az Európa-bajnokságra.

Rengeteg gyakorlás, látványos, 
ötletes produkciók, tehetséges és 
szorgalmas gyermekek, összetartó 
szülői közösség és profi edzői munka 
kell a sikerhez. Egyesületünknél 
mindez rendelkezésre áll.

A 2016. évi Látványtánc Euró-
pa-bajnokság június 28. és július 
3. között zajlott a szlovákiai Léván, 
ahol a 6-8 éves lányok Európa-
bajnoki címet szereztek Mini Latin 
Látványtánc kategóriában.

A bajnokcsapat a Latin Szenve-
dély produkció lett; a csapat tagjai: 
Bagdány Mira, Benke Daniella, 
Benke Dominika, Csík Maja, Erdei Lili, 
Goda Laura, Hajdú Izabella, Hering 
Zolna, Kovács Zsófia és Lakatos 
Petra.

Európa-bajnok a Sziget Dance TSE

Június 20-án Bukarestben ren-
dezték a junior Európa-baj-
nokságot. Nehézsúlyú ver-
senyzőnk (120 kg), Nagy 

Mihály képviselte szabadfo-
gásban Magyarországot. Misi 
ezen a versenyen kicsit vára-
kozáson alul teljesített, így a 
kilencedik helyen végzett. 

Július 6-án Csongrádon ren-
dezték a felnőtt Strandbirkó-
zó Magyar Bajnokságot. Itt a 
70 kg-os kategóriában Ger-
gely László a második, míg 
+90 kg-ban Tomin Márton a 
harmadik helyen végzett.

Július 7-től 16-ig Nagy Mi-
hály Spanyolországban, 
Madridban edzőtáborozott 
az olimpiára készülő fel-
nőtt válogatott kerettel.

Tomin Márton      
szakosztályvezető

Sziget SC

További eredményeink az Európa-
bajnokságról:
II. helyen végzett: Hering Zolna, 

Bagdány Mira, Benke Daniella, 
Csík Maja

III. helyezést ért el: Szilágyi Maja, 
Brozsek Máté, Fekete Réka, Ko-
vács Zsófia, Candy Girs-Happy: 
Csík Noémi, Farkas Zsófia Szonja, 
Kaáli Anna, Mikecs Adrienn

IV. helyen végzett: Erdei Lili, Benke 
Dominika

VI. helyezést ért el: Bakonya Inez

Áldottnak érezzük magunkat, 
hogy ezekkel a csodás fiatal gyerme-
kekkel ilyen szinteket tudtunk elérni. 
Köszönjük Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának, a szülőknek és a 
Bailador Táncközpontnak a segítsé-

gét a felkészülésben és közös ál-
munk megvalósításában! 

Szeptembertől várunk szeretettel 
minden érdeklődőt európai bajnok 
utánpótláscsapatainkba 4-től 12 
éves korig a Bailador Táncközpont-
ban.

Továbbra is szurkoljanak velünk 
tehetséges táncosainkért! 

Sziget Dance TSE

BIRKÓZÓHÍREK
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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

 LogiscooL szigetszentmikLós
2310 szigetszentmiklós, miklós tér 2.

+36 70 362 6200 • hello.szigetszentmiklos@logiscool.com

Programozó kurzusok és  
nyári táborok 7-14 éveseknek

Programozni bárki tud, Próbáld ki te is!

logiscool.com

Expressz hivatali ügyintézés
Elfoglalt? Sokat dolgozik? 

TÖBB SZABADIDŐT SZERETNE?
Elege van a sorban állásból, idegeskedésből?

Hívjon munkanapokon 8.00-18.00-ig
vállalkozás, gépjárműátírás és egyéb ügyekben.

Sokéves hivatali gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezünk.

Tel.: +36-20/361-8299 vagy +36-20/361-7705
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www.tudasfagimnazium.hu
tel.: 30/638 7475, 20/531 0668, 1/783 7595

*AKÁR KÉT ÉV ALATT IS
TANDÍJMENTESEN

ÉRETTSÉGIZZ VELÜNK


