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RENDELETALKOTÁS

Módosult a kisvárosias lakó-, tele-
pülésközpont vegyes és központi 
vegyes építési övezetekre vonat-
kozó változtatási tilalom elrende-
léséről szóló 6/2016. (III. 18.) ön-
kormányzati rendelet a rendelet 
mellékletét képező változtatási ti-
lalommal érintett telektömbök, 
helyrajzi számok tekintetében.

BERUHÁZÁS

Az önkormányzat indulni kíván a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark című programon. A 
program alapvető célja, hogy 
olyan közösségi terek kerüljenek 
az ország minél több településén 
kialakításra, ahol valamennyi kor-
osztály aktívan töltheti el a sza-
badidejét igényes kültéri létesít-
ményekben. A fejlesztéseket a kö-
vetkező helyszíneken az alábbi 
prioritási sorrendben kívánja meg-
valósítani az önkormányzat a 
helyszíni adottságokhoz illesz-
kedve:

a) Kéktó Szabadidőközpont, 
b) Bucka-tó, 
c) Lakihegy, Adótorony tér,

d) Csonka János Műszaki Szak-
középiskola és Szakiskola udvara, 

e) Miklós tér, 
f) Szigetszentmiklósi József At-

tila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola melletti terület. 

Nyertes pályázatok esetén a 
területek előkészítési munkálatai-
ra bruttó 4 000 000 Ft-ot biztosí-
tott a testület. 

A képviselő-testület kiegészítő 
fedezetet nyújtott a „Fitneszpar-
kok létesítése Szigetszentmikló-
son” című pályázat keretén belül a 
futókör megvalósítására bruttó 
5 334 000 Ft összegben.

INTÉZMÉNYI ÜGYEK

A Szigetszentmiklósi Akácliget 
Óvoda intézményvezetői fel ada-
tai nak ellátásával 2016. augusztus 
1. napjától 5 év, határozott időtar-
tamra Vargáné Dicső Edit Esztert 
bízta meg a testület. 

A képviselő-testület vélemé-
nyezte a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szigetszentmiklósi 
Tagintézmény tekintetében be-
nyújtott intézményvezetői pályá-
zatokat, és Havaldáné Meyer 
 Emília igazgatói kinevezését tá-
mogatta.

TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETALKOTÁS

A 25/2016. (IX. 01.) önkormányza-
ti rendelettel módosult az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetésé-
ről és végrehajtásának szabályai-
ról szóló 1/2016. (I. 21.) önkor-
mányzati rendelet.

A képviselő-testület döntött a 
parkolók megváltásáról szóló 
19/2011. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet, valamint a parkolásról 
szóló 22/2009. (VI. 26.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 

KULTURÁLIS, INTÉZMÉNYI, 
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK

Bölcsődei ellátás céljára 2016. 
szeptember 23-tól 12 hónap idő-
tartamra tovább bérli az önkor-
mányzat a korábbi szerződéses 
feltételek szerint a Szigetszent-
miklós, Semmelweis u. 20., 3775/2 
hrsz.-ú ingatlant, valamint a Szi-
getszentmiklós, Petőfi u. 13014 
hrsz.-ú ingatlant. 

Elfogadásra került a Sziget-
szentmiklósi Akácliget Óvoda 
2016. szeptember 1-jétől decem-
ber 31-ig, 4 hónapra szükséges 

működési kiadása 37 755 000 Ft 
összegben. 

A képviselő-testület kifejezte 
azon szándékát, hogy a pályázat 
keretében építendő szigetszent-
miklósi Temesvári utcai óvoda a 
Szigetszentmiklósi Pitypang Óvo da 
tagintézményeként kerüljön alapí-
tásra. A Szigetszentmiklósi Pity-
pang Óvoda átszervezésével kap-
csolatos intézkedésekről a testület 
egy későbbi ülésén hoz döntést. 

Határozat született a Sziget-
szentmiklósi Napsugár Óvoda 1 
fő gondnok részmunkaidős stá-
tusza teljes munkaidős státuszra 
bővítéséről. 

Az önkormányzat továbbra is 
biztosítja a 2. osztályos általános 
iskolai tanulók úszásoktatását és 
szállítását 2016. szeptember 
1-jétől 2017. június 13-ig a Hid-
rau lika Kft. – Oázis Park közremű-
ködésével. A 2016. szeptember 1. 
és december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan az úszásoktatás és 
szállítás költségeire 4 003 350 
Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A képviselő-testület egyetér-
tett a Bíró Lajos Általános Iskola, a 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, vala-

mint a Kardos István Általános Is-
kola és Közgazdasági Szakközépis-
kola Pedagógiai Programjával.

Elfogadásra került a „Beszélj 
velem” Alapítvány 2015/2016-os 
nevelési évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolója, egyút-
tal a testület döntött arról, hogy 
feladat-ellátási szerződést köt a 
„Beszélj velem” Alapítvánnyal 
2016. szeptember 1. napjától 2017. 
augusztus 31-ig terjedő idő  szakra 
maximum 15 fő sziget szent miklósi 
gyermek speciális, valamint legfel-
jebb 6 fő normál fejlődésű gyermek 
óvodai ellátására. 

Elfogadásra került továbbá az 
Ádám Jenő Zeneiskola 2016. évi 
Nemzetközi Zenei Csereprog-
ramról szóló beszámolója és el-
számolása.

A képviselő-testület ösztön-
díjpályázatot hirdet a 2016/2017-
es tanévre a kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elérő, szociáli-
san is rászoruló, Szigetszentmik-
lóson lakó tanulók részére. Bő-
vebb információ az önkormány-
zat honlapján található.

Műsorterjesztési szolgáltatás 
ellátásával 2016. december 1-jétől 
2018. december 31. napjáig a 

Media Technology Zrt.-t bízta meg 
a képviselő-testület.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK

A testület jóváhagyta a Sziget-
szentmiklós szennyvízelvezető és 
-tisztító rendszerére, illetve ivóvíz-
ellátó rendszerére vonatkozó, a 
Gördülő Fejlesztési Terv (2017–
2031) részét képező felújítási és 
pótlási terv dokumentumokat.

Határozat született a szenny-
víztisztító telep régi részét és a 
Határ úti csatorna tehermentesí-
tését biztosító nyomóvezeték ter-
veinek elkészíttetéséről, melyhez 
nettó 13 500 000 Ft fedezetet 
biztosított a testület. 

A képviselő-testület döntött a 
közvilágítási hálózat fejlesztéséről, 
amelyre bruttó 18 510 000 Ft fe-
dezetet biztosított.

Engedélyeztetni kívánja az 
önkormányzat a Ráckevei-
Soroksári-Duna-ág jobb partján, 
a szigetszentmiklósi szakaszon a 
tanösvény mellett meglévő kikö-
tőépítményt. Az eljárás lefolyta-
tásához bruttó 2 000 000 Ft-ot 
biztosított a testület. 

a képviselő-testület július 11-én, augusztus 5-én 
és augusztus 26-án tartott rendkívüli üléséről

a képviselő-testület 2016. augusztus 31-i rendes üléséről
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SIKERESEN PÁLYÁZTUNK: 
bővülhet a Vadgesztenye Szociális Intézmény
Összesen 24 település szociális intézménye újulhat meg mintegy 400 
millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásból a szo-
ciális ellátást és a gyermekek gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztésére kiírt pályázat keretében. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Szociális szakosított ellátást 
és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmé-
nyek fejlesztése, felújítása, támogatása jogcímre 2016 áprilisában kiírt, 
majd arra benyújtott pályázata alapján bruttó 20 000 000 Ft támoga-
tásban részesült. A pályázat keretében a Vadgesztenye Szociális Intéz-
mény bővítése valósul meg két darab 2 fős, egy darab 3 fős lakószobával, 
ezekhez tartozó szociális helyiségekkel, a házi segítségnyújtásban dolgo-
zók részére iroda kialakításával, a dolgozók részére öltözők biztosításá-
val, valamint az ehhez tartozó szociális helyiségek létrehozásával.

A teljes beruházás becsült összege bruttó 63 500 000 Ft, 
az önkormányzat pedig bruttó 43 500 000 Ft önerőt biztosított.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.

Kárpótlás az egykori német kényszermunkásoknak
2017. december 31-ig egyszeri, 2500 eurós juttatást igényelhet-
nek a Német Szövetségi Államtól azok az egykori német kény-
szermunkások, akiket 1939. szeptember 1. és 1956. április 1. kö-
zött „külföldi hatalom“ kényszermunkára kötelezett, illetve a 
kényszermunkára kötelezett 2015. 11. 27. utáni halála esetén 
annak hátramaradt házastársa vagy gyermeke. Az igényléssel 
kapcsolatos további információk és a kritériumok, illetve a kitöl-
tendő űrlapok a www.szszm.hu honlapon megtalálhatóak.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázói regisztráció után vagy a belépést követően lehetséges 

a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 

a pályázóknak. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.

A részletes pályázati kiírás 
a www.szigetszentmiklos.hu oldalon tölthető le. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Döntés született a Kardos István 
Általános és Közgazdasági Szak-
középiskola játszóudvarának terü-
letén álló épületmaradvány bon-
tásáról, tereprendezéséről, a kelet-
kező csapadékvíz elvezetéséről és 
szikkasztásáról, valamint a telek-
határon kerítés építéséről, továbbá 
az intézmény igényeinek megfele-
lően az udvar területén 988 m2 
térkőburkolat építéséről és játszó-
udvar kialakításáról. A feladatok 
elvégzésére bruttó 23 250 000 Ft 
fedezetet biztosított a testület. 

A Kardos István Általános és 
Közgazdasági Szakközépiskola te-
rületén létesítendő sportcsarnok 
megépítéséhez bruttó 55 049 000 
Ft-os önrész biztosításáról döntött 
a testület, a Sziget SC Birkózó 

Szakosztály részére egyéb forrás-
ból biztosítható 27 951 000 Ft 
fejlesztési célú támogatás mellett. 
A létesítmény a megépültét köve-
tően Szigetszentmiklós Város tu-
lajdonába kerül.

A Sziget SC Birkózó Szakosz-
tállyal kötendő megállapodás ér-
telmében a létrejövő építményt 
iskolai tanítási napokon tanítási 
időben az oktatási intézmény 
testnevelési órák céljára használ-
hatja, a fennmaradó időszakban 
az önkormányzat a támogatási 
összeg ellenértékeként a Birkózó 
Szakosztály használatába adja.

A képviselő-testület tudomá-
sul vette „A leromlott település-
részeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek ja-
vítása, társadalmi és fizikai re-
habilitációja Pest megyében” 

című pályázatra vonatkozó tájé-
koztatást, egyúttal módosította 
korábbi döntését, és a konzor-
ciumi tagok körét kibővítette a 
Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft.-vel.

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK

Döntés született az SZSZM Szi-
getszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft.-vel kötött egyes 
szerződések felmondási idejének 
meghosszabbításáról. 

A képviselő-testület az Aries 
Nonprofit Kft.-t bízta meg a 
Bajcsy-Zsilinszky úti őstermelői 
piac árusító pavilonjainak felújí-
tásával, melyre bruttó 4 600 000 
Ft keretösszeget biztosított. 

EGYÉB ÜGYEK

Elfogadásra került a 2016. évi 
költségvetés I. félévi teljesítéséről 
szóló pénzügyi beszámoló, a 
Felső-Duna-ági Természet- és 
Környezetvédelmi Közalapítvány 
2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló, valamint a 2011–2014. 
közötti időszak hulladékgazdálko-
dásával kapcsolatos állami szám-
vevőszéki vizsgálati jelentés. 

A képviselő-testület hozzájá-
rulását adta szolgalmi jog alapí-
tásához.

Ezenkívül döntött és tárgyalt 
ingatlanügyekben, továbbá bérle-
ti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem elbírálására, vala-
mint szavazatszámláló bizottsági 
tagok megválasztására vonatko-
zóan.

Nyert az óvodai kapacitásbővítést 
célzó  pályázatunk

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának az Óvodai kapaci-
tásbővítést célzó beruházások 
támogatására 2016 márciusá-
ban megjelentetett, majd erre 
benyújtott pályázata bruttó 
54  421 187 Ft támogatásban 
részesült a Szigetszentmiklósi 
Akácliget Óvoda 50 férőhellyel 
történő bővítésére vonatkozóan.

A pályázati támogatás – jog-
szabályban rögzített – kötelező 
(minimális) óvodai helyiségek 
kialakítására, a létszámhoz iga-
zított tisztálkodóhelyiség és il-

lemhely létrehozására, valamint 
a rendeletben felsorolt kötelező 
(minimális) eszközök, felszerelé-
sek beszerzésére fordítható. Így 
pályázatunk keretében az 50 új 
férőhely megteremtéséhez köz-
vetlenül kapcsolódó költségeket 
tudjuk és kívánjuk elszámolni: 2 
csoportszoba a hozzá tartozó 
gyermekmosdóval és öltözővel, 
játszóudvar kialakítása, kiegé-
szítve – a többi között – a torna-
szoba és sportszertár, az orvosi 
szoba, a logopédia és a nevelő-
testületi szoba létrehozásával.

A kapacitásbővítésre vonatkozó számított beruházási költség 
bruttó 108 842 375 Ft.

A támogatási intenzitás: 50%.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.

A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján Szigetszentmiklóssal 
együtt 19 település részesült költségvetési támogatásban 
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások megvalósítására.
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1. Miklós téri játszótér
Az abszolút kedvenc. A Tö
köli útról és a Paptag utcá
ról is megközelíthető ját
szótéren szinte mindig van 
valaki, hiszen városunk 
egyik legnagyobb játszóte
re, nyugodt, csendes kör
nyezetben, ahol bátran sza
ladgálhatnak a kicsik és 
nagyok egyaránt, vagy ép
pen hintázhatnak egy jót a 
vén diófa árnyékában.

2.  Duna-parti játszótér a Tan-
ösvénynél
Pár szavazat híján maradt le 
az első helyről, nem véletle
nül, hiszen a Tanösvény iz

galmas környezetében még 
jobban esik a játék. 

3.  Szent Miklós úti lakótelepi 
játszótér
Két mászóka, hinta, homo
kozó, mókuskerék, csúsz
dák. Ami azonban igazán 
feldobja a játszóteret, az a 
közvetlen szomszédságában 
lévő óriási domb, ahol té
lennyáron előszeretettel 
futkosnak a gyerekek.

4.  Csicsergő II. sz. óvoda mel-
letti játszótér

5.  Duna-parti játszótér a Rév 
soron

6.  Kolozsvári utca sarkán lévő 
játszótér

7. Illyés Gyula parki játszótér
8. Váci Mihály téri játszótér
9.  Kéktó Szabadidőpark játszó-

tere
10.  Városi Bölcsőde II. Sz. In-

tézménye melletti játszótér

A hulladékgazdálkodásban idén életbe 
lépett módosításokról és az eddigi ta-
pasztalatokról beszélt a helyi médiának 
Szarvas Tibor, az Aries Nonprofit Kft. 
vezetője, aki a szigetszentmiklósiakban 
felmerülő kérdésekre is válaszolt.

A módosítások 2013. július elsején kez
dődtek a rezsicsökkentéssel. Ez az első 
lépése volt egy olyan folyamatnak, 
amelynek most az utolsó lépéseit éljük át 
az előttünk álló fél vagy egy évben. Idén 
április elsejétől a Nemzeti Hulladékgaz
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. (NHKV) felügyelete alá került a köz
szolgáltatás körében gyűjtött hulladékok 
kezelése az egész ország területén. Ez a 
cég végzi tehát a számlázást a lakosság és 
a közületek felé. A gyakorlatban azonban 
a zrt. még nem tudja elvégezni ezt a fel
adatát. Az Aries Kft. bérszámlázással or
vosolja a hulladékgazdálkodás átalakulá
sa miatt fennálló helyzetet, vagyis a vá
rosban a helyi cég végzi a számlázást 
továbbra is. Az Aries az NHKV nevében 
küld csekkeket az ügyfeleknek, várhatóan 
a jövő év elejéig. Azon ügyfelek számára, 
akik utalással fizetik a szemétdíjat, fontos 
változás, hogy a számlaszám már nem a 
régi. 

Január óta változás lépett életbe a 
lomtalanításban is, hiszen a lomok be

gyűjtése már nem egy előre meghirdetett 
időpontban zajlik. A házhoz menő lomta
lanítás keretében lehetőségük van a la
kóknak egy tetszőleges időpontot válasz
tani és akkor kidobni a feleslegessé vált 
kacatokat az utcára. A szolgáltatás in
gyenes és évente egyszer vehető igénybe. 
Szarvas Tibor szerint előfordult már 
olyan is, hogy az egyik szigetszentmikló
si utcában valaki egyszer csak kihelyezte 
a lomjait, mert azt gondolta, akkor lesz a 
lomtalanítás. Ezt látva a szomszéd is kö
vette a példáját. Egy másik, jobban érte
sült szomszéd azonban felhívta a figyel
müket arra, hogy változott a rendszer, 
amit a többiek nem hittek el. Így aztán 
még jó néhányan kihelyezték a felesleges 
holmijukat az utcára. A problémára a 
körzet képviselője hívta fel az Aries fi

gyelmét, akik végül megoldották az el
szállítást. Szarvas Tibor szerint a város
ban élők még ismerkednek az új rend
szerrel. A lomtalanítással kapcsolatos 
bővebb tájékoztató a cég honlapján ol
vasható.

A Lakihegy Rádió egyik hallgatója 
kérdezte az ügyvezetőt, hogy mi a hely
zet a Határ úti orvosi rendelő mellett lévő 
szelektív hulladékgyűjtő szigettel, mivel 
szinte mindennapossá vált a hulladék 
rendszertelen, hanyag elhelyezése a lakók 
részéről. Szarvas Tibor elmondta, hogy a 
cég alkalmazottjai minden alkalommal 
megtisztítják a szigetet. A látvány azon
ban egy alaptalan pletykára ad okot, hi
szen aki látja az ide nemtörődöm módon 
elhelyezett mindenféle hulladék elszállí
tását, azt gondolhatja, hogy az Aries 
munkatársai a szelektív hulladékot egybe 
öntik a többi szeméttel, így nincs értelme 
a szelektív gyűjtésnek. Nem mellesleg az 
ilyen jellegű takarítások csak a tavalyi 
évben 29 800 000 forintjába kerültek a 
városnak. 

Ha érdekli, hogy a hallgatók milyen 
kérdéseket tettek még fel Szarvas Tibor
nak, látogasson el a Lakihegy Rádió hon
lapján található Hangos archívumba, 
vagy kattintson a DunaMédia Televízió 
Napirenden c. menüpontjára az inter
neten!

Napirenden a hulladékgazdálkodás

Top 10 szigetszentmiklósi játszótér
A Lakihegy Rádió honlapján augusztusban szavazás indult 
arról, hogy melyik játszóteret kedvelik legjobban a helyi gye-
rekek és szüleik. A több száz voks alapján íme a sorrend:

További részletek 
a http://lakihegyradio.hu/
top10/top-10-
szigetszentmiklosi-jatszoter 
webcímen.
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A sport, az egészség és a környezetvé-
delem jegyében telt augusztus utolsó 
hétvégéje a Kéktó Szabadidőparkban. 
Augusztus 27-én, szombaton a Közö-
sen Városunkért Egyesület programjai 
már reggeltől elkezdődtek. Volt játé-
kos, sport- és ügyességi vetélkedő, ke-
rékpáros akadályverseny kicsiknek és 
nagyoknak, valamint környezetvédelmi 
és honismereti totó. A kora délutánig 
tartó programokat zenés előadások, 
öko-divatbemutató, valamint a helyi 
kutyakiképző központ bemutatója szí-
nesítette. Amíg a gyerekek játszottak, 
a felnőttek egy része fakanalat raga-
dott és próbára tette tudását a VII. 
Paprikáskrumpli-főző Versenyen.

Családi nappal zárult 
a nyári szünidő

Az Aries Kft. Kommunális Egysége a házhoz menő zöldhulladék 
begyűjtési munkálatait 2016. október 17–21. között végzi.

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésekor a szállítási ütem
terv alapján, a rendes szemétszállítási napon reggel 7 óráig a 
kuka mellé kell kihelyezni a zöldhulladékot, amit ezen a napon 
bármilyen színű zsákban, illetve a levágott fanyesedékeket csak 
1 méteres darabokban kötegelve szállítanak el. Fontos, hogy 
mind a kötegek, mind a zsákok kibírják a kézi rakodást!

Ömlesztett állapotban kihelyezett zöldhulladékot 
nem szállítanak el!

A fent nevezett begyűjtéseken kívül lehetőség van rendszeres, 
havonkénti lakossági zöldhulladék elhelyezésére is. A háztartások
ban keletkező zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok az Aries 
Nonprofit Kft. telephelyére díjmentesen beszállíthatják tárgyév 
március 1jétől november 30ig minden hónap utolsó pénteki 
napján legfeljebb 100 kg/háztartás mennyiségig. 

Továbbá a szolgáltató egész évben korlátlan mennyiségben el
szállítja az ingatlan elől a zöldhulladékot, amennyiben az a kék 
színű, ARIES felirattal ellátott, 120 literes zsákban (bruttó 433,6 Ft/
db) van. A zsákot a cég ügyfélszolgálati irodájában és a céggel 
szerződésben álló üzletekben lehet megvásárolni.

Őszi zöldhulladékgyűjtés
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Nyár, tábor, Mezőkövesd
Ismét sikeres tábort zártunk a 
ZsóryZsibongóban. Kifogásta
lan időnk volt, így a fürdés, 
csúszdázás, strandolás mellett 
rengeteg programmal színesí
tettük a napokat: visszamen
tünk az időben a lovagkorba. Ez 
volt a tábor központi témája. 
Lovagi fogadalom, városnézés, 
múzeumlátogatás, lovagkori 

előadás, filmvetítés, jelmezké
szítés, kézműveskedés, vízi
bombacsata, bátorságpróba, 
lovagi versenyek, meccsek (pá
lyákon és a kivetítő előtt), 
fagyizás, szafaritúra, diszkó, 
záróest (lovaggá ütés)… Igazi 
tábori hangulattal, élményekkel 
telve tértünk vissza Szigetszent
miklósra.

A több mint 130 táborozó 
lovag és úrhölgy a Szigetszent
miklósi József Attila Általános 
Iskola és AMI diákjai és tanárai 
voltak. Iskolánkat váltották a 
Szigetszentmiklósi Kardos Ist
ván Általános Iskola tanulói és 
lelkes tanárai, akik szintén egy 
hetet töltöttek el Mezőkövesden 
száz feletti létszámmal.

Mindezért a felejthetetlen él
ményért köszönetünket fejez
zük ki Szigetszentmiklós Város 
Képviselőtestületének, hiszen a 
tábor költségeinek közel 50%
át ők biztosították a tanulók 
számára.

József Attila Általános 
Iskola és AMI

A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és AMI foly
tatta a hagyománnyá vált faültetést a tanévnyitó ünnepségen. 
Hat évvel ezelőtt ültették az akkori első osztályosok azt a tuli
pánfát, amelyet városunk polgármestere ajánlott fel iskolánk
nak. Azóta a város képviselői – minden évben más – egy facse
metét ajándékoznak az akkori elsősöknek, akik az ünnepség 
után kislapátokkal betemetik a gyökereit és kannákkal locsol
gatják, hogy aztán a tanév során tovább gondozzák.

A 2016/17es tanévnyitóra JaksaLadányi Emma képviselő 
asszony ajánlott fel egy facsemetét az elsősöknek, akik boldo
gan végezték el az ültetést, miközben a 3.c és a 2.e osztályosok 
énekeltek.

Köszönjük a felajánlást a kisiskolások nevében, hiszen a fák, 
ha megnőnek, árnyékot adnak az udvaron, és mire elballagnak 
a gyerekek az iskolából, a fák is megnőnek, itt maradnak és 
emlékeztetnek minket az együtt töltött iskolaévekre.

A Szigetszentmiklósi 
József Attila Általános Iskola és AMI 

Radnóti utcai tagintézménye

Facsemete a tanévnyitón
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Tizenkettedszer is örömzene 
a Roxigeten

A 25 benevezett zenekarból a 
demók meghallgatása után a 
zsűri tagjai 5 együttest juttattak 
az élő döntőbe, ahol a sorsolás 
szerinti sorrendben mutathatták 
meg hangszeres tudásukat a 
rockműfaj Középmagyaror
szági Régiójának utánpótlás
mezőnyében induló fiatal ban
dák.

A díjazott zenekarok sorrendje:
1. helyezett: Hot Beaver
2. helyezett: Köpönyegforgatók
3. helyezett: ME iLL
4. helyezett: The OD
5. helyezett:  The Royal Freak 

Out

A Budapest Music Expo kereté
ben megrendezésre kerülő 
„Öröm a Zene” októberi döntő
jébe is a budapesti Hot Beaver 
formáció jutott, amelyiknek 17 
másik zenekarral kell majd 
megküzdenie az 1+1 millió fo
rintos fődíjért.

A legnépszerűbb és legösz
tönzőbb különdíjak is gazdára 
leltek. A Hot Beaver zenekar a 

P. Mobil díját nyerte, amely egy 
budapesti vagy vidéki nagyvá
rosi koncertjükön az előzene
kari szereplés lehetősége. Az 
ME iLL formáció pedig az Anna 
& the Barbies zenekar elismeré
sét vehette át, amely szintén 
egy budapesti vagy vidéki 
nagyvárosi koncerten való elő
zenekari fellépés.

A tehetségkutató verseny 
eredményhirdetése utáni cso
dás időben a fesztivált a tava
lyi győztes Junkie Jack Flash 
kezdte. Kora estétől a helyi 
zenekarok birtokolták a szín
padot, így a feldolgozásokat 
játszó Kisfüzet, a vadonatúj 
hibrid rockabilly formáció, a 
Bravó Johnny, majd a külföldi 

rockdalokkal készült Divina 
Machina. 

Egy legendás csapat, a P. 
Mobil megállíthatatlanul dü
börgött az esti fényben az ad
digra többezresre duzzadt kö
zönség előtt, régi és új nótákat 
felsorakoztatva.

Az estét vidám hangulatban 
zárta a Paddy and the Rats le
génysége. 

További információ és képek 
az eseményről a www.roxiget.hu 
oldalon.

A győztes Hot Beaver zenekar

A legjobb énekes Korponay Zsófi (The OD zenekar)

A legjobb hangszeres Barkóczi 
Bence, a Köpönyegforgatók gi-
tárosa; a legtehetségesebb do-
bosnak járó elismerést Zakar 
Viktor, a Köpönyegforgatók 
dobosa vehette át

Szeptember első szombatján 
a Kéktó Szabadidőpark a 
Csepel-sziget egyik legismer-
tebb zenei fesztiváljának 
színtere már évek óta. Idén 
tizenkettedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Roxiget 
Rockzenei Fesztivál és Tehet-
ségkutató Verseny.
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Szeptember 10-én szüreti lovas 
felvonulással kezdődött a XIV. 
Csepel-szigeti Halászléfőző Ver-
seny. A menet a Kossuth Lajos 
utcából indult és a megállókban a 
Mézeskalács, illetve Mézes pá-
linka Tánccsoportok szórakoztat-
ták a fogattal utazókat. A menet 
végállomása a Kéktó Szabadidő-
park volt, ahol mintegy 70 csapat 
gondolta úgy, hogy a bogrács 
köré áll és megfőzi élete legjobb 
halászlevét. Volt, aki a közkedvelt 
– bár kissé pepecselős – szegedi 
halászlevet főzte és volt olyan, 
aki az egyszerűbb bajai mellett 
tette le a voksát. Különlegességek 
is készültek a kondérokban. 
A helyi Német Nemzetiségi Klub 
például rendhagyó módon nem a 
jól bevált bajai, illetve szegedi 
vonalat képviselte, hanem igazi 
szigetszentmiklósi ízeket csem-
pészett a bográcsba.

A versenyzők sátrainál a zsűri 
szemlét is tartott a nap folya-
mán. Díjazták a legtisztább és 
legszebb főzőhelyeket. A kósto-
lás délben kezdődött, amelynek 
során a bírák végigízlelték az 
összes halászlevet és pontoztak. 
Ennek alapján az idei győztes a 
„Kishalacska” fantázianevet vi-
selő csapat lett. Gratulálunk 
nekik az eredményhez, és min-
den résztvevőnek a kiváló 
 ízekhez!

Halászléfőző verseny 
a Kéktó Szabadidőparkban
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Dr. Vántsa Botond alpolgármester köszönti 
a csapatokat

A halászléfőző verseny idei győztese a „Kis halacska” csapata
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Gólyalábas hívogató az Árpád utcában

Készül a must

Fa körhinta a Népi Játékok Udvarában

Szabó József polgármester frissen préselt musttal 
kínálja az érkezőket

Kézműves foglalkozás 
a Helytörténeti 
Gyűjteményben

A Szabacsi Udvarban hagyományos szigetszentmiklósi 
ételek készültek

A Kossuth Kertbarát Kör 
őszi termésbemutatója

Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar koncertje

A jubileumi, 10. Szabacsi Nap képekben 
2016. szeptember 17.
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Szabacsi mustra 
– művészeti csoportok bemutatkozása

Haraszti ikrek – a Fölszállott 
a páva énekkategória győztesei

Sokak nagy kedvence, a Dolly RollSzandi a színpadon

Néptánc csoportok műsora
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2016. október–novemberi 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

Október 15. (szombat) 15.00
A Magyar Festészet Napja 
Szigetszentmiklóson
15 órától Nyitott Műterem 
– AKCIÓ FESTÉSZET
10 festőművész különböző stílusok-
ban, közel két óra alatt alkotja meg 
festményét zenei kíséret mellett, 
mely folyamat végigkísérhető, meg-
tekinthető mindenki számára. A 
festmények a szigetszentmiklósi AFK 
(Akció Festészeti Képtár) gyűjtemé-
nyébe kerülnek, intézményekbe 
lesznek kihelyezve, hogy a minden-
napjaikban minél többen találkoz-
hassanak kortárs képzőművészeti 
alkotásokkal.
Szervező: Városi Ga léria, Insula 
Egyesület. A program ingyenesen 
látogatható. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Október 20. (csütörtök) 18.00
Somogyi György Munkácsy-díjas 
festőművész 
Valahol a szigeten című jubileumi 
kiállítás megnyitó ünnepsége. A 
festőművész 70. születésnapja al-
kalmából rendezett rendhagyó tár-
laton megtekinthető alkotások ma-
gángyűjtemények részét képzik, és 
most először kerülnek a nagykö-
zönség előtt bemutatásra. A kiállí-
tást megnyitja P. Szabó Ernő művé-
szettörténész, művészeti író, az Új 
Művészet vezető szerkesztője. A 
program ingyenesen látogatható. 
Helyszín: Városi Galéria

Október 21. (péntek) 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Oláh Szabolcs Quintet & Kalmár 
Panni lemezbemutató koncert

Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/
diák, nyugdíjas. Jegy- és asztalfog-
lalás ajánlott! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Október 23. (vasárnap) 11.00
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából 
koszorúzás és ünnepi műsor
Helyszín: Gyergyószentmiklós tér, 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Október 28. (péntek) 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör 
25 éves jubileuma alkalmából 
a REVONTULI zenekar koncertje
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Október 29. (szombat) 20.00
Hallgasd helyben. Élő rockzenei klub
Fellép: Parafrázis, Bravó Johnny
Jegyár: 700 Ft. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Novemberi előzetes!
November 1. (kedd) 19.00
Mozart: Requiem
Koncert Szigetszentmiklós halottai-
nak emlékére. Közreműködik: Mo-
nar chia Szimfonikus Zenekar. Ve zé-
nyel: Virágh András, Liszt-díjas ér-
demes művész. A belépés díjtalan!
Helyszín: Szent Miklós római katoli-
kus templom

November 2. (szerda) 19.00
Presser-Rúzsa: „Angyal mellettem” 
duettkoncert. Jegyárak: 4900 Ft, 
6900 Ft, 7900 Ft és 8900 Ft. Jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban, vala-
mint Mis kovits Katalin közönség-
szervezőnél (06-30/422-3851). On-
line jegyvásárlás: www.gag pro-
dukcio.hu. Hely szín: Városi Sport-
csarnok (Szebeni út 81., A épület)

November 5. (szombat) 19.00
Verdi: Requiem
Koncert az 1956. október 23-i forra-
dalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójának tiszteletére. Közre mű-

ködik: Monarchia Szimfonikus Ze-
nekar. Vezényel: Eckart Manke (Né-
met ország). A belépés díjtalan! 
Hely szín: Szent Miklós római katoli-
kus templom

November 7–13. 
(hétfőtől vasárnapig) 19.00
Gasztronómia a Bibliában
Ökumenikus előadások. Szervező: 
Szigetszentmiklósi Keresztény Egy-
házak. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

November 12. (szombat) 
15 és 17 órától

Márton-napi Családi Délután
15.00 Kolompos Színház: 
Lúdas Matyi
Az előadások után 16 és 18 órától 
kézműves játszóház. A Szent Márton 
Év kapcsán lámpás felvonulással 
zárjuk a rendezvényt. Jegyár: 1000 
Ft (3 éves kortól). Jegyek elővételben 
vásárolhatók az információs szolgá-
latnál. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem és aula

November 13. (vasárnap) 18.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Szirmai Albert–Bakonyi Károly–
Gábor Andor. Mágnás Miska című 
operett két felvonásban. Jegyár: 
2000 Ft. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

November 14. (hétfő) 17.00
A Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány és az Élet-
módváltó Klub közös szervezése: „A 
betegségek testi-lelki okai és gyó-
gyításuk.” Előadó: Béky László ter-
mészetgyógyász. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház 

November 16. (szerda) 18.30
A Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Gyorsvonat” című irodalmi est. 
Előadó: Koncz Gábor, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész. 
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 800 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu

November 2. 19
00

SZIGETSZENTMIKLÓS

VÁROSI SPORTCSARNOK
Jegyek válthatók: a Városi Könyvtár és Közösségi 

Házban (Szigetszentmiklós, Tököli u.  19. 

Tel.: 24/530-980, 20/552 0401) és Miskovics 

Katalin közönségszervezőnél (30/422 3851).

Info: www.szszmsportcsarnok.hu • www.sargahaz.com
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Somogyi György közelgő 70. születés-
napja alkalmat ad arra, hogy ennek 
ürügyén kicsit visszatekintsünk az el-
múlt évek eseményeire, melyek így vagy 
úgy, de hozzá kötődnek.

Somogyi György Munkácsydíjas festőmű
vész Szigetszentmiklós egyik fontos szemé
lyisége, egyértelműen kijelenthető, hogy a 
„közelmúlt” egyik szemléletformálója. 

1946. október 20án született Karca
gon, majd egy év múlva, kisgyerekként 
jött szüleivel Szigetszentmiklósra. Azóta 
ragaszkodóan itt él és kötődése makacsul 
kitart. Felesége – általuk átalakított – 
nagyszülői házában él családjával, és 
dolgozik az ott berendezett műtermében.  
Művész és művészeti pedagógus léte szét
választhatatlan. Pályafutása során teljesít
ménye folyamatosan hívta és emelte fel
jebb, többre és magasabbra, de nyomon 
követhető ragaszkodása, a gyökereihez 
való kötődés. A gyerekkori élmények: a 
Bucka és a Kéktó, valamint a József Attila 
iskolában a mai napig szeretettel emlege
tett egykori tanárai. Perjés Bandi bácsi, 
„csupor tanár úr”, aki megalapozta a mű
vészlétét. Pelsőczi Laci bácsi, a „Tanár” és 
Ballai „Gazsi” tanár úr, aki nyolcadikig 
tegezte növendékeit, majd felmagázta 
őket, közben pedig a szigetszentmiklósi 
József Attila iskolát megyei sporthatalom
má emelte. Az autógyári „szakkörben” ta
nítónevelő Kocsis Laci bácsi, akinek az 
aurája a mai napig erősíti művészetében. 

Az ifjú Somogyi György közel hasonló 
tehetséget mutatott a rajzban és a sportban. 
Kézilabdában is kimagaslóan teljesített, 
amit egykori középiskolás társai a mai 
napig emlegetnek. A csepeli Csillagtelepen 

a 12 osztályos iskola egykori géplakatos 
növendékei a reszelési órák mellett a mai 
napig emlegetik a Szigetszentmiklósról be
járó srácokat, köztük Somogyit, aki kiemel
kedő kézilabdajátéka mellett már akkor 
szórta a vicceket, és feledhetetlen Alfonzó
paródiát produkált. Bár hosszú idő telt el 
azóta, látogatói a mai napig élvezik, ahogy 
egyegy tartalmas beszélgetés után napra
kész, friss viccel engedi el őket.

Érettségi után nem „tudott” lakatossá 
válni, hívta a kultúra: az irodalmi színpad, 
a diákújságok szerkesztőségeinek atmosz
férája, az események, a fellépések és a 
 fiatalság „zakót feszegető”ereje. Némi ki
térő után egyértelművé vált számára a 
kívánt út.

Tanárként, fiatal házasként a szomszé
dos Taksonyban kapott először osztályt, 
ahol a mai napig emlegetik, alkalman
ként felkeresik első diákjai is. Szegeden, a 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán sze
rezte első diplomáját földrajz, rajz sza
kon. A budapesti Képzőművészeti Főisko
lán művésztanári diplomát szerzett. Az 
első művészeti díjai tovább inspirálták a 
festőművészt. Egykori iskolájában, Szi
getszentmiklóson, a József Attila iskolá
ban tanított, ahol rajztanárként ez nem 
csak neki és diákjainak volt élmény. Ko
vács Károly az Országos Pedagógiai Inté
zetből felkérte a fiatal művésztanárt 
szakfelügyelői munkára. Somogyi György 
elbeszéléséből tudom, hogy ez feledhetet
len időszak volt az életében.

Művészi fejlődése együtt haladt kortár
sai kiemelkedő teljesítményeivel. Szinte 
mindig csapatban gondolkodott és élt, 
vonzotta a pályatársakat. Alkotótáborok 
szellemi táplálójaként (Patak Csoport, 
Fony és Hajdúsági Nemzetközi Alkotótá
bor) és rendszeres kiállítások (Siklósi Sza
lon, Pest Megyei Tárlat, Magyar Festők 
Társasága) díjazottjaként a képzőművész
társadalom első vonalában tevékenykedve 
mindig itthon, Szigetszentmiklóson érezte 
jól magát. Az Alkotóház, a Városi Galéria, 
a sok ifjú művész, munkatárs és barát 
megannyi kötődés. Munkásságáért 60 éves 
korán túl Munkácsy Mihálydíjban, mint 
legmagasabb szakmai állami kitüntetés
ben részesült.

Érzékenysége rendkívüli. Nem felejt 
semmit, neki minden fontos, ami a világ
ban történik a mai napig. Hetvenedik szü
letésnapjára új festményekkel is készül a 
Városi Galériában. 

Október 20án 18 órára várunk minden
kit az alkalmi találkozásra, Somogyi 
György visszatekintő kiállítására!

Kőszegi János

Évfordulós kiállítás születésnapi megnyitóval

Szigetszentmiklósi SENIOR AKADÉMIA
2016 őszén immár negyedik félévével folytatódik városunkban az országos idősképző 
hálózatot működtető Zsigmond Király Főiskola által szervezett 
és a Szigetszentmiklósi Önkormányzat által támogatott Szigetszentmiklósi Senior Akadémia képzése.

Az előadásokon minden 50 év feletti szigetszentmiklósi 
és környékbeli érdeklődő részt vehet, ingyenesen.

Helyszín: Városi Könyvtár, Tököli út 19.

Várjuk az érdeklődőket az alábbi időpontokban:

2016. október 12. (szerda), 15 óra
Erdős Zoltán: Számítógépek karbantartása, vírusvédelmi ismeretek

2016. október 19. (szerda), 15 óra
Dr. Jászberényi József: Időskori diszkrimináció - könyvbemutató

2016. október 26. (szerda), 15 óra
Erdős Zoltán: A számítógép alapvető segédeszközei és azok használata

2016. november 9. (szerda), 15 óra
Dr. Jászberényi József: Magyarország a geopolitika terében

2016. november 16. (szerda), 15 óra
Erdős Zoltán: Szövegek és táblázatok kezelése a számítógépen

2016. november 30. (szerda), 15 óra
Dr. Jászberényi József: Hol tart most a világ?

A minden előadáson részt vevő senior hallgatók 
az utolsó alkalommal oklevelet kapnak!

Ég és Föld között
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A Szabacsi Nap keretében a 
Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület idén is megrendezte a 
kajakkenu versenyt. Az időjá
rás a rajt időpontjára kedvezőre 
fordult, és végig napos időben 
zajlott a 7 kmes táv. A verseny 
meghívásos jellegű volt, és a 
helyi versenyzőkön kívül részt 
vettek rajta a környező telepü
lésekről érkezők is. Jöttek Szi
getszentmártonból, Fótról, 
Peregről, Alsónémediből, Szi

gethalomról, Kiskunlacházáról, 
Dunaharasztiról és Budapestről. 

Hét kategóriában lehetett in
dulni, és ebből négyben sziget
szentmiklósiak nyertek.
K-1 férfi: Agócs Dániel.
Tengeri kajak női:  

Balogh Eszter.
Kenu-4: Jakab Gábor–Jakab 

Péter–Tóth (Áztatós) Ernő–
Uri Tamás.

Kenu-2 vegyes: Vincze Renáta–
ifj. Metzger Tibor.

Térségi kick-box sikerek 
a junior világbajnokságon

Fésű Lajos a 32-es ágról szép győ-
zelmekkel jutott a legjobb 8 közé, 
ahol a további menetelését a világ-
bajnok angol Everill Elijah állította 
meg. Kár, hogy ebben a sportágban 
nincs vigaszág, mert miután ismét 
Everill szerezte meg az aranyérmet, 
Lajosnak esélye lett volna akár a 
bronzra is. Így viszont be kellett 
érnie az 5–8. helyezéssel, ami ettől 
függetlenül is szép eredmény.

Farkas Julianna miután kick-
light kategóriában legyőzte spa-

nyol ellenfelét, bejutott a legjobb 
négy közé. Ott a cseh Hammerovát 
kapta ellenfélnek, akit viszont nem 
lehetett megállítani. Farkas Juli-
anna így is nagyszerű eredményt 
ért el, hiszen hatévnyi válogatott-
ság után ismét érmet tudott sze-
rezni világversenyen.

Kolozsvári Kinga nagy formá-
ban versenyezte végig az évet, és 
eddig nem talált legyőzőre. A vi-
lágbajnokságról végül bronzérem-
mel térhetett haza.

A világ egyik legnagyobb küzdősportmérkőzését szervező Bellator cég 
rendezvényére már meghívást kapni is nagy elismerést jelent. Ez a küzde-
lem, ami a rendezvény főmérkőzése volt, Laszák Zoltán versenyzői pályá-
jának egy kiemelkedő állomását, Gnyálin István edzői pályafutásának 
pedig a megkoronázását jelenti. Gratulálunk a fantasztikus eredményhez!

Szabacs Kupa 
kajak-kenu verseny

A sportág hatalmas sikere: 
Laszák Zoltán profi K1-es világbajnoki övet nyert!

Néhány hete Dublinban rendezték a Cadet & Junior Világbajnoksá-
got, amelyen 47 ország mintegy 1700 versenyzője vett részt, köztük 
a Szigetszentmiklós-Tököl SE korosztályosai.
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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

Ügyeletes gyógyszertárak rendje 
a következő hetekben:

Október 10.–október 16. Kígyó Gyógyszertár
Október 17.–október 23. Elixír Gyógyszertár
Október 24.–október 30. Melissa Gyógyszertár
Október 31.–november 6. Szent Miklós Gyógyszertár
November 7.–november 13. Regina Gyógyszertár
November 14.–november 20. Kígyó Gyógyszertár

ÜGYELETI NYITVA TARTÁS: 
Hétköznap 18.00–22.00-ig
Szombat 12.00–15.00-ig
Vasárnap 08.00–12.00-ig

 2016. AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Kocsis Pál László (1941), Cser Sándorné (1937)
Suciu Alexandra (1992), Várnai Károly (1958)
Soltész Zsigmond (1944), Türei Elisabeta (1946)

2016. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Hamza Judit–Sárközi István Tamás 
Szűcs Anna Ilona–Biró Bálint 
Osztolykán Éva–Varga Róbert 
Csökmei Bernadett–Nagy Mihály Zsolt 
Bartha Hajnal–Horváth Ádám László 
Sajó Kitti Gabriella–Szimandl Tamás 
Iszlai Nóra–Kulcsár Dávid 
Gajárszki Éva–Brinyiczki Zoltán Pál 
Kirchner Nóra–Horák Csaba 
Szilágyi Éva–Paluska Csaba 
Szabó Mária Éva–Bancsi László

SZIGET 
ZÁRSZERVIZ

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

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

www.szigetzarszerviz.hu

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtte-
ket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajá-
tításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:

•  Segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanul-
mányi akadályokat.

• Dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel.
• Kapjon havi ösztöndíjat.
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ:

www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Módosult az őstermelői rendelet. Az új jogszabály értelmében 
minden, 2015. december 31-ig még hatályát nem vesztett, papír-
alapon kiadott őstermelői igazolvány 2016. december 31. napjáig 
használható, ezen időpontban azonban hatályukat vesztik.

Azoknak az őstermelőknek, akiknek még a régi, barna színű, 
papíralapú igazolványuk van, 2016. október 1. és december 31. 
között kell igényelniük az új őstermelői igazolványt, amennyiben 
2017. január 1-jétől őstermelőként, jogfolytonosan kívánják foly-
tatni tevékenységüket.

Új őstermelői igazolvány kiállítása miatt keressék fel falu-
gazdászukat.

Falugazdász: Nyikon Ivett. Telefonszám: 06-70/490-6255
Ügyfélfogadás helye: Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. 

(volt OTP helyén) 3. iroda
Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 13.00–16.00, péntek: 8.00–12.00
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*Szállás *Baráti és családi összejövetelek
*Csapatépítés *Bértartás *Lovaglás

Panderosa Panzió – Tel.: 0630/4153537
Dunavarsány, Lovas tanya 2. (51es út mellett)



Mint ismert, egy több évtizedes problémáról van szó, amelynek kezelése mindany-
nyiunk közös érdeke, és amely a szakmai előkészítés, valamint szakszerű kivitelezés 
mellett a lakosság széles körű együttműködését is szükségessé teszi.

Városunkban nemcsak a közterületre lehulló csapadékvíz mennyisége okoz 
időszakosan gondot, hanem ezzel párhuzamosan a magántulajdonú ingatlanok-
ról az utcára kiengedett csapadékvíz is. Ennek a problémának a megoldása 
közös feladatunk.

Az 1/2012. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet Szigetszentmiklós Város Helyi Építé-
si Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről, a 38. § (2), (6) és (7) bekezdésében fog-
laltak értelmében a telken belül képződő tiszta csapadékvizeket telken belül kell 
elszikkasztani. Továbbá az épületek, burkolt felületek csapadékvíz-elvezetését úgy 
kell megoldani, hogy a csapadékvíz sem a saját, sem egyéb ingatlanok létesítmé-
nyeit ne veszélyeztesse, ne károsítsa. 

Az ingatlanról közterületre felszíni vizet vezetni nem szabad.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet (OTÉK) 33. § (1) c) pontja szerint épület csak olyan telken 
helyezhető el, ahol a keletkező csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelye-
zésének lehetősége biztosított.

Ugyanezen jogszabály 47. § (8) és (9) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a telek, 
terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a te-
repen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, 
valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és 
a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények 
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a csapadékvíz-elvezetés megter-
veztetésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint a közterü-
let-felügyelők ellenőrizni fogják az érintett ingatlanokon történő vízelvezetés és 
szikkasztás rendjét, és ahol a szabályoktól eltérő megoldást találnak, ott felszólítják 
az ingatlantulajdonost a közérdeknek megfelelő állapot kialakítására.

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Tisztelt Városlakók!
Kedves Szigetszentmiklósiak!

Városunkban hamarosan megkezdődik 
a csapadékvíz-elvezetés átfogó terveztetése.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata



Környezetünk egyik legféltettebb természeti 
kincse a víz. Hazánkban természetes a moz-
dulat, hogy megnyitjuk a vízcsapot, alátartjuk 
a poharunkat és egy jót kortyolunk a tiszta, 
egészséges ivóvízből. Ahhoz azonban, hogy ez 
így is maradjon, mindannyiunknak tennie 
kell. Az üzemeltetőkön kívül a vízhasználók is 
nagyban hozzájárulhatnak az egészséges ivó-
víz megóvásához, hiszen a szennyvízhálózatok 
és szennyvíztisztító létesítmények állapota a 
használati szokásokon is múlik. 

A klímaváltozás hatására mind gyakrabban 
szembesülünk olyan rendkívüli időjárási körül-
ményekkel, amelyek lakókörnyezetünkben is 
rendkívüli helyzetet idézhetnek elő. Az elmúlt 
nyár viharai során rövid idő alatt lehulló nagy 
mennyiségű csapadék főként a csatornaháló-
zatot tette próbára. A Fővárosi Vízművek szol-
gáltatási területén is tapasztalhattuk, hogy az 
esőzések hatására a szennyvízcsatorna kiön-
tött, károkat és bosszúságot okozva ezzel a 
környéken élőknek. Ennek a jelenségnek azon-
ban egy kis odafigyeléssel elejét vehetjük.   

Csapadékvíz. Irány a közcsatorna?
Vannak olyan települések vagy településrészek, 
ahol úgynevezett egyesített rendszerű szenny-
vízelvezető-hálózat működik, ilyen például Bu-
dapest nagy része. A csatornarendszer kialakítá-
sa itt lehetővé teszi a csapadékvíz közcsatorná-
ba vezetését. Ettől eltérően, az úgynevezett el-
választott rendszerű csatornahálózatok eseté-
ben a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálóza-
ton keresztül, míg az esővíz elvezetése kizárólag 
a csapadékvíz-csatornán át történhet.

Mindent a helyére
Azokon a Budapest környéki településeken, ahol 
a Fővárosi Vízművek nyújt szennyvízcsatorna-
szolgáltatást, a szennyvízelvezetés és tisztítás 
elválasztott rendszerben működik. Ezt azért 
fontos tudnunk, mert ez a rendszer kapacitásá-
ból és technológiájából adódóan kizárólag ház-
tartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadá-
sára, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. 
A  csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése 
ezeken a szolgáltatási területeken csak a 
szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve történ-
het. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) 
értelmében az elválasztott rendszerű szennyvíz-
elvezető hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.

Árthatunk a környezetnek és megkese-
rítjük saját magunk és mások életét

Mi is történik, ha az esővíz az elválasz-
tott rendszerű közcsatorna-há-

lózatba jut? 

Nagyobb esőzésekkor a rendszer nem bírja el a 
megnövekedett terhelést.

A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy 
mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat 
egyes szakaszainak telítődését okozza, a keverék-
víz (szennyvíz és csapadékvíz) kifolyik a hálózat-
ból és eláraszthatja a közterületeket. 

A talajszint alatt lévő épületrészek (így a 
többi között az alagsorok, pincék, szuterének, 
mélygarázsok) elöntése sok esetben jelentős 
vagyoni kárral jár, mindamellett a fertőzésve-
szély komoly kockázatával is számolni kell. 
A szennyezett épületek helyreállítási költsége és 
a kellemetlenségekből adódó nem vagyoni kár is 
számottevő lehet.

A szennyvíztisztító telepre érkező keverékvíz 
kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, 
így károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechaniz-
musát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a 
telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíz-
telep kapacitását meghaladó mennyiségben jut 
keverékvíz a telepre, akkor az már nem képes a 
megfelelő minőségű tisztításra, így a telep a le-
hetségesnél rosszabb minőségű tisztított vizet 
bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi 
és károsítja természeti értékeinket, vizeinket. 
A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi ha-
tárértékének túllépéséért a szolgáltató pedig je-
lentős – akár több millió forintot meghaladó – 
hatósági bírság megfizetésére kényszerül. 

A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szol-
gáltatónak minden esetben többletkiadást jelen-
tenek, mely kihatással lehet a végzett szolgálta-
tás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezál-
tal közvetett módon a szolgáltatást szabályosan 
igénybe vevő többi felhasználóra is.

A csapadékvíz értékes! 
Az ingatlanokon összegyűlő csapadékvíz haszno-
sításának ma már számos lehetőségét és módját 
ismerjük – a kert öntözésétől kezdve az autómo-
sásig. Az esővíz köztudottan lágy víz, mely haté-
konyan használható tisztításhoz, a növényeink 
számára pedig élettanilag nagyon kedvező. Saját 
és természeti értékeink megóvása érdekében ér-
demes tehát az esővíz szabályos elvezetésére és 
újrahasznosítására egyaránt figyelmet fordítani.

Mit teszünk mi?
Rendszeresen tájékoztatjuk az érintett települé-
sek lakóit és felhívjuk figyelmüket a csapadékvíz 
közcsatornába juttatásának szabálytalanságára 
és annak következményeire.

Rendszeres vizsgálatokat végzünk az üzemel-
tetett szennyvízelvezető hálózaton, melyek során 
az észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról 
fénykép- és videofelvételt készítünk, valamint 
jegyzőkönyvezzük a szabálytalanságot. 

A jogsértést elkövető felhasználókat írásban 
felszólítjuk a jogellenes állapot megszünteté-
sére. Amennyiben a felszólításban megjelölt 
határidőig nem érkezik meg az igazolás a lekö-
tésről, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet és 
üzletszabályzatunk alapján pótdíjat számítunk 
fel. A pótdíj mértéke bruttó 127 000 forint! 
Amennyiben ezt követően sem szüntetik meg a 
szabálytalan bekötést, az illetékes járási hiva-
talhoz fordulunk, amely hatósági eljárást foly-
tat a kötelezettel szemben, akinek az eljárás 
minden jogi következményét viselnie kell.

Mit tehet Ön?
A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üze-
meltetése, rendszeres karbantartása és szükség 
esetén javítása a mindenkori felhasználó köte-
lezettsége. Ha nem biztos abban, hogy ingatla-
nának korábbi tulajdonosa vagy használója 
nem kötötte-e rá a csapadékvizet szabálytala-
nul a szennyvízhálózatra, kérjük, mihamarabb 
ellenőriztesse szakemberrel telkének esővíz-
elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát. 
Kérjük, hogy a házi szennyvízhálózatán észlelt 
szabálytalanságot szíveskedjen haladéktalanul 
felszámolni. 

A nem saját ingatlanján tapasztalt illegális 
csapadékvíz-bebocsátást – annak érdekében, 
hogy társaságunk a megszüntetés érdekében 
mielőbb eljárhasson – a 06-40/247-247-es 
telefonszámon vagy egyéb módon (e-mail, 
levél, fax) jelezheti. A bejelentő személyére 
vonatkozó adatokat és információkat minden 
esetben bizalmasan kezeljük. Segítségüket és 
közreműködésüket előre is nagyon köszönjük!

Óvintézkedés a károk megelőzésére
A szennyvízcsatorna-hálózaton előforduló ille-
gális csapadékvíz-rákötések, egyéb hálózati 
hibák és dugulások miatt elkerülhetetlen, hogy 
a szennyvíz szintje időnként megemelkedjen, 
egyes esetekben visszatorlódjon a csatornaháló-
zatban. Ilyenkor – különösen a gravitációs 
szennyvízbekötések esetében – fennáll a veszé-
lye az utcaszintnél alacsonyabban fekvő helyi-
ségek elöntésének. A kockázat úgynevezett 
visszatorlódás-gátló szerelvény (házi szennyvíz-
átemelő, illetve visszacsapó szelep) beépítésével 
minimálisra csökkenthető.

Köszönjük, hogy a fentiek betartá-
sával csatlakozik hozzánk kör-
nyezetünk megóvásában! 

Szabályosan és környezettudatosan
Hová kerüljön a csapadékvíz?
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