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a képviselő-testület 
2016. szeptember 21-i 

rendes üléséről

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS, 
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
Az önkormányzat csatlakozott a 
hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetőleg felső-
oktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi fordulójához.

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
A képviselő-testület elfogadta az 
SZSZM Szigetszentmiklósi Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi 
üzleti tervét. A Városfejlesztő 
2016-ban a többi között az alábbi 
feladatokat végzi: az Ádám Jenő 
Többcélú Intézmény (ÁJTI) műsza-
ki és szakmai üzemeltetési teen-
dői, Kisváros című lap terjesztése, 
Bucka csatornaprojektek koordi-

nálása és a Sportcsarnok bérbe-
adása.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Szolgáltatóváltás miatt szüksé-
gessé vált közbeszerzési eljárás 
lefolytatása intézményi földgáz-
vételezéshez 2017. január 1. és 
2019. szeptember 30. közötti idő-
tartamra, melyre bruttó 3 429 000 
Ft-ot biztosított a testület.

A városi térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésének műszaki el-
lenőrzésére 1 000 000 Ft fedezetet 
biztosított a testület.

VÁROSFENNTARTÁS
A 2016. évi parkrekonstrukciós 
feladatok ellátására az ARIES 
Nonprofit Kft. kapott megbízást, 
melyre bruttó 22 100 000 Ft ke-
retösszeget biztosított a testület.

EGYÉB ÜGYEK
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy együttműködési megállapo-
dást köt a Narancsliget Alapít-
vánnyal egy sajátos nevelési igé-
nyű gyermek ellátására.

Döntés született a műsorter-
jesztési átviteli rendszer szolgálta-
tás felmondási idejének és a mű-
sorterjesztési szolgáltatás megbí-
zási idejének módosításáról.

Döntés született még a képvi-
selői keretek felhasználására, va-
lamint az adósságcsökkentési tá-
mogatás iránti kérelem méltá-
nyosságból történő megállapítá-
sára vonatkozóan, továbbá a tes-
tület javaslatot tett a Pest megyei 
kitüntető díjak adományozására.

A 2016. október 2. napjára ki-
tűzött népszavazás várható költ-
ségeinek fedezetére tartalékkere-
tet biztosított a testület.

a képviselő-testület 
2016. október 12-i 

rendkívüli üléséről

A testület elfogadta a „Sziget-
szentmiklós Településszerkezeti 
Terv módosítása, Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási Terv mó-
dosítása” című dokumentációra 
érkezett tervezői válaszokat az 
érintett államigazgatási szervektől. 
A záró szakmai válasz az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró Pest 
Megyei Kormányhivataltól érkezik 
majd, ezután kerülnek végső jóvá-
hagyásra a módosítások.

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ
a bírósági ülnökök 2016. évi soron kívüli választásáról

2017. január 1. napján Szigetszentmikló-
son járásbíróság kezdi meg működését. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény 15. § (1) bekez-
dése értelmében a bíróság egyesbíróként vagy 
tanácsban jár el. Az ítélkezésben – a törvény 
által meghatározott ügyekben és módon – 
ülnökök is részt vesznek. Az ülnököknek az 
ítélkezésben a bíróval azonos jogai és kötele-
zettségei vannak. 

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatá-
sa szerint a Szigetszentmiklósi Járásbíróság-
hoz legalább 20 ülnök megválasztása szük-
séges. Az ülnökök választására várhatóan 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 2016. decemberi ülésén 
kerül sor.

A bírósági ülnökök jelölése
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén 
lakóhellyel és választójoggal rendelkező ma-

gyar állampolgárok, a bíróság illetékességi te-
rületén működő helyi önkormányzatok és tár-
sadalmi szervezetek – kivéve pártok – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró-
ság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és középfokú ne-
velési-oktatási intézmények tantestületei je-
lölik. 
  Ülnök lehet: az a 30. életévét betöltött 

magyar állampolgár, aki nem áll cselekvő-
képességet érintő gondnokság vagy támo-
gatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá 
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől 
eltiltás hatálya alatt sem.

  A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó 
nyilatkozatát kitöltve, jelölt által aláírva.

   A jelölt a jelölés elfogadását (nyilatkozat 
aláírását) követően haladéktalanul kérje 
meg büntetlen előéletét igazoló hatósági 
bizonyítványát, ennek hiányában ülnökké 
nem választható.

  A nyomtatványokat (jelölés, annak elfogadá-
sa és a büntetlen előéletről szóló hatósági 
bizonyítvány) 2016. november 18-án, 12 
óráig lehet benyújtani a Szigetszentmikló-
si Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez (2310 
Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.).

  Az ülnökök megválasztásával kapcsolatos 
részletes információt az érdeklődők a polgár-
mesteri hivatalban kaphatnak személyesen 
vagy az alábbi telefonszámon: 06-24/505-
595 (Czékus Mónika törvényességi referens).

Mellékletek: 
Az ülnökök jogairól, kötelezettségeiről szóló 
tájékoztatás, valamint a jelölésről és annak 
elfogadásáról szóló nyilatkozat: 

1.  sz. melléklet: A bírósági ülnökök jogai és 
kötelezettségei;

2. sz. melléklet: Bírósági ülnökké jelölés;
3.  sz. melléklet: Nyilatkozat bírósági ül-

nökké jelölés elfogadásáról.
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Lakótelep. Ha ez a szó elhangzik, 
magas, sűrű építésű, graffitis ház-
rengeteg tűnik fel a szemünk 
előtt. Szerencsére – vagy a város-
vezetés odafigyelése miatt – ez a 
szigetszentmiklósi lakótelepekre 
nem igaz. Bár itt zöldebbek a terü-
letek, és nem olyan magasak a 
csinosodó házak, azért itt sincs 
elegendő lehetőség a szűkebb-
bővebb szomszédság megismeré-
sére. A Bástya Alapítvány ezért 
vállalta fel az „Új Széchenyi Terv” 
keretében kiírt pályázat segítségé-
vel 2014-ben az „Itt lakom” kö-
zösségépítő projektet, s ezért foly-
tatja ezt a munkát annak sikeres 
lezárása után is. Az alapítványt a 
saját önkéntesein kívül mind a 
projekt alatt, mind a munka foly-
tatásában hathatósan támogatja 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata és a Szigetszentmiklós-
Újvárosi Református Gyülekezet.

Noha a pályázatban vállalt 
időszak lezárult, immár határidő 
nélkül tovább folytatódnak a klu-
bok, időnként tanácsadással szol-
gálunk, és igyekszünk különböző 
rendezvényeken is szórakozási le-
hetőséget nyújtani. Mindezt a már 
jól ismert Kisházban és a mellette 
lévő kertben. A résztvevők nagy 
megelégedésére jól működik a 
kezdetben indított Baba-mama, 
Kékkereszt, Kézimunka, Nyugdíjas 
Klub, de elindult az elváltakat a 
magukra találásban támogató 
Válóháló, valamint az angol- és 
gitároktatás is. Megkezdődtek a 
kényes kérdések megbeszélésére 
alkalmas, Tabuk nélkül címet vise-
lő foglalkozások, amelyeken a 

résztvevők a drog, az alkohol és a 
szex problémáival, azok kezelésé-
vel foglalkoznak. Szintén elindult 
az Y Klub, amely az Y generáció-
nak ad teret az egymás közötti 
kapcsolatok építésére, probléma-
megbeszélésre, szórakozásra.

Programjaink között lassan 
tradíció lesz a karácsonyi időszak-
ban megrendezett Élő Betlehem, 
amely két részből áll. Egyrészt 
advent utolsó hetében és kará-
csony napjaiban élő állatok laknak 
a Kálvin térnél felállított „istálló”-
ban, s várják a simogatást a kis és 
nagy gyermekektől. Másrészt ad-
vent utolsó hétvégéjén (az idén 
december 17-én, szombaton dél-
után) műsoros rendezvényre vár-
juk a város lakóit. Az újvárosi re-
formátus fiatalok autentikus kör-
nyezetben két alkalommal is szín-
re viszik a karácsonyi történetet, 
sőt lesz közös éneklés, enni-, inni-
való és más érdekességek. Az ala-
pítványt ennek a rendezvénynek a 
létrehozásában, valamint lebo-
nyolításában – az Újvárosi Gyüle-
kezeten és az önkormányzaton 
kí  vül – településünk valamennyi 
ke resztény felekezete is támogat-
ja. Az eseményt jó szívvel ajánljuk 
a város minden lakójának, és ké-
rünk mindenkit, jöjjön el, élvezze 
az együttlét, a forgatag és a kará-
csonyi hangulat örömeit! Már 
most beírható a naptárba: decem-
ber 17-e, délután kettő óra. Vá-
runk az Újvárosi Református 
templom melletti kertben, ahol az 
állatsimogató már messziről ész-
revehető.

Bástya Alapítvány

Folytatódik az „Itt-lakom” projekt 
– Meghívó az „Élő Betlehemre”

Nekünk úgy diktálhat,
ahogy Önnek tetszik!

Zöldszám
06 80 200 777 Otthon+ applikáció

Google Play, 
App Store,
Windows Áruház

Online ügyfélszolgálat 
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

A Fôvárosi Vízmûvek ügyfelei háromféle eszközön is bediktálhatják vízmérôállásukat! Az örökmozgók számára 

az okostelefonokra (Androidra, IOS-re és Windows Phone-ra) letölthetô Otthon+ applikáció ideális választás, hiszen 

így bárhol rögzíthe tik* aktuális vízfogyasztásukat. A hagyományos kommunikációt kedvelôk a nap 24 órájában elérhetô, 

vezetékes telefonról ingyenesen hívható Zöldszámunkon (06 80 200 777) diktálhatják be* mérôállásukat, míg a 

számítógépek megrögzött hívei az online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) közöl hetik* egyszerûen 

és gyorsan fogyasztási adataikat!

* Kizárólag diktálási idôszakban.

RETRÓ VÉRADÁS
SZIGETSZENTMIKLÓSON A VÖRÖSKERESZT SZERVEZÉSÉBEN

Helye: Városi Könyvtár és Közösségi Ház
(Tököli út 30.)

Ideje: 2016. november 15. (kedd)
12.00–18.00

 Személyi igazolványát,
 lakcímkártyáját és
 TAJ kártyáját feltétlenül hozza magával!

Sok szeretettel várunk minden régi és új önkéntes, 
önzetlen véradót, aki adományával, vérével

ÉLETET és REMÉNYT ad beteg embertársainak!

A véradást támogatja:
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Az alapvető probléma, amivel ta-
lálkozunk, hogy sok esetben nem 
tartják be a gazdik a kutyasétálta-
tás szabályait – mondta Kivágó 
Mónika. Ma Magyarországon, 
közterületen póráz és nyakörv vi-
selése kötelező. A szájkosár viselé-
sét helyi rendelet szabályozhatja, 
de harapós kutyáknál kötelező. 
Ezek a dolgok függetlenek az eb 
képzettségétől és személyiségétől, 
mert ha nincs kontroll alatt (amit 
sétáltatás közben a póráz biztosít), 
nem lehet tudni, hogy egy várat-
lan helyzetben hogyan reagál. Itt 
nem csak a másik kutyára, esetleg 
emberre támadásra kell gondolni, 
mert előfordulhat az is, hogy az eb 
megijed valamitől, kiszalad az útra 
és elütik. Tehát a póráz és a nyak-
örv viselése ezért is nagyon fontos, 
függetlenül a tereptől, hiszen a 
Duna-parton is előfordulhat, hogy 

olyan helyzetbe kerül a gazdi, 
amivel még nem találkozott a ku-
tyája. Például egy kisgyermek 
megijed a jószágtól, és bizony 
ebből kemény szócsaták alakul-
hatnak ki, amit az ebtartó meg-

előzhet azzal, ha pórázon sétáltat-
ja a kedvencét, ami itt is kötelező.

Ha mindenképpen szabadon 
szeretné a kutyát sétáltatni, arra a 
kijelölt hely a kutyafuttató - teszi 
hozzá Kivágó Mónika. Sziget-
szentmiklóson két lehetőség is van 
erre: a József Attila lakótelepen, 
illetve a Határ úton. Ezeknek a 
futtatóknak van nyitvatartási ideje 
és rendszabálya, amit be kell tar-
tani. Fontos, hogy ilyen esetben 
igazodni kell a területen található 
többi kutyához. Mielőtt belépünk 
kutyánkkal a futtató területére, 
mindig győződjünk meg arról, 
hogy nincs harciasabb eb a látha-
táron. A másik nagyon fontos kö-
telezettség a környezet tisztán 
tartása, vagyis a kutyapiszok elta-
karítása nem csak a kutyafutta-

tókban, hanem bárhol, ahol a ku-
tyát sétáltatják.

Azoknak is érdemes betartaniuk 
néhány szabályt, akiknek nincs házi 
kedvencük. Például anélkül, hogy a 
gazdival egyeztettünk volna, soha 
ne érjünk a kutyához. A simogatást 
mindig előzze meg a gazdi felé egy 
kérés, hogy lehet-e, illetve, ha zöld 
utat kaptunk a szeretgetésre, akkor 
is előzze meg egy kis ismerkedés, 
tartsuk oda a kutya orrához a ke-
zünket, hogy szagmintát vehessen 
és ismerkedhessen, aztán jöhet a 
simogatás. A kutyafuttatókat pedig 
hagyjuk meg a kutyásoknak, más 
helyet is találhatunk játszásra és 
beszélgetésre. Ha ezeket a szabá-
lyokat mindkét oldal betartja, már 
biztosított is a békés együttélés –
tette hozzá Kivágó Mónika.

Szeptember 25-én immár tizedik alkalommal rendezték meg az ÁTI-Sziget Ipari 
Parki Sportnapot. A közös futást rengeteg kiegészítő program színesítette: a 
többi között volt egészségügyi állapotfelmérés, asztalitenisz- és tollaslabdaver-
seny, valamint asztalifoci. 

A szervezők azokra is gondoltak, akik idén még nem merték vállalni a futást. 
Ők a futókkal azonos útvonalon sétálhatták körbe az ipari park területét. 

A verseny után ökörhússal és bográcsban főtt ételekkel kedveskedtek a rende-
zők a futónap szépszámú résztvevő közönségének.

Újra futottak az ipari parkban

Élni és élni hagyni!
Valahogy így lehetne összefoglalni, hogyan tudnának kutya-
tartók és házi kedvencet nem tartók együtt, békében létezni 
városunkban. Vannak szabályok, amelyeket ha mindkét közös-
ségbe tartozók betartanak, a konfliktusok elkerülhetők. Kivá-
gó Mónika, a Szigetszentmiklósi Kutyaiskola vezetője foglalta 
össze a legfontosabb szabályokat.

Szűrővizsgálatra mentek
Ingyen szállították mammográfiai vizsgálatra 
azokat a 45 és 65 év közötti szigetszentmiklósi 
hölgyeket, akiknek az utolsó vizsgálatuk óta el-
telt legalább két év. Október elsején tartották a 
mellrák megelőzését célzó világnapot. Ebből az 
alkalomból országszerte több ingyenes mellrák-
szűrő vizsgálatot is végeztek, hogy a betegségre 
még időben fény derülhessen. Köztudomású, 
hogy minél korábbi stádiumban ismerik fel a 
betegséget, annál nagyobb a gyógyulás esélye. 

A Szigetszentmiklós Egészséges Városért 
Közalapítvány október 1-jére, szombatra szer-
vezett szállítást a kistarcsai Flór Ferenc Kórház-
ba, hogy az is eljuthasson a vizsgálatra, akinek 
máshogy nem lenne rá lehetősége. 

Kivágó Mónika nyilatkozik a 
Lakihegy Rádió riporterének



2016. 11. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 5

Nemzetközi folklórfesztiválra látogatott váro-
sunk képviseletében a TDSE Napraforgók Nép-
tánccsoportja 2016. szeptember 8-án a horvát-
országi Brac festői szépségű szigetére. 

Három bemutatót tartott (Postira, Supetar, 
Splitska) a Hídvégi Éva által vezetett együttes. 
A fiatalok nagy sikerrel mutatták be a tavalyi év 
repertoárját a bolgár, szlovák, magyar, lett, lit-
ván csoportok produkciói mellett.

A négy nap eseményeit látványos felvonu-
lással zárták a résztvevők, ezen a fesztivál vala-
mennyi szereplője megmutathatta tehetségét. 
Az út nagy élményt jelentett a gyermekek szá-
mára, sokan közülük ugyanis most először ju-
tottak el a tengerhez.

Az úthoz támogatást nyújtott városunk 
képviselő-testülete, és külön köszönjük a Papp 
István, valamint Virág Róbert urak vezette bi-
zottságok segítségét! A fesztiválon való részvé-
telünket támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt., amely támogatásért ezúton is 
köszönetet mondunk.
 Lukács Csaba 

TORNÁDÓ DSE elnök
 Hidvégi Éva 

néptánccsoport-vezető

Szigetszentmiklósi néptáncos gyerekek Bracban

Macedóniában járt a fúvószenekar
Október 13-án érkezett mace-
dón testvérvárosunkba, Ko ca-
niba Szentesi István Emil veze-
tésével a Szigetszentmiklósi 
Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós-
zenekara. 25 éve minden évben 
megrendezésre kerül itt a 
„fehér arany” ünnepe, azaz a 
Rizsfesztivál. A rendezvényen 
a színvonalas macedón fellé-
pők mellett Kocani testvérvá-
rosai képviseltették magukat a 
saját művészeti társulatukkal, 
Romániából, Horvátországból, 
Szerbiából, Bulgáriából és Ma-
gyarországról.

A Batthyány Kázmér Gim-
názium két képzőművész ta-
nulója, Kristóf Pálma és Ko-
vács Orsolya is meghívást ka-
pott a Kocanihoz tartozó 
Ponikva hegyen működő mű-
vésztáborba, ahol a fesztivál 
ideje alatt képezhették tovább 
magukat a festészet terén. 

E nívós programsorozat ke-
retében léphetett fel a fúvós-
zenekar a város különböző 
pontjain, ahol időnként állva, 
meghatottan, énekelve vagy 
épp táncolva fogadták őket. 
A lelkes közönséget a zenekar 
vezetője egy macedón dalcso-
korral lepte meg, amelyet ki-

fejezetten erre az alkalomra 
komponált. Mint mindig, most 
is magával ragadóan adták elő 

városunk fiataljai a Piave in-
dulót, a Csárdásegyveleget és 
a híres nemzetközi dallamo-

kat. Felemelő élmény volt, 
mikor a leghíresebb macedón 
dal (Zajdi zajdi) felcsendült a 
zenekar szólistájának köszön-
hetően, és a közönség hango-
san, felállva, tapsolva köszön-
tötte a fúvósainkat. 

A fesztivál keretén belül 
fiataljaink megismerkedhettek 
a hagyományos és modern 
macedón rizs aratási eljárá-
saival. Kocani polgármestere, 
Ratko Dimitrovski, elismerés-
sel szólt a zenekarról, barátsá-
gát, üdvözletét küldve Sziget-
szentmiklósnak.

Studer Bence és Tádics Éva
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Isten éltesse 
az időseket!
Önkormányzatunk idén is kö-
szöntötte a szigetszentmiklósi 
nyugdíjaskorúakat. Az ese-
ménynek otthont adó Szebeni 
úti hangversenyterem október 
10-én, délután teljesen megtelt 
az ünnepeltekkel. Szabó József 
polgármester a megjelentek 

közül külön is köszöntötte 
Vaszilkó Ferencet 80. születés-
napja alkalmából.

A köszöntő után a helyi 
nyugdíjasklubok művészeti 
csoportjai, valamint az Ökrös 
zenekar szórakoztatta a közön-
séget. 

A Kossuth utcai református 
templom felszentelésének 25. 
évfordulója alkalmából hálaadó 
istentiszteletre hívták a gyüle-
kezet tagjait október 16-án, va-
sárnap.

Az ünnepi eseményen Villá-
nyi Péter templomépítő lelki-

pásztor hirdette az igét, majd az 
istentiszteletet követően köz-
ebéd várta a híveket. Az előtér-
ben kiállítás is nyílt, amely a 
templomépítést mutatta be fotók 
és dokumentumok segítségével. 

14 órától ünnepi műsorral 
folytatódott a megemlékezés, 

amelyen dr. Vántsa Botond al-
polgármester tolmácsolta az 
önkormányzat elismerését az 

egyházközség munkájáról, a 
város életében betöltött fontos 
szerepéről.

25 éves az óvárosi református gyülekezet

Szalkay László lelkipásztor köszönti a gyülekezetet

Az óvárosi templomban énekelt a Máté János Énekkar
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Új lelkész az Újvárosi 
Református Gyülekezet élén

– Mi indította el önt és családját a változtatásra?
– Tizenhét évig szolgáltunk feleségemmel együtt 
Pilisen, ahol egy missziói gyülekezetből váltunk 
mi is önállóvá, mint az Újvárosi Gyülekezet, és azt 
éreztük az elmúlt egy évben, hogy különféle igé-
ken és gondolatokon keresztül Isten nyitogatja a 
szívünket arra, hogy egy másféle szolgálatban 
folytassuk tovább közös életünket.

Többféle megkeresés is volt az elmúlt években, 
melyekre nyugodt szívvel mondtunk nemet, de az 
Újvárosi Gyülekezet megkeresésén nagyon meg-
akadt a szívünk, mert csak jót tudtam erről a kö-
zösségről. A tizenhét év alatt soha nem mentem 
el bemutatkozó szolgálatra, ez volt az első, és 
remélem, egyben az utolsó is. 

– Megérkezettnek érzik-e magukat a városba, 
a gyülekezetbe?

– Bizonyos szempontból igen, bizonyos szem-
pontból még nem. Azért igen, mert egy szeretet-
teljes gyülekezet fogadott. Szinte minden lelkész-
re igaz, hogy ha valaki új helyre kerül, több száz 
ember megelőlegezett bizalmával találkozik. A mi 
gyülekezetünkben ez még inkább így van. Soha 
nem fogom elfelejteni azt, ahogyan a költöztetés-
ben, az ittlétünknek a kezdetekor és azóta is 
körbevesznek bennünket az emberek, és meg-
ajándékoznak minket a szeretetükkel. Természe-
tesen fél év alatt nem lehet teljesen beilleszkedni, 
ez még előttünk áll. Ugyanakkor különleges érzés 
megélni azt, hogy már itt vagyok, de még mindig 
egy kicsit kívülről szemlélem az eseményeket. 
Tudom, hogy még sok mindent tartogat Isten 
számunkra abban, hogy mit jelent szigetszent-
miklósi lakosnak lenni. Sokat jelentett, ahogyan a 
gyermekeinket az iskolákban a vezetők, a tanárok, 
diákok befogadták.

– Milyen meglepetések vártak önökre, amikre 
egyáltalán nem számítottak?

– Nem számítottunk rá, hogy annyian jönnek 
a költöztetésünkkor segíteni. Nem gondoltunk 

rá, hogy egy héten keresztül gondoskodnak ró-
lunk étellel, hogy mi be tudjuk lakni a parókiát. 
És nem számítottunk arra sem, hogy körülbelül 
két hónapig a mézesheteket fogjuk élni a gyüle-
kezettel. Mert valóban azok voltak, mézeshetek, 
és nem azért múltak el, mert megromlott volna 
a viszony, hanem azért, mert elkezdődött a 
munka, elkezdődött a szolgálat, az, amiért itt 
vagyunk.

– Hogyan éli meg a kihívásokat, váratlan hely-
zeteket?

– Bár egyes szám első személyben kérdezte, 
válaszomat többes szám első személyben mon-
dom, elsősorban a feleségem, másodsorban a 
gyerekeim miatt. Nekünk újdonság volt lakóte-
lep közepére költözni. Vidéken nőttem föl, Kaku-
cson, ami nem messze van innen. Ahol eddig 
laktunk, Pilis is egy kisváros. Mindenképpen 
furcsa volt a váltás, és ennek feldolgozása még 
most is zajlik. A gyülekezeti munkában ugyan-
azt a szolgálatot végezzük, mint eddig, csak 
kétszeres vagy háromszoros szorzóval. Az előző 
gyülekezetünkben is sok hétközi és egyéb szol-
gálatunk volt, de itt ez megtöbbszöröződött. 
Ami öröm ebben, hogy bár elfoglaltság, érzem, 
kapunk hozzá erőt odafentről.

– Mik a tervei a gyülekezet és a város kapcso-
latában?

– Úgy tudom, hogy eddig is nagyon jó volt a 
viszony a város és a gyülekezet között. Én ugyan-
így szeretném folytatni. Mindent megteszünk 
azért, hogy a templomunk nyitott ajtaja hívogató 
legyen az emberek számára. De azt is látom, hogy 
kevés az, hogyha mi várjuk a híveket. Ezért olyan 
programokat és alkalmakat szervezünk, amiben 
meg tudjuk szólítani elsősorban a lakótelepi, de az 
azon kívül élő lakosokat is. Különösen nagy lehe-
tőséget látok a templom mellett működő „Kisház-
ban”, ami egy olyan közösségi tér, ami bár hoz-
zánk tartozik, mégis talán könnyebb belépniük ide 

azoknak, akik nem mozognak otthonosan az 
egyházi közegben.

– Mondana néhány szót a családjáról?
– Róluk fontos elmondanom, hogy a megtéré-

sem után a legnagyobb ajándék, amit Istentől 
kaptam, az a feleségem, Cserna Anett, akivel a 
gimnáziumban ismerkedtünk meg, és azóta sze-
retjük egymást. Négy gyermeket kaptunk Istentől: 
Csongor 7, Kata 9 éves, Botond 12, Andris 15. Az 
egyik legnehezebb volt a költözködésünkben, 
hogy a gyermekek ne érezzék kellemetlenül ma-
gukat ezen az új helyen. Mindennap odafigyel-
tünk arra, hogy minél kisebb sérüléseket éljenek 
át. Most már elmondhatom, hogy mind a négy 
otthon érzi magát, és szeretnek itt lenni. Megsze-
rették előbb a gyülekezetet, utána a környezetet, 
a várost.

– Hogyan fogalmazná meg hitbéli ars poeti-
cáját?

– Mikor először hallottam igazán Jézusról, 
ahogyan közöttünk járt és amit értünk tett, az 
átformálta az én gondolkodásomat is. Azóta is 
úgy próbálok élni, hogy az a célom, az egész éle-
tem Istenről tegyen bizonyságot; hogy megtalál-
jam, mikor kell tenni, mikor kell szólni, mikor kell 
hallgatni. 

Köszönöm a beszélgetést, és sok erőt, örömet 
kívánok a munkájához!

Morva Ákos az október 8-i beiktatása 
után, az ünnepi istentiszteleten

Április 1-jétől új lelkészt köszönthetünk a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református 
Egyházközség élén. Morva Ákos beiktatására október 8-án, ünnepi istentisztelet 
keretében került sor. Ez alkalomból beszélgettünk vele.

2016. SZEPTEMBER HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Kovács Pál Gyula (1950);  
Szalai István (1941);  
Ágoston Károlyné (1954);  
Juhász Sándor (1951);  
Kovács Jánosné (1929);  
Palaga János (1930)

2016. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Horváth Edina–Molnár Károly; 
Kis-Szabó Zsuzsanna–Csima Róbert; 
Angyal Eszter–Schmidt András Márton; 
Csépke Erika–Borsowski Ádám Tibor; 
Komáromi Mónika–Hóbor Károly Attila; 
Merő Erika Éva–Kovács Zoltán; 
Kemenyiczki Ildikó–Patály János; 
Tóth Melinda–Bartha László; 

Bárdos Gabriella–Szilágyi Tibor; 
Pinczés Orsolya Katalin–Bölkény Krisztián 
Szabolcs; 
Mocsári Magdolna–Vozár Károly András; 
Takács Mariann–Damak Dániel; 
Korponai Andrea–Gere Péter; 
Bakányi Orsolya–Marton Szilárd
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ELHUNYT SIMON ALBERT 
HELYTÖRTÉNÉSZ

A többi között az ő kutató-
munkájának köszönhetően 
jött létre városunkban a 
Helytörténeti Gyűjtemény 
1965-ben. A Honismereti 
Szakkör elnöke településün-
kön született, és hosszú év-
tizedeket szentelt a város 
történetének megismerésé-
re. Az ő tollából született az 
a könyv, amely Szigetszent-
miklós történetét meséli el a 
kezdetektől egészen 1945-
ig. 1998. október 23-án a 
város vezetése Pro Urbe ki-
tüntető díjban részesítette. 
Simon Albert 91 éves korá-
ban hunyt el. Október 20-
án, csütörtökön helyezték 
örök nyugalomra a sziget-
szentmiklósi köztemetőben.

Fájó 
veszteség

Október 6-án a Kossuth Lajos 
utcai kopjafánál helyeztük el a 
megemlékezés koszorúit és virága-
it. Az eseményen Kissné Hegedűs 
Éva, a Batthyány Kázmér Gimná-
zium igazgatója mondott beszé-
det, amelyben kiemelte: a vérta-
núk mind olyan hazafiak voltak, 
akik kiálltak saját értékrendjük 
mellett és vállalták az ebből faka-
dó következményeket.

A zord idő miatt a megemléke-
zés a református templomban 
folytatódott, ahol a gimnázium 
diákjai adtak műsort.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A Szabacsi Honismereti 
Egyesület szervezésében El-
hurcolt sorsok címmel kiállí-
tás nyílt október 22-én, 
amely az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc után 
elhurcolt, gulágra vitt mártí-
roknak állított emléket a for-
radalom 60. évfordulója al-
kalmából.

A rendkívül színvonalas 
tárlat november 4-ig, szim-
bolikusan a szabadságharc 
leverésének napjáig volt lá-
togatható a Helytörténeti 
Gyűjteményben.

Emlékkiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

Tóth Benő, a Szabacsi Honis-
mereti Egyesület elnöke nyitja 
meg a kiállítást
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Október 23-án a Gyergyószentmiklós 
téren kezdődött a városi ’56-os megem-
lékezés. Szalkay László református lel-
kész tartott visszaemlékezést és imád-
kozott a szabadságharc hőseiért. A ko-
szorúzáson részt vett Szigetszentmiklós 
három ’56-os hőse: Bányás György 
parancsnok, valamint Kohautek Lajos 
és Tóth János légvédelmi tüzérek.

Az ünnepség ezután a Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház színháztermében 
folytatódott, ahol a polgármesteri kö-

szöntőt követően dr. Kovács Vilmos ez-
redes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnoka mondott beszédet. Gondo-
lataiban felidézte a forradalom napjai-
ban és az azt követő időszakban Ma-
gyarországon zajló hadi eseményeket, 
értékes történelmi áttekintést nyújtva 
ezzel a hatvan évvel ezelőtti történé-
sekről.

Az ünnepi műsor a „Pesti srácok – 
1956 fénylő arcai” című összművészeti 
előadással zárult.

Húsz éve, 1996. október 23-án írták alá 
Gyergyószentmiklós és Szigetszentmiklós 
vezetői a testvérvárosi együttműködést lét-
rehozó megállapodást. A kerek évforduló 
alkalmából látogatott városunkba Gyergyó-
szentmiklós küldöttsége. A korábbi polgár-
mestereket, önkormányzati és civil munka-
társakat tömörítő delegáció részt vett a vá-
rosi megemlékezéseken, majd október 24-én 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott 
ünnepi testületi ülésen. 

Az eseményen sor került a testvérvárosi 
kapcsolat kibővítését célzó dokumentum alá-
írására is, melyet városunk részéről Szabó Jó-
zsef, gyergyószentmiklósi oldalról pedig Nagy 
Zoltán polgármester látott el kézjegyével.

Hatvan éve, hogy „meghasadt az égbolt, 
mert egy nép azt mondta, elég volt”

Szentmiklósiak találkoztak
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Jól indult a tanév a Szigetszentmiklósi 
József Attila Általános Iskolában

A Szebeni utcai épület diákjai nagyszerű 
honismereti órán vettek részt, amelyet 
Tóth Benő, a Szabacsi Honismereti Egye-
sület elnöke tartott. A gyerekek Sziget-
szentmiklós hagyományaival, régi szoká-
sokkal ismerkedhettek meg, amely inter-
aktív módon zajlott.

Részt vettünk a városi Benedek Elek 
mesemondó versenyen is, amelyen szép 
eredményt értek el diákjaink: 
1-2. évfolyamon

I. Kalocsai Sára 2.e
II. Papp József 
Különdíj: Márton Száva 2.d

3-4. évfolyamon
III. Engelbrecht Vilmos 3.e
Különdíj: Stefán Lizett 3.c

5-6. évfolyamon
II. Márton Réka 5.é
III. Engelbrecht Eszter 6.é
Különdíj: Abrous Nóra 5.é

7-8. évfolyamon
I. Engelbrecht Anna 8.é
II. Ágoston Laura 7.b
Különdíj: Czakó Zoltán 7.é
A versenyhez rajzpályázat is társult, 

amelyen Bek Imola 5.é osztályos tanuló a 
3. helyen végzett.

A Magyar Diáksport napját is méltón 
ünnepeltük, 45 percben zenés, játékos 
aerobikon vettek részt diákjaink.

Ezenkívül volt még szeptember, októ-
ber folyamán mesemaraton, zenei flash-
mob és közös éneklés a Zene Világnapján.

Sikeres volt a papírgyűjtés és a Radnó-
ti utcában a borostyán ültetése is.

Az Állatok Világnapján feladatmegol-
dásokkal, rajzokkal, plakátokkal verse-
nyezhettek az osztályok, sőt még állatki-
állítást is tartottunk.

József Attila Általános Iskola 
és AMI
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Fotó: Ghile Gábor

Patak Fesztivál
Szeptember 24.–október 12.
A képzőművészeti élet jelentős szelete talál-
kozik Szigetszentmiklóson minden szeptem-
ber utolsó szombatján közel 20 éve. Hagyo-
mányosan erre a napra esik a Patak Fesztivál, 
amelynek programja valamely kortárs képző-
művészeti kiállítás megnyitója és díjátadó 
ünnepsége. A kiállítás kurátora Puha Ferenc 
festőművész.

A pályázat idei témája ARC-KÉP volt, 
melyre 39 alkotás érkezett Sárospataktól 
Balatonig, Szentendrétől Szekszárdig. 
A címet széleskörűen, különböző stílusokkal 
dolgozták fel a képzőművészek. A tárlatot 
P. Szabó Ernő művészettörténész, művészeti 
író, az Új Művészet vezető szerkesztője mél-
tatta. A benyújtott művek közül szakmai 
zsűri választotta ki az idei négy díjazottat. 

Az idén először volt Társművészeti külön-
díj, amely páros bérlet a Belvárosi Színház 
választott előadásaira. A díjat kapta: Székács 
Zoltán festőművész (Budapest). 

A Városi Galériában díja egy önálló kiállí-
tási lehetőség, melyet Serényi H. Zsigmond 
festőművész (Budapest) nyert. 

Tököl Város Önkormányzatának elismeré-
se egy 25 ezer forint értékű, Művészellátó 
boltban beváltható vásárlási utalvány. 
A  díjat nyerte: Tálos Ágota festőművésznő 
(Zamárdi). 

A fődíj Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának felajánlása, nettó 50 ezer fo-
rint. A díjat Baky Péter festőművész (Szek-
szárd) nyerte.

Szeretnék köszönetet mondani Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatának, vala-
mint az összes jelen és jövőbeli támogatónk-
nak felajánlásaikért, melyekkel jó hátteret, 
erős alapot tudunk biztosítani a városunkban 
meglévő és fejlődő művészeti élethez.

A kiállításra 15 magánszemély gyűjtemé-
nyéből érkeztek a képek. Köszönjük, hogy 
vállalták pár hétig a képek kölcsönzését és 
otthonukban az üres szögek látványát.

Solti Eszter
Városi Galéria

Somogyi Györgyöt a 70. születésnap-
ján nyílt kiállítással köszöntötte a Vá-
rosi Galéria, amelynek öt évig volt a 
vezetője. A festőművész személyisége 
nyugdíjba vonulása után is áthatja a 
kiállítóteret. Máig a művészeti élet 
meghatározó mozgatórugója. Az esős 

idő ellenére is neve hallatán sokan 
indultak el október 20-án este, hogy 
felköszöntsék a művész urat. Közel 
nyolcvanan ünnepeltek vele.

További képek és hírek:
www.facebook.hu/varosigaleria

Somogyi György Munkácsy-díjas festőművész

Valahol a szigeten című jubileumi kiállítása
Október 20.–november 10.
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2016. november–decemberi 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

November 12. (szombat), 
15 és 17 órától

Márton-napi Családi Délután
Kolompos Színház: Lúdas Matyi
A népmese feldolgozása dramatikus 
játék formájában.
Az előadások után 16 és 18 órától 
kézműves játszóház:
Márton-napi ludas kézműves foglal-
kozások textilből és őszi termények-
ből, a Pöcök Egyesület játszóház-
vezetőivel és lámpáskészítés Fóthy 
Erzsivel! Bemutatkozó foglalkozást 
tart a Csepeli Montessori Óvoda 
fejlesztő játékeszközeivel. A Szent 
Márton Év kapcsán lámpás felvonu-
lással zárjuk a rendezvényt!
Jegyár: 1000 Ft (3 éves kortól)
Jegyek elővételben vásárolhatók az 
információs szolgálatnál.
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház, színházterem és aula

November 14. (hétfő), 17.00
A Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány és az Élet-
módváltó Klub közös szervezése: 
„A betegségek testi-lelki okai és 
gyógyításuk.” Előadó: Béky László 
természetgyógyász
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

November 16. (szerda), 18.30
A Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Gyorsvonat” – 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, színház-
terem

November 17. (csütörtök), 18.00
SZÉKÁCS ZOLTÁN festőművész 
önálló kiállításának megnyitó ün-
nepsége
A kiállítást megnyitja: Novotny 
Tihamér művészeti író. A kiállítás de-
cember 15-ig tekinthető meg. https://
www.facebook.com/varosigaleria/ 
http://www.szekacszoltan.hu/
A program ingyenesen látogatható.
Helyszín: Városi Galéria

November 18. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Sárik Péter trió: Jazzkívánságműsor 
– feat: Szőke Nikoletta
Sárik Péter jazz-zongoraművész négy 
éve indította útjára egyedi kezdemé-
nyezését: közönsége kedvenc dalait 
dolgozta fel saját, jazzközpontú stí-
lusában. A koncertsorozat azóta az 
ország egyik legnépszerűbb jazzese-
ménye lett. Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 
1300 Ft/diák, nyugdíjas. Jegy- és 
asztalfoglalás előzetesen ajánlott. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház, színházterem

November 19. (szombat), 
9.00–13.00

„Könyvtárba mentem…”
Őszi Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub és kézműves foglal-
kozás a gyermekkönyvtárban.
Aula Könyvtár: kiállítás könyvtárunk 
legújabb könyveiből.
„Olvass Miklós!” – olvasásnépszerű-
sítő verseny eredményhirdetése.
„Könyves zsákbamacska”
„Hozd magaddal a családot!” – akció
Kölcsönzési kedvezmények. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: Felnőtt- és 
Gyermekkönyvtár

November 25. (péntek), 18.00 
Magyar–Finn Baráti Kör rendez-
vénye
Megemlékezés a Finn Függetlenség 
Napjáról
Filmvetítés: „A finn téli háború” – 
dokumentumfilm
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, tárgya-
lóterem

November 25. (péntek), 19.00
A Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
meghívására a Pódium Színház 
bemutatja:
Brandon Thomas–Aldobólyi Nagy 
György–Szenes Iván
Charley nénje – zenés bohózat két 
részben
Főbb szerepekben: Egyházi Géza, 
Bródy Norbert, Várfi Sándor
Jegyek elővételben vásárolhatók 

Miskovics Katalin közönségszerve-
zőnél a 06-30/422-3851-es telefon-
számon. Jegyár: 2500 Ft. Helyszín: 
Általános Iskola és Zeneiskola, 
hangversenyterem (Szebeni út 81.)

November 27. (vasárnap), 
8.00–18.00 

Adventi Vasárnap
Töltöttkáposzta-főzés; Karácsonyi 
kirakodóvásár; Kézműves foglalko-
zások; Színpadi programok
Sztárvendég: FOURTISSIMO Zenekar
Közreműködnek: városunk kórusai, 
művészeti csoportjai; Ünnepi adven-
ti gyertyagyújtás. Helyszín: Kossuth 
Lajos utca (Polgármesteri Hivatal 
előtt)

December 2. (péntek), 18.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Lúdas Matyi – népi rockopera két 
felvonásban
Jegyár: 2000 Ft. Jegyek előzetesen 
igényelhetők a 06-20/552-0401-es 
és a 06-30/422-3851-es telefon-
számon. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

December 4. (vasárnap), 
15.30 és 17.30 

Miklósi Mikulás
Maskara Társulat: A furfangos 
krampusz 
Télapó-váró mese dupla előadással
Panni és Patrik, két vásott kölyök 
története a Mikulás zsákjával és egy 
csavaros eszű krampusszal. Az elő-
adás végén megérkezik a Mikulás és 
a gyerekeknek csomaggal kedveske-
dik. Jegyár: 1200 Ft (csomaggal)
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen! Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház 

December 8. (csütörtök), 
13.00–18.00

Téli Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcsola-
tos termékek kiállítása és vására. 
Reformételek kóstolója! Szol gálta-
tások akciós árakon: Arcelemzés, 
Asztrológiai elemzés, Bach-virág-
terápia, Biorezonanciás állapotfel-

mérés, Csakrahangolás, Csont ková-
csolás, Elakadások kezelése – Ener-
getikai gyógyító módszer, Frissítő 
talpmasszázs, Holistic Pulsing ener-
giamasszázs, Grafo lógia, Írisz diag-
nosztika, Kínai pulzusdiagnosztika, 
Kineziológiai tanácsadás, Kristály-
gyógyászat, Krono biológiai elemzés, 
MAGNETSPACE-tanácsadás, Magyar 
népi gyógyászat, kenés, inazás, 
Numerológia, Személyiségelemzés, 
Táplálkozási tanácsadás, Tarot kár-
tya, ThetaHealing® konzultáció 
18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB 
„Fedezd fel az önmagadban rejlő 
Belső Bölcsességet egy új, gyógyító 
módszer segítségével!” Előadó: 
Sárközi Sára, INNERWISE® mentor
Bővebb információ: 
www.belsobolcsesseg.wordpress.com
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 

December 9. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépő: Tátrai Trend
Jegyár: 1900 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen és igé-
nyelhetők a 06-24/530-980-as te-
lefonszámon. Helyszín: Városi 
Könyv tár és Közösségi Ház, színház-
terem

December 12-13-14. 
(hétfő-kedd-szerda), 10.00–18.00 
Karácsonyi kézimunka-kiállítás és 
-vásár. Szervező: Szigetszentmiklósi 
Kézi mun  kások Közhasznú Ala pít-
vány. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
oktatóterem

December 16. (péntek), 20.00
Hallgasd helyben!
Élő rockzenei klub
Fellép: Pál Utcai Fiúk zenekar – 
akusztikus koncert. Jegyár: 1500 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban! Helyszín: Általános Iskola 
és Zeneiskola, hangversenyterem 
(Szebeni út 81.)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Szeptember 3-án Szlovákiában, 
Dunaszerdahelyen vettünk részt 
nemzetközi versenyen.

Zsivnovszky Péter 52 kg 1. helyezett
Balogh Attila 57 kg 1. helyezett
Mráz Zoltán 37 kg 3. helyezett
Edző: Balogh Zsolt

Szeptember 4-én Franciaország-
ban, Macon városában rendezték 
a junior-világbajnokságot, ahol 
120 kg-ban Nagy Mihály remek 
birkózással ukrán és japán ver-
senyzőt legyőzve az értékes 5. he-
lyet szerezte meg. Misit azeri és 
török versenyző győzte le.

BIRKÓZÓHÍREK
Által-ér túra
Minden évben egyre nép-
szerűbb és nagyobb létszá-
mú az Által-ér túra. A ha-
zai vízi élet legnagyobb 
rendezvényén idén közel 
800-an vettek részt. Jó 
volt az idő, a víz hőmér-
séklete 22 fok volt, és a sok 
borulás ellenére mindenki 
jól érezte magát. Tetézte a 
jólétet a túra végén a bő-
séges és jóízű étel, amit a 
dunaalmási tutajosok főz-
tek 12 nagy bográcsban. 
Szigetszentmiklósról 21 
ha jóegységgel mintegy 40 
fővel vettünk részt.

Országos Kenu -
maraton Bajnok-
ság, évadzáró 
Dömsödön

Szeptember 3-án rendez-
ték meg Dunakilitin a 
Kenumaraton 7. forduló-
ját, ahol eldőlt, hogy Szi-
getszentmiklósról három 
egység került dobogóra a 
14 kategóriából az össze-
tett versenyben. 
Név szerint: 
K-2:   Bodovics Gábor– 

Metzger Péter első, 
Kenu- 4: Gyömbér Zsolt– 

Jászai Kornél– 
Csapó Balázs–ifj. 
Metzger Tibor első, 
míg, 

Kenu- 3: Jakab Gábor– 
Jakab Péter–Uri 
Tamás második he-
lyezést értek el. 

Gratulálunk!

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

Nagy Mihály akcióban

Szeptember 17-én Dunaújvárosban 
a területi szabadfogású bajnokságon:

Mráz Zoltán 38 kg 1. helyezett
Bardócz Adrián 42 kg 4. helyezett
Mózes Ádám 46 kg 2. helyezett
Zsivnovszky Péter 50 kg 1. helyezett
Köblő Péter 54 kg 5. helyezett
Rusz Gergely 58 kg 2. helyezett
Zsivnovszky Gergő 63 kg  3. helyezett
Nagy Barnabás 85 kg 2. helyezett
Rencs Viktor 85 kg 4. helyezett

Edzők: 
Rusz Gergő, Zsivnovszky György

Egerben rendezték az Egyetemi és Főiskolai 
Magyar Bajnokságot.
Szabó Franciska 63 kg 1. helyezett
Gergely László 70 kg 3. helyezett
Tomin Márton 97 kg 3. helyezett
Edzők: Balogh Zsolt, Gergely László

Tomin Márton szakosztályvezető, Sziget SC
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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:

46. hét november 14.–november 20. Kígyó Gyógyszertár
47. hét november 21.–november 27. Elixír Gyógyszertár
48. hét november 28.–december 4.  Melissa Gyógyszertár
49. hét december 5.–december 11. Szent Miklós Gyógyszertár
50. hét december 12.–december 18. Regina Gyógyszertár
51. hét december 19.–december 25. Kígyó Gyógyszertár
52. hét december 26.–január 1. Elixír Gyógyszertár

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

SZIGET 
ZÁRSZERVIZ

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

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

www.szigetzarszerviz.hu

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája 
Szigetszentmiklóson

a Képviselői Irodában (Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 10.)

2016. november 29-én, kedden 16.30-tól.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés a 06-70/376-5956-os telefonszámon 
Janzsó Zsuzsannánál.

A soroksári Otthon Közösségi Ház 
(Budapest XXIII., Hősök tere 21.) 

ad otthont a Fedák Sári Színháznak.
Célunk, hogy ne csupán Soroksár kulturális és zenei élete váljon 
minél érdekesebbé és színesebbé. Reméljük, a környező települések-
ről is szívesen jönnek el a nézők a kedvező időpontok, a jó megköze-
líthetőség (közlekedés, parkolás) és a megfizethető árak miatt is.  

Az előadások színvonalát a társulat tagjai mellett neves színé-
szek, zenészek közreműködésével színesítjük, rendszeresen hívunk 
más társulatokat is Budapestről és az ország távolabbi vidékeiről is. 
Előadásaink állandó közreműködője a Soroksár Városi Fúvószenekar.

Előadásaink a 2016/17. évadban:
November 27., 15.00

Kálmán Imre–Alfred Grünwald: 
Montmartre ibolya – operett 2 felvonásban

December 18., 15.00
Kálmán Imre–Jenbach Béla: 
Éljen a szerelem! – operett 2 felvonásban

További információk – elérhetőségeink:
Otthon Közösségi Ház

1238 Budapest, Hősök tere 21. (+36-1/409-7249)
otthon.szinhaz@gmail.com

https://www.facebook.com/otthonkozossegihaz/
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GYORSABB INTERNETÜNKHÖZ 
INGYEN TÁBLAGÉP

Ajánlatunk új lakossági Telekom TV és Netmánia L/XL/XXL otthoni internet szolgáltatásra 2 év hűségidővel történő előfizetés esetén érvényes Telekom otthoni telefonszolgáltatás mellé. A hálózatfejlesztés területén 
a kiépített hálózat műszaki átadásának időpontjáig az ajánlat előszerződéssel igényelhető. Az ajánlat a Magyar Telekom meghatározott hálózatfejlesztéssel érintett területén, a műszaki felmérés eredményeitől függően 
2016. augusztus 1-től a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes, amennyiben teljesülnek a megrendelés feltételei és a szolgáltatások telepítésre kerülnek. A kedvezményt azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik 
az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Az akcióban egy előfizető csak egy készüléket vásárolhat. Az akciós ajánlat egyéb ajánlatokkal nem vonható össze.

Fenti készülékajánlatunk meghatározott, új Telekom TV 
és otthoni internet előfizetéssel, otthoni telefonszolgáltatás 
mellé, 2 év hűségidővel érvényes, a meghatározott, 
hálózatfejlesztésben érintett területeken. 

További információ: 
telekom.hu/fejlesztes
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