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a képviselő-testület 2016. október 26-i rendes üléséről
RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület megalkotta a 
28/2016. (X. 27.) rendeletét az 
önkormányzat vagyonáról szóló 
8/2013. (III. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLA-
TOS DÖNTÉSEK
A testület határozatot hozott, mi-
szerint a 2017. január 1-jétől 
2018. december 31-ig tartó hatá-
rozott időtartamra szakértőt bíz 
meg az önkormányzat gazdálko-
dásával kapcsolatos egyes tanács-
adói feladatok ellátására. A szak-
értő elsősorban az ARIES Nonpro-
fit Kft., a Kis-Duna Mente TDM 
Nonprofit Kft., a Szigeti Vízművek 
Nonprofit Kft., az SZSZM Sziget-
szentmiklósi Városfejlesztő Non-
profit Kft. és a Fővárosi Vízművek 
Zrt. éves üzleti terveinek és beszá-
molóinak értékelését végzi el. 

VÁROSFENNTARTÁS
A képviselő-testület megrendelte 
a Fővárosi Vízművek Zrt.-től azon 
közkutak megszüntetését, ame-
lyek fenntartását – korábbi dönté-
se alapján – nem vállalta. A fel-
adatok elvégzésére a 2016. és 
2017. évekre vonatkozóan évi 
nettó 540 000 Ft keretösszeget 
biztosított. A testület egyben dön-
tött arról is, hogy a Szigetszent-
miklós-Bucka városrészben talál-
ható közkifolyók 2017. augusztus 
31-ig nem szüntethetők meg.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ÜGYEK
A város a központi orvosi ügyeleti 
ellátásban a plusz 1 fő orvos köz-
reműködését, valamint az ügyeleti 
időn túli időszakban a nappali 
sürgősségi betegellátást 2017. 
március 1. naptól 12 hónapnyi 
időtartamra továbbra is biztosítja. 
A felmerülő költségekre mintegy 
bruttó 28 000 000 Ft fedezetet 
nyújt az önkormányzat.

Az önkormányzat a téli szünet-
re vonatkozó étkezési költségek-

hez mindösszesen 1 400 000 Ft 
támogatást nyújt 500, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek számára, gyer-
mekenként 2800 Ft értékű Erzsé-
bet-utalvány formájában. Kará-
csonyi segély keretében továbbá 
250 db 4000 Ft értékű Erzsébet-
utalvány kerül beszerzésre.

INTÉZMÉNYI ÜGYEK
A képviselő-testület a „Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a kö-
zép-magyarországi régió telepü-
lési önkormányzatai számára” 
(KEHOP-5.2.9) című pályázaton 
történő induláshoz bruttó 
28 000 000 Ft-ot biztosít önerő-
ként a Kardos István Általános Is-
kola és a Napsugár Óvoda ener-
giahatékonyságának javítására.

A testület elfogadta a Városi 
Bölcsőde alapító okiratának mó-
dosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratát.

A városvezetés véleményezte a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szigetszentmiklósi Tan-
kerülete által meghirdetett Szi-
getszentmiklósi József Attila Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményegység-vezetői 
pozíciójára benyújtott pályázatot, 
és támogatja Lakatosné Sárkány 
Júlia intézményegység-vezetői ki-
nevezését.

 
EGYÉB ÜGYEK
A város az Aries Nonprofit Kft.-t 
bízta meg azzal, hogy a Kéktó 
Szabadidőparkban biztosítson te-

rületet jégpálya telepítéséhez, to-
vábbá, hogy kössön vállalkozási 
szerződést az üzemeltetési felada-
tok ellátására 3 évre szóló határo-
zott időtartamra, a 2016–2017-es 
évben november 28-tól február 
14-ig. 

A képviselő-testület nem tá-
mogatta a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségében tagsági jogvi-
szonyának megszüntetését.

A 2016. október 27. napján 
megrendezett „JÖVŐ-KÉP” című 
rendezvény lebonyolításával a Szi-
getszentmiklós Város Önkormány-
zat Egészségügyi és Oktatási In-
tézményeket Működtető Irodát 
(EGOMIR) bízták meg, az ese-
ményre bruttó 1 000 000 Ft-ot 
biztosítottak.

A képviselő-testület elfogad-
ta a civil szervezetek pályázati 
támogatása elszámolásának for-
mai, tartalmi követelményeinek 
meghatározására irányuló ja-
vaslatot.

Az önkormányzat úgy határo-
zott, hogy a 9740/2 hrsz.-ú ingat-
lan 79 m2 területű részét nem kí-
vánja értékesíteni a Csepel Hor-
gász Egyesület részére.

Döntés született a képviselői 
keretek felhasználására vonatko-
zóan, valamint egyedi fellebbezési 
ügyben is.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal a

2016. december 21. napjától 2017. január 3. napjáig 
tartó időszak munkanapjain 

igazgatási szünet miatt 

ZÁRVA TART.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint a 

2016. évi utolsó ügyfélfogadási nap: 
2016. december 19. (hétfő), 13–18 óráig,

2017. évi első ügyfélfogadási nap: 
2017. január 4. (szerda), 8–12 és 13–16 óráig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, 
halaszthatatlan problémáikkal, továbbá anyakönyvi ügyekben 

az általános ügyfélszolgálati ügyeletet ellátó 
munkatársunkhoz fordulhatnak 

munkaidőben a 06-20/361-1885-ös telefonszámon. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Matus-Borók Dóra jegyző
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November 7-én átadták az immár 
5 csoportszobával, tornaszobával, 
140 férőhellyel rendelkező, önálló 
intézményként működő Lakihegyi 
Akácliget Óvodát.

Szabó József polgármester az 
avató ünnepségen tartott beszédé-
ben elmondta: „A beruházás meg-
kezdésekor még nem tudtuk a pá-
lyázat eredményét, de ez nem be-
folyásolta a megkezdett munkát. 
Önkormányzatunk mindenképpen 
meg szerette volna újítani az óvo-
dát, ami nagy örömünkre, sikerült.”

Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata 2016. márciusában 
pályázatot nyújtott be a Nemzet-

gazdasági Minisztériumhoz óvo-
dai kapacitásbővítés céljával. 
A pá  lyázat keretében a város 54 
millió forintot nyert, azonban a 

beruházás teljes költsége terve-
zéssel, kivitelezéssel és eszközbe-
szerzéssel együtt összesen nettó 
232 552 565 Ft volt.

Átadták Lakihegy első önálló intézményét

Idén negyedik alkalommal 
korcsolyázhatunk a Kéktón
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete jóvoltából 2016. de-
cember 6. és 2017. február 14. között a lakosság, valamint óvodai 
és iskolai csoportok részére 500 m2 alapterületű jégpálya haszná-
lata biztosított a Kéktó Szabadidő Parkban az alábbiak szerint:

TANÍTÁSI NAPOKON 
8.00–13.00  ingyenes használat a szervezett iskolai csoportok részére
13.00–14.00 jégkarbantartás
14.00–17.00 városi hokicsapatok edzései
17.00–20.00 közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára: 500-600 Ft)
20.30–22.00 teljes pálya bérelhető (térítéssel)

TANÍTÁSI SZÜNETI NAPOKON
8.00–10.00 városi hokicsapatok edzései
10.00–20.00 közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft)
20.30–22.00 teljes pálya bérelhető (térítéses)

SZOMBATONKÉNT  20.30 és 22.00 között érdeklődés esetén 
jégdiszkó.

Áldott , békés karácsonyt és egészségben , sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok minden szigetszentmiklósinak városunk ön-
kormányzata , a képviselő-testület és a magam nevében!

Szabó József polgármester
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2016. OKTÓBER HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Lipták János (1941)
Borbély János Gyula (1928)
Réczi Károly (1947)
Jakus Sándorné (1924)
Keszey András (1942)
Simon Albert (1925)
Figeczki Bertalanné (1916)

Felhívjuk azoknak a vállalko-
zásoknak a figyelmét, ame-
lyek a társasági adóban fel-
töltési kötelezettség alá tar-
toznak, hogy az iparűzésiadó-
előleget a várható éves fize-
tendő adó összegére (feltöl-
tés) 2016. december 20-ig 
kell kiegészíteniük és a be-
vallást is ezen időpontig 
nyújthatják be.

Az adóelőleg kiegészítésé-
ről szóló bevallás a www.
sziget szentmiklos.hu hon-
lapról a pol gármesteri hiva-
tal/nyomtatványok/adóügyi 
iroda/ menüpontban érhető 

el vagy az adóügyi irodán 
átvehető.

Tájékoztatjuk a lakosságot 
és a vállalkozókat, hogy ön-
kormányzatunknál elérhető 
az elektronikus adórendszer. 
Az egyedi adózói adatok le-
kérdezését a kormányzati 
portálon (www.magyarorszag.
hu) elérhető Ügyfélkapu-re-
gisztrációval rendelkező sze-
mélyek tehetik meg.

A programba Ügyfélkapu-
regisztrációval rendelkező 
magánszemélyek, vállalkozá-
sok törvényes képviselői, il-
letve meghatalmazottjai tud-

nak bejelentkezni a www.
sziget szentmiklos.eado.hu ol-
dalon. (Ajánlott böngésző: 
Firefox, Opera, Chrome, 
Safari.)

Naprakész számfejtési 
adatok – adózói adatok, fel-
dolgozott adóbevallások, 
számlaegyenlegek. Az adózá-
si naptár, pótlékszámítás, be-
szedési számlaszámok beje-
lentkezés nélkül is megte-
kinthetők. Folyamatban van 
a bankkártyás (vpos) elfoga-
dóhely kialakítása is, ami 
várhatóan 2017. januártól 
lesz elérhető.

HELYIADÓ-HÍREK

MELEGÉTEL-OSZTÁS
2016. december 22-én 11.30 és 15.00 között

A K-1 Team Security Kft., a halászteleki Kemencés ven-
déglő, a Kompakt Trans Hungary Kft. és a Kakas Investment 
Hungary Kft. karácsony előtti melegétel-osztással, illetve 
tartós élelmiszerekkel segíti a rászorulókat.

Az ételosztás Szigetszentmiklóson, 
a Bajcsy-Zsilinszky utca piactér előtti 

közterületén lesz 
2016. december 22-én 

11.30-tól.
A szervezők sok szeretettel 

várják a hiányt szenvedőket, 
hogy segíteni tudják őket 

a szeretet ünnepén!

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
jegyzője pályázatot hirdet 

szociális ügyintéző munkakör betöltésére
A munkakör határozott időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikö-
tésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9.)

Ellátandó feladatok:
–  rendszeres és rendkívüli települési támogatással kapcsolatos  

feladatok,
–  köztemetés ügyintézése,
–  környezettanulmány elkészítése, továbbítása a társhatóság felé,
–  a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó nyilvántartások  

naprakész vezetése, adatközlés és statisztika készítése. 

A pályázati feltételek, a pályázathoz csatolandó dokumentumok 
listája és a benyújtás módja részletesen olvasható a www.szszm.hu / 
Hirdetőtábla / Álláshirdetések menüpont alatt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Györökné Palcsek 
Orsolya népjóléti osztályvezetőnél a 06-24/505-562-es telefon-
számon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:

 Hétfő: 13 órától 18 óráig
 Szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 18 óráig
 Péntek:  8 órától 12 óráig 

Minden adózónak köszönjük az egész éves együttműködést!

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető

2016. OKTÓBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Nádházi Klaudia–Tóth Csaba 
József

Nagy Andrea–Heilmann 
László György

Czine Katalin Viktória–Korsós 
György Dávid

Radics Erzsébet–Mayer  
Zoltán



2016. 12. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 5

Több évtizede fennálló probléma ol-
dódhat meg Szigetszentmiklóson. El-
kezdődött ugyanis a csapadékvíz-elve-
zetés átfogó terveztetése a városban. 
Annak érdekében, hogy a fejlesztés 
hatékony legyen, elengedhetetlen a la-
kosság együttműködése. A tapasztala-
tok szerint nemcsak a közterületre le-
hulló esővíz mennyisége okoz idősza-
kosan gondot, hanem ezzel párhuza-
mosan az ingatlanokról az utcára – 
esetleg a szennyvízcsatorna-hálózatba 
– kivezetett csapadékvíz is. Mindamel-
lett, hogy ez megkeseríti a gyalogosan 
közlekedők hétköznapjait, ronthatja a 
jövőben kiépülő elvezető rendszer ha-
tékonyságát is. A terveztetéssel egyide-
jűleg a Polgármesteri Hivatal munka-
társai, valamint a közterület-felügyelők 
szakember segítségével járják az ingat-
lanokat és ellenőrzik a vízelvezetés 
módját. 

A lakók számára műszaki javasla-
tokkal szolgáló Rácz Éva, a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft. települési és 
területi vízmérnöke elmondta: kor-
mányrendelet mondja ki, hogy az utcá-
ra tilos kivezetni esővizet. Tájékoztatást 
adott továbbá arról is, hogy Sziget-
szentmiklóson elválasztott rendszerű 
szennyvízhálózat működik, amelyre te-
kintettel a szennyvízelvezető műbe is 
tilos bevezetni a csapadékvizet. A hely-
színi szemlék alkalmával tanácsokkal 
és lehetséges megoldásokkal is segítik a 
városban élőket, hogy a házuk táján 
szabályosan építhessék ki saját rend-
szerüket, azaz az ingatlanon keletkező 
csapadékvíz a jogszabályi környezet-
nek megfelelően az ingatlanon kerüljön 
elhelyezésre. A vízmérnök szerint meg-
annyi bonyolult és egészen egyszerű – 
akár házilagos – fejlesztésben is gon-
dolkodhatnak az ingatlantulajdono-
sok. A fő szempont csupán az, hogy a 
csapadékvizet a saját ingatlanjuk terü-
letén kell elvezetniük úgy, hogy a ki-
alakítandó megoldás az adott telket és 
a szomszédos területet, illetve a kör-
nyező épületek állékonyságát és ren-
deltetésszerű használatát ne veszélyez-
tesse. A kialakítandó megoldásokat 
nagyban befolyásolják a terepviszo-
nyok, így például az, hogy a telek 
merre lejt vagy milyen a talaj minősé-
ge. A számos lehetséges opció közül 

Rácz Éva szerint az egyik legegysze-
rűbb, ha gyeptéglával burkoljuk az 
adott területet, hogy a csapadék elszi-
vároghasson. Ez kifejezetten azoknál az 
ingatlanoknál lehet kézenfekvő megol-
dás, ahol nincs nagy, betonozott, illetve 
térkővel kirakott felület. Megfelelő vá-
lasztási lehetőség lehet az is, ha a telek-
határon vízelvezető vályút építünk.

Az eredményes elvezetést követően 
felszíni vagy leásott műanyag tartály-
ban, hordóban akár össze is lehet gyűj-
teni a felgyülemlett folyadékot. A víz-
mérnök ezenkívül példaként említette a 
Bucka városrészt, ahol a csatorna beve-
zetése után számos emésztő maradt 
meg régi állapotában – sokan nem te-

mették be azokat. Megfelelő előkészí-
téssel, fertőtlenítéssel, valamint szige-
telés után akár esővíztározónak is lehet 
ezeket használni. Ezt a megoldást to-
vábbfejlesztve, a környezettudatosab-
bak akár öntözésre, autómosásra vagy 
úgynevezett szürkevízként WC-öblítés-
re is használhatják a megfelelően meg-
szűrt esővizet.

A víz szikkasztása is könnyűszerrel 
megoldható. A többi között kavicsos 
szikkasztóággyal, valamint kútgyűrűs 
szikkasztóblokk telepítésével orvosol-
ható az esővíz okozta gond. A kavicsos 
szikkasztó abban az esetben előnyös, 
ha a munkaterület munkagéppel köny-
nyen megközelíthető. A kútgyűrűs 
megoldás is könnyen és gyorsan kivite-
lezhető, nagy előnye, hogy ezek teher-
bírása is jelentős – parkoló, kocsibeálló 
alá is helyezhetjük. Mindezek mellett 
számos házilagos megoldás áll az in-
gatlantulajdonosok rendelkezésére. 
Amennyiben azonban valaki szikkasz-
tót telepít, fontos, hogy azt a pincétől, 
a területen lévő fák gyökerétől mini-
mum 5 méter távolságra helyezze el, és 
a gödör alja legalább 1 méter távolság-
ra legyen a talajvíz legfelső szintjétől.

Tanácsok és műszaki megoldások 
a csapadékvíz szabályos elvezetésére

Leásott műanyag tartály – egy pozitív 
példa Szigetszentmiklósról

Föld alá helyezhető szikkasztóblokk

Azok számára, akik a szabályoknak megfelelő módon szeretnék megépíteni a lehetsé-
ges megoldások valamelyikét, a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Gyári út 21. szám 
alatti ügyfélszolgálatán kérhetnek szakértői tanácsot hétfőnként 8 és 20 óra, szerdán 
8 és 16 óra, valamint pénteken 8 és 12 óra között. 

Akár e-mail formájában is kérhetnek segítséget 
a csapadekviz@szigetivizmuvek.hu címen, illetve telefonon 

a 06-24/365-172-es számon. 
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Melyek az influenza tünetei?
Az influenza hirtelen kezdődik, és a leggyak-
rabban észlelt tünetei: magas láz, hidegrázás, 
köhögés, torokfájás, orrdugulás, nátha, izom-
fájdalom, fejfájás, fáradtság. Idősek és immun-
hiányos betegek esetében esetenként nem je-
lentkezik láz. A légúti tünetek mellett néha 
gyomor-bélrendszeri tünetek is előfordulhat-
nak, pl. hasmenés, hányinger, hányás. A beteg-
ség lappangási ideje általában 1–4 nap, maxi-
mum 7 nap. Az őszi-téli időszakban nagyon sok 
vírus okozhat felső légúti tüneteket („megfá-
zás”), ezek nem minden esetben minősülnek 
influenzás megbetegedésnek. 

Ki a leginkább veszélyeztetett?
Az influenzavírust bárki elkaphatja, függetlenül 
az életkorától, nemétől. Szövődmények is elő-
fordulhatnak bárkinél. A megbetegedés szem-
pontjából a gyermekek, a kórházi ápolást igény-
lő szövődmények szempontjából a krónikus be-
tegségben szenvedők (közülük is kiemelten az 
asztmások, elhízottak, cukorbetegek), a váran-
dós kismamák, gyermekvállalást tervező nők a 
legveszélyeztetettebb csoportok. Súlyos lefolyá-

sú megbetegedés azonban előfordulhat a kocká-
zati csoportokba nem tartozók között is.

Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést, 
illetve a fertőzés terjedését? 
Járványos időszakban kerülni kell a zárt helyeket, 
a tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon, 
de legalábbis védje környezetét azzal, hogy zseb-
kendőbe köhög, tüsszent vagy maszkot hord. 
A megelőzés másik és hatékony módja az időben 
megkapott védőoltás. Az influenza elleni oltások-
nak az elsőrendű céljuk, hogy egyéni védelmet 
nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy eset-
leges influenzavírus-fertőzés alapbetegségük 
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, vala-
mint, akiknek megbetegedése és munkából való 
kiesése az ország működése szempontjából ne-
hézséget okozna.

Magyarországon az elmúlt években sok millió 
oltást kapott a magyar lakosság, problémamente-
sen. A betegség kockázata sokkal nagyobb, mint a 
védőoltásé! Egyik indok a védőoltás felvételére az 
egyéni védelem, a másik pedig a környezetünkben 
élők védelme. Vannak ugyanis olyanok, akik nem 
olthatók (pl. a 6 hónaposnál fiatalabb csecse-

mők). Ők is fogékonyak a fertőzésekre, és az 
egyetlen esélyük a védelemre az, hogyha a körü-
löttük élő személyek nem fertőzik meg őket. 
Ennek az a módja, hogy ezeket a személyeket 
beoltjuk influenza ellen, tehát a nem olthatók 
számára a védelmet az oltottak biztosíthatják.

Magyarországon a 60 év felettiek betegségtől 
függetlenül, az egyéb korosztályokhoz tartozók 
közül pedig bizonyos krónikus betegségben szen-
vedők, influenzaszezonban gyermekvállalást ter-
vező, valamint a várandós nők részesülhetnek 
ingyenesen influenza elleni védőoltásban.

Hazánkban továbbiakban is célkitűzés a 60 
éven felüli lakosság és a különböző krónikus be-
tegségben szenvedők átoltottságának növelése.

Saját és családja egészségének megőrzése ér-
dekében mielőbb keresse fel háziorvosát, házi-
gyermekorvosát az ingyenesen adható influenza 
elleni oltóanyag beadása céljából!

A térítésmentes oltóanyagokra nem jogosul-
tak számára a gyógyszertárakban vényre, térítés 
ellenében (esetlegesen munkáltatói költségtérí-
téssel) beszerezhető az influenza elleni oltóanyag.

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Szigetszentmiklós a jövőben is biztosítja az 
orvosi ügyeletet és a nappali sürgősségi beteg-
ellátást. 1 orvossal bővítették az ügyeletet, így 
lényegesen csökkent a várakozási idő. Sallai 
Gábor szerint elengedhetetlen volt az ügyelet 
korábbi bővítése. A 2015-ös év apró, ám annál 
szükségesebb fejlesztése volt a Központi Orvo-
si Ügyelet bővítése, melynek eredményeképpen 
mára már egy orvossal több látja el a helyieket. 
A város lakossága még mindig nem érte el azt 
a bűvös 40 ezer főt, amikor már nem elég egy 
ügyeletes orvos. Az önkormányzat ugyanakkor 
a mostani, 37 ezres lélekszámú településen is 
biztosít még egy orvost. Szintén fontos mér-
földkő a város életében a mintegy másfél éve 
bevezetett nappali sürgősségi betegellátás. 
A város vezetése a továbbiakban is törekszik a 
lakosság teljes ellátására. Azt szeretnék, hogy 
hétfőtől csütörtökig 8 és 18 óra között egy 
mentőtiszttel, egy nővérrel, egy szakápoló-
gépkocsivezetővel, pénteken pedig egy szakor-
vossal, egy nővérrel, egy szakápoló-gépkocsi-
vezetővel meg tudják oldani a mentőorvosi, 
mentőtiszti munkákat. 

A hivatalos előírás szerint a nappali sürgős-
ségi betegellátás olyan egészségi állapotban 
bekövetkezett változás esetén vehető igénybe, 
amikor ellátás hiányában a beteg közvetlen 
életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy mara-
dandó egészségkárosodást szenvedne. Az indo-
kolatlan esetekhez történő hívások miatt csök-
ken az esély, hogy az ügyeletes autó időben 
érjen a valóban sürgős esetekhez. 

A műsorban szó volt arról is, hogy központi 
épülettel bővülhet a Szigetszentmiklósi Védő-
női Szolgálat. A városvezetés már korábban 
tárgyalt annak lehetőségéről, hogy egy új épü-
letet adjanak át a településen dolgozó védő-
nőknek. A tervek szerint ez a Bucka városrész-
ben kapna helyet és egyfajta központként mű-
ködne. Szigetszentmiklóson jelenleg 13 területi 
védőnő végzi a munkáját. 

Ezúttal is érkeztek kérdések, észrevételek a 
műsor vendégéhez: Irén telefonon keresztül 
számolt be arról, hogy mennyire elégedett a 
helyi mentősök munkájával. Mint mondta, az 
édesapja életét többször is megmentették. Ne-
gatívumként a hosszú várakozási időt említette, 

ezt vérvételen és a bőrgyógyászaton tapasztalta. 
A helyi mentőállomás a 06-20/954-7437-es 
telefonszámon érhető el. Egy másik hallgató a 
védőnőknek mondott köszönetet áldozatos 
munkájukért. Péter SMS-ben tette fel a kérdést: 
„Sajnos rendszeresen járok a rendelőintézetbe. 
Mikor lesz megoldva a parkolás a környéken, 
mert jelenleg elég nagy a káosz?" Sallai Gábor 
elmondta: amit tudtak, megtettek néhány évvel 
ezelőtt, amikor a BKK beleegyezésével kipucol-
ták a rendelőintézet előtti területet és parkoló-
kat alakítottak ki. Most, hogy a járási központ is 
a szomszédba költözik, rengeteg parkoló lesz, 
még ha nem is közvetlenül az intézet előtt. 

A műsorban elhangzott további kérdéseket 
és válaszokat meghallgathatja a Lakihegy Rádió 
honlapján (www.lakihegyradio.hu) található 
Hangos Archívumra kattintva, valamint a 
DunaMédia Televízó honlapján (www.duna-
media.hu). A műsor minden hónap első szerdá-
ján jelentkezik 18 és 19 óra között.

Az egészségügyről
A Lakihegy Rádió Napirenden című műsorában ezúttal a szigetszentmiklósi egész-
ségügy aktualitásairól, valamint a Népjóléti Bizottság feladatairól volt szó. A műsor 
vendége Sallai Gábor, a bizottság elnöke volt.

Néhány szó az influenzáról
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A Nagy Háború galíciai hősei előtt tisztelegtünk

A gyerekek meglepően komolyan vették a feladatot, mintha 
átérezték volna 1956 üzenetét. A kórus szívhez szóló dalai, a 
megdöbbentő filmkockák, a szereplő gyerekek fegyelmezett 
előadása, a „Piros a vér a pesti utcán…” lenyűgöző tolmácso-
lása néma csendet teremtett a zsúfolásig megtelt hangverseny-
teremben. Átjött ’56 üzenete, ezt büszkén állíthatom, hiszen 
vastaps követte a befejező „Talán még, túl fiatal vagy…” dalt. 

Dicséret illeti a szereplőket, a szervezőket, a segítőket, meg-
erősítve mindezt a kollégák gratulációival.

Kókánné Stefkó Mária
József Attila Általános Iskola és AMI

Az ország különböző régióiból közel 200 fő 
indult útnak 9-én kora reggel. Felvidéken át-
utazva rövid pihenőkkel, kora délután érték el 
Limanowát, ahol megemlékeztek Muhr 
Ottmár ezredes és katonái hősiességéről. Az 
esti órákban érkeztek meg Przemyslbe. A San-
folyó partjára épült barátságos várost valaha 
Magyarország keleti kapujaként is emleget-
ték. A település körül épült fel Európa egyik 
legjelentősebb első világháborús erődrend-
szere, mely 45 kilométer hosszan öleli körül a 
várost, 15 főerődből és számtalan alerődből 
áll. Az I. világháborúban 131 000 fő, többsé-
gében magyar katona védte. 

Másnap a küldöttség Przemysl erődrend-
szerének és I. világháborús emlékeinek leg-
fontosabb nevezetességeit kereste fel. Első-
ként a Borek páncélerődhöz utaztak. Az erő-
döket Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti 
Múzeum parancsnoka ismertette. 

Ezután kegyeleti megemlékezés követke-
zett a Przemyslaw utcai osztrák–magyar ka-
tonai temetőben, majd szentmise a przemysli 
katedrálisban. A szentmise főcelebránsa Bíró 
László tábori püspök volt, orgonált Pálmai 
Árpád karnagy. 

Délután Przemysl főterén Marek Kuch-
cinski, a lengyel Szejm és Kövér László, a 

magyar országgyűlés elnöke leplezte le Győrfi 
Sándor szobrászművész alkotását, a Magyar 
Huszár és a Lengyel Légiós (Beliniak) szobrát. 
Az ünnepélyes avatás főbb közreműködői: 
Szigetszentmiklósi Fúvószenekar (Szentesi 
István vezetésével), Centenáriumi Hagyo-

mányőrző Honvéd Gyalogdandár, valamint a 
Császári és Királyi I. Huszárezred tagjai, cser-
készek, a történelmi Magyarország különböző 
részeinek népviseletébe öltözött lányok. 

Utolsó nap a Letownia erődnél a zarán-
dokok megemlékeztek az itt harcoló Gyóni 
Géza költőről. Tábori szentmisét követően a 
négy autóbusz folytatta útját Luzna katonai 
temetőjéhez, ahol az ünnepi megemlékezés 
lengyel katonai díszszázad és központi kato-
nazenekar részvételével zajlott. Az itteni 
házelnöki beszéd, majd a koszorúzás és fő-
hajtás a hősök előtt méltó befejezése volt a 
kegyeleti útnak.

Budai László

Szeptember 9. és 11. között városunk 
szépszámú küldöttséggel képviseltette 
magát egy történelmi és kegyeleti zarán-
dokúton Galíciába, melyet az I. világhábo-
rú centenáriuma alkalmából, a lengyel–
magyar barátság jegyében Bíró László tá-
bori püspök vezetésével szerveztek meg.

Ünneplőbe öltöztünk, 
megemlékeztünk…
Minden megemlékezés és ünneplés mélyen érint bennünket. 
Sok-sok előkészítő beszélgetés, szöveg és versválasztás, ének-
kari próba, filmválogatás előzte meg a József Attila Általános 
Iskola idei ’56-os műsorát. 
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub október 11-én 
Somogyvámosra látogatott, ahol betekintést 
nyertünk egy számunkra idegen, furcsa, de 
nagyon érdekes világba. Itt élnek ugyanis a 
Krisna-hívők. Zárt, békés világuk nagy hatás-
sal volt ránk. Kóstoltuk az egészséges ételei-
ket, és hallgattuk a nagyon készséges ide-
genvezető előadását. Utunkat Buzsákon, 
Szabó Béla kiállításának megtekintésével 
folytattuk. Szabó Béla festőművész, tanár 
Szigetszentmiklóson él. Képei nagy hatással 
voltak ránk; igazán tartalmas, szemet, szívet 
gyönyörködtető műveket láttunk. A mellé-
kelt fotón az a falkép látható, amely a helyi 
művelődési házat díszíti majd a jövőben.

Mozgalmas napunkat egy nagyon kelle-
mes gyógyfürdőzéssel zártuk Csisztafürdőn. 

Ender Júlia
elnök

Kirándultak a nyugdíjasok

Ismét „mézes reggeli”

Elérkezett november 18-a, a 
mézes reggeli napja a József 
Attila Általános Iskolában. 
A  gye  rekek nagyon várták ezt 

az eseményt, sokat emlegették 
az év eleje óta, hogy mikor kós-
tolhatnak ismét mézet. A szi-
getszentmiklósi termelőknek 
köszönhetően iskolánk tanulói 
mézes kenyeret (a kenyeret a 
helyi Gere Pékség biztosította) 
és mézes teát reggelizhettek. 
Sőt, még az ebéd is mézes sült 
csirkecomb volt. Nagyon jó volt 
látni a sok érdeklődő kisgyere-
ket, akik szívesen hallgatták a 
különböző mézek gyógyító ha-
tásait. Az előadást Gere Antal 
helyi méztermelő tartotta, neki 
köszönhetjük azt is, hogy már 
harmadik éve rendezzük meg 
ezt az egészséges életmódhoz 
szorosan fűződő napot.

József Attila  
Általános Iskola és AMI
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„Angyal mellettem” – avagy 
egy különleges duettkoncert Szigetszentmiklóson

Ezzel a címmel hangversenysoroza-
tot szervezett a Római Katolikus 
Egyházközség és a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

Az első előadáson J. S. Bach 
János Passió című műve hangzott el. 
A Krisztus szenvedéstörténetét be-
mutató mű a barokk kor legszenve-
délyesebb, legdrámaibb szövegű 
oratorikus műve. A szöveg és a zene 
összhangja kitűnően adja vissza a 
bibliai szöveg tömörségét. A mű 
nyitó- és zárókórusa szépen keretezi 
a művet, bemutatva a Golgota he-

gyére vonuló tömeget, illetve a ke-
reszten meghalt Krisztustól búcsúzó 
tömeg „búcsú- és altatódalát”.

A szigetszentmiklósi közönség 
számára már jól ismert előadóktól 
hallhattuk a monumentális művet. 
Kovalik Erika, Bakos Kornélia, Me-
gyesi Zoltán, Najbauer Lóránt és Siló 
György szólisták, az Etunam Ve-
gyeskar, a Monarchia Szimfonikus 
Zenekar és Virágh András Liszt-díjas 
érdemes művész, karmester már 
több alkalommal is megörvendez-
tették városunk közönségét.

A sorozat második előadásán 
Mozart Requiem című alkotása 
hangzott el. A gyászmise idén is 
Szigetszentmiklós halottaiért szólt. 
A mű népszerűvé válásának egyik 
oka a keletkezését körüllengő tör-
ténet. Mindez azonban nem változ-
tat semmit Mozart zsenialitásán, 
mellyel a mise egyes tételeinek 
mondanivalóját a zene segítségével 
drámaian ábrázolja. Legismertebb 
tétele a Lacrimosa – „Könnyel árad 
ama nagy nap…”. 

Az évek alatt több szólista is 
énekelte ezt a gyászmisét templo-

munkban. Jelenleg Szakács Ildikó, 
Gion Zsuzsanna, Kálmán László és 
Najbauer Lóránt énekelték a szóló-
részeket, az Etunam Vegyeskar a 
kórustételeket. A kíséretet a Mo-
narchia Szimfonikus Zenekar adta, 
Virágh András Liszt-díjas érdemes 
művész vezényelt.

A koncertsorozat utolsó elő-
adásán Verdi Requiem című művét 
hallottuk. Az előadás sikeréhez a 
remek, már ismert szólisták: Sza-
kács Ildikó, Bakos Kornélia, Balczó 
Péter és Tóth János, a Budapesti 
Ifjúsági Kórus, a németországi 

Collegium Vocale Bodensee és a 
Monarchia Szimfonikus Zenekar 
járult hozzá. A koncertet német 
vendégkarmester: Eckart Manke 
vezényelte.

Köszönjük Szabó József polgár-
mester úrnak, Szigetszentmiklós 
Város Képviselő-testületének, a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház ve-
zetőjének, Lázár Gergőnek és a 
római katolikus templom plébáno-
sának, Hutóczky Béla atyának, hogy 
anyagilag is támogatták e koncert-
sorozat megvalósítását. 

Dvorák Mariann

Komolyzenei esték

Presser Gábor és Rúzsa Magdi először 2005-ben 
találkoztak a Megasztárban, ahol mint zsűritag 
és mint óriási hittel színpadra lépő fiatal éne-
kesnő kerültek egymással szembe.

Pályájuk azóta csak néhány – igaz, jelentős 
– pillanatra találkozott, de 2016 tavaszától 
együtt dolgoznak az Angyal mellettem című új, 
közös előadásukon.

A turné egyik állomása volt november 2-án 
a Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok, ahol a 

Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében 
1400 ember lehetett részese a nem mindennapi 
élménynek.

A koncerten a Magdinak írt dalok mellett más 
Presser-szerzeményeket is hallhattunk, melyeket 
hol duettben, hol szólóban, hol zenekarral együtt 
adtak elő. A zenekart úgy álmodta meg Pici bácsi, 
hogy a zongora mellé hegedűt és trombitát, 
szájharmonikát és ütőhangszereket hívott társ-
ként a hangzáshoz. A közönség tökéletesen át-

érezte a dalok rezgését, és a terem mérete elle-
nére olyan értő csönd volt a levegőben, amilyet 
csak Harcsa Veronika első Nemcsak Jazz klubbe-
li koncertjén érzékeltem úgy tíz évvel ezelőtt.

Nehéz lenne kiemelnem egy dalt a koncertből, 
mégis talán a Mozit választanám, amit Katona 
Kláritól imádtam és nagyon régen hallottam már, 
de Magdi hangján úgy kelt újból életre a dal, hogy 
átölelt és melegséggel simogatta a lelkemet.

A turné kapcsán a helyi médiának adott inter-
júból kiderült, hogy Presser Gábor nemcsak egy 
művésztársra, hanem egy igaz, jó emberre is ta-
lált Magdiban. 

Szegedi Zsuzsa
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Adventi vasárnap 
(2016. november 27.)

Hagyományos disznóvágás egy „áldozatkész” 
jószággal A feldolgozás örömteli pillanatai Délre elkészült a disznótoros

Délelőtti kézműves foglalkozás
Készül a szentmiklósi töltött 
káposzta A vadásztársaság hidegtálas kóstolóval várta a korán érkezőket

Káposztaosztás előtti készülődés

Karácsonyi kirakodóvásár a Kossuth Lajos utcában
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  Színpadon városunk gyermek- és felnőttkórusai, 
valamint a Csillag Születik Énekiskola növendékei 

A Sziget Színház művészei

Sztárvendég a Fourtissimo zenekar

Imát mond Deák Csaba görög katolikus parochus

A város adventi koszorúján 
Szabó József polgármester 
gyújtja meg az első gyertyát
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Régi kapcsolat köti városunkhoz a 
művészt, mely az elmúlt években fo-
lyamatosan erősödött. A festőcsalád-
ból származó alkotó szüleit megihlet-
te a szentmiklósi Duna-part szépsége, 
így rendszeresen jártak ki festeni még 
a hetvenes években. Zoltánt baráti, 
szakmai kapcsolatai vezették vissza 
váro sunkba.

Munkáiban a felület anyagszerű-
sége és plasztikus megmunkálása do-
minál, képeiben keverednek a figura-
tív és absztrakt elemek. A vakolatokra 
emlékeztető felületekbe vésett karco-
latok sajátos üzenetet hordoznak, az 
ősi kultúrák totemisztikus szín- és 
formavilágát idézik.

Számos egyéni és csoportos ittho-
ni, valamint külföldi kiállítást követő-
en pár éve az Asztal Társasság Képző-
művészeti Csoporttal állított ki galéri-
ánkban. Az idei szeptemberi Patak 

Fesztiválon alkotása különdíjas lett. 
A Festészet Napi akciófestészeten két 
éve lehet megfigyelni képeinek szüle-
tését a fehér vászontól a végleges 
műig. Hamarosan közintézményben 
láthatjuk idei képét is. 

A galériát jelenleg a művész 29 
alkotása ékesíti, teremtve egyéni at-
moszférát a térben. Alakzatba rende-
zett kisméretű képektől a nagyvász-
nakig változatos anyag tekinthető 
meg, melyet Puha Ferenc festőmű-
vész rendezett falainkra. A kiállítást 
Novotny Tihamér művészeti író mél-
tatta a megnyitó ünnepségen. A tárlat 
nyitvatartási idő alatt ingyenesen 
megtekinthető. Várjuk szeretettel régi 
és új látogatóinkat, művészetkedvelő-
ket, nyitott érdeklődésűeket. 

Solti Eszter
Városi Galéria

www.facebook.hu/varosi.galeria

SZÉKÁCS-képek a Városi Galériában

FAL-FÖLD-JEL-PECSÉT
Székács Zoltán festőművész alkotásai nem teljesen ismeretlenek a 
helyi közönség előtt, de önálló kiállítással első alkalommal mutat-
kozik be városunkban. A Fal-Föld-Jel-Pecsét című tárlata november 
17. és december 15. között látogatható a Városi Galériában. 

Székács Zoltán: Szülőföld

Solti Eszter, Székács Zoltán, Novotny Tihamér

Székács Zoltán: 8. Cummunique
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2016. 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

December 1.–2017. január 15. 
„Jobbtekés” portrérajzok és festmények című 
tárlat
Dr. Betty Edwars rajztanítás-elméleteit Nógrádi 
Györgyi gyerekek oktatására, fejlesztésére, szóra-
koztatására dolgozta át. Évek óta a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház ad otthont Györgyi tanfolyamai-
nak, nyári táborainak. Ezeken a Jobb agyféltekés, 
„Jobbtekés” programokon készült általános iskolás 
gyermekek alkotásaiból láthatnak válogatott kiál-
lítást. Szervező: NidiArt Galéria és a Városi Galéria. 
A tárlat ingyenesen látogatható! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, Aula Galéria

December 12-13-14. (hétfő, kedd, szerda),
 10.00–18.00 

Karácsonyi kézimunka-kiállítás és -vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi Kézimunkások 
Közhasznú Alapítvány.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, okta-
tóterem

December 16. (péntek), 20.00
Hallgasd Helyben!
Élő rockzenei klub. Fellép: Pál Utcai Fiúk zenekar 
– akusztikus koncert
Egészen régi és egészen új dalok is felcsendülnek 
majd, de nem a megszokott hangszerelésben, 
hanem főleg akusztikus hangszerekre átírva. 
Jegyár: 1500 Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók 
a Városi Könyvtár és Közösségi Házban! A prog-
ram az NKA támogatásával valósul meg! 
Helyszín: Általános Iskola és Zeneiskola, hangver-
senyterem (Szebeni út 81.)

December 18. (vasárnap), 10.30
Az ember küldetése
A Zenesziget Társulat karácsonyi zenés előadása 
két felvonásban.
Jegyár: 1600 Ft/felnőtt, 1200 Ft/gyerek
Jegyek elővételben vásárolhatók a helyszínen és 
Mics Mariannál (06-20/558-6951)!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, szín-
házterem

December 18. (vasárnap), 18.00
A Roma, Német, Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat közös karácsonya. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, színházterem

December 20. (kedd), 18.00
Csillag Születik karácsony
Művészeti vezető: Junek Adrienn. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, színházterem

December 29-30. (csütörtök, péntek), 19.00
Előszilveszteri előadás
Szigetszentmiklósi Sziget Színház. Orfeum.
Klasszikus kabaré zenével fűszerezve
Szereplők: Bencze Sándor, Gerner Csaba, Pintér 
Tibor, Várfi Sándor, Lőrincz Andrea, Becz Bettina, 
Mohácsi Márk , Dancs János. Jegyár: 2500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgálatánál (06-20/ 
552-0401), valamint Miskovits Katalin közönség-
szervezőnél (06-30/422-3851)!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
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Az első és nagyon fontos sza-
bály, amit csak ismételni lehet, 
hogy ne sétáltassunk póráz 
nélkül kutyát – hívja fel a fi-
gyelmet Mack Sándor, a Szi-
getszentmiklósi Önkormány-
zat igazgatási osztályvezetője. 
Amint kilép a gazda az utcára, 
köteles nyakörvet és pórázt 
adni kedvencére. A szájkosár 
elhanyagolható, ám harapós 
kutyák esetében feltétlenül 
szükséges. Külterületen – így 
például a Sportcsarnok mö-
götti mezőgazdasági területen 
– kifejezetten veszélyes is 
lehet, ha egy állat szabadon 
szaladgál. A helyi vadászok 
akár el is ejthetik a jószágot, 
ha nem tudják beazonosítani a 
tulajdonosát, hiszen nem tud-
hatják, hogy terjeszt-e vala-
milyen betegséget a kóbor 
állat. Mack Sándor hozzátette: 
külterületen csak pórázon és 
folyamatos felügyelet mellett 
lehet a kutyát sétáltatni. 

A Duna-parton sem ajánla-

tos elengedni az ebet, mert a 
terület egy része Natura 2000-
es besorolású, ami fokozottan 
védett. Ha itt a kutya kárt 
okoz, az természetkárosítás 
bűncselekményének minősül, 
amiért nem a kutya, hanem a 
gazdája lesz a felelős.

Még mindig sok gondot je-
lentenek a megunt, kidobott 
kutyusok. Rendre visszatérő 
probléma, hogy a hanyag gaz-
dák nem kerítik el megfelelően 
a kertben tartott ebeket, így 
azok könnyen kiszökhetnek, 
és az utcán csatangolva – még 
akár ok nélkül is – félelmet 
kelthetnek a járókelőkben. 

Amennyiben valaki szándéko-
san kiteszi a kutyáját az utcá-
ra, a jelenleg hatályos törvé-
nyek szerint állatkínzást követ 
el, ami pénzbírság mellett akár 
szabadságvesztéssel is büntet-
hető. Jó, ha tudja azt is, hogy 
a kutyákat a törvény szerint 4 
hónapos koruk után csak 
chipelve lehet tartani. 

Van egy minimális követel-
mény, amit az állattartóknak 
be kell tartaniuk, hiszen a 
kutya nem jogképes személy, 
de vannak jogai. A törvény 

meghatározza például, hogy 
mekkora területen kell tartani 
az állatot, hogyan kell kiszol-
gálni, fajtájának, vérmérsékle-
tének megfelelően kell ellátni, 
és biztosítani kell, hogy nyá-
ron az árnyékban tudjon hű-
sölni. 

Szigetszentmiklóson sok a 
lelkes állatvédő. Az önkor-
mányzatnál szerencsére állat-
kínzásról még nem kaptak be-
jelentést, de nem megfelelő 
állattartás miatt már kellett 
intézkedniük.

A kulturált ebtartás szabályai (2. rész)

Napfényes november Szigetszentmiklóson

Egy hónappal ezelőtt már olvashatott egy cikket a felelős 
kutyatartásról, néhány fontos szabályt akkor is kiemeltünk. 
Most viszont a törvény oldaláról közelítjük meg a témát.

A legjobb hely a kutyafuttató a fölös energia levezetésére
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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

SZIGET 
ZÁRSZERVIZ

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

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

www.szigetzarszerviz.hu

Egyre népszerűbb városunkban a 
futsal, aminek az az oka, hogy 
immár Szigetszentmiklósnak is 
van NB II-es csapata. A terem-
futball-bajnokság NB II-es me-
zőnyének Nyugati-csoportjában 
szereplő együttes hétfő estén-
ként lép pályára a Városi Sport-
csarnokban. A mérkőzésekre a 
belépés ingyenes. 

A teljes nevén Szigetszentmiklósi 
Footgolf és Futsal Egyesület nyá-
ron alakult, s akkor a korábbi 
válogatott kapust, Haffner Györ-
gyöt sikerült edzőként szerződtet-
ni, a szakember pedig a Corvinus 
Egyetem csapatából jó néhány 
játékost is hozott magával. A klub 
vezetője Kiss Rudolf, akinek a 

munkáját gazdasági vezetőként 
Béres Adrián segíti, a jövőben 
induló női szakosztályt pedig 
Nagy Anett vezeti majd, aki már 
most is részt vesz az egyesület 
irányításában. A szakmai munká-
ban segíti az edzőt Borsos Balázs, 
aki a játékosok erőnlétéért felel. 

A gárda célja a stabil szerep-
lés. Korábban már a Bajnokok 
Ligájában is játszott a csapat, 
igaz, nem a futsalban, hanem a 
minifutballban (ebben a szakág-
ban 5+1-es csapatok állnak fel és 
nemzetközi versenyeken a kapu 
is nagyobb). A magyar bajnoki 
cím elnyerése után a maribori 
viadalon is részt vett az együttes, 
amely a 32 közé jutott a nemzet-
közi mezőnyben.

A város új csapata

A soron következő mérkőzések időpontjai:

2016. 12. 12. Szigetszentmiklós-Artifex – Tihany
2017. 01. 09. Szigetszentmiklós-Artifex – BME
2017. 01. 30. Szigetszentmiklós-Artifex – 5Stars SE
2017. 02. 13. Szigetszentmiklós-Artifex – Baráti Futsal Club
2017. 02. 27. Szigetszentmiklós-Artifex – AC Villám

A mérkőzések 20.30-kor kezdődnek a Városi Sportcsarnokban!
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Páratlan finomságok az ünnepi asztalra: 
beigli és más karácsonyi édességek, 
jeges finomságok, bonbonok, sós sütemények.
Extra ajándékötletünk 
a Páratlan ajándékutalvány!
Tel.: 06-30-583-6929 • www.tortasziget.hu

MONDD MEG TE, hogy mi
kerüljön a csomagba
vagy VÁLASSZ a már
kész kosarak közül

+

Tudod mi lesz, ?ha AJÁNDÉKKOSARAT viszel
most Téged is meglepünk egy Bónusz Ajándékkal

Ifjúság út 1.          +36-20/420-5753

Csupa Csoki Csomag
Egészséges NASI Csomag

 Alkoholos Csomag+18
Illatfelhő Csomag (fér / női)
Szépség Csomag (fér / női)

Gluténmentes Csomag

Melyiket KINEK adnád?

+ Bónusz
AJÁNDÉK

Neked

Érvén
yes: 20
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ec. 12-24-ig
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0
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Női munkaerőt keresünk 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!

GOMBASZEDŐ MUNKAKÖRBE
Felvételhez szükséges:  önéletrajz 

életkor: 20–40 év
Jelentkezés:  9-13h-ig, DOFE KFT. 

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. 
dofe@invitel.hu 
06-70/342-9915


