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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesületek 
működésének támogatása, a mozgásgazdag életmód elősegítése.

Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:
  versenysport- és tömegsport-egyesületek működése,
  edzések tartására sportcsarnok-terembérlet (külön pályázati anyag 

beadása szükséges),
  2017. évben megvalósuló különböző sportprogramok szervezése, 

megvalósítása.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot hirdet a

KULTURÁLIS CÉLOK 
TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2017. évben 
elnyerhető pénzügyi 

támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város kultu-
rális és művészeti életének fel-
lendítése. 
Az önkormányzat a következő 
pályázati célok megvalósítá-
sához nyújt támogatást:
  programszerű kulturális ren-

dezvények szervezése, mely 
elősegít a közösségi élet ha-
tékonyabb működését és a 
szervezetek egymás közti 
összefogását is,

  a településen jelentős művé-
szeti események, kiadványok, 
kiállítások megvalósítása.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
A környezettudatos gondolkodást fejlesztő, a környezet minőségének javítását célzó akciók, programok 
támogatása.

Pályázni lehet a Szigetszentmiklós városában megvalósítandó
  környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezésével, ezen 

belül különösen
  településtisztítási akciók,
  az illegális hulladéklerakás megelőzését, a lerakóhelyek felszámolását célzó programok,
  a lakókörnyezet tisztaságát, rendezettségét, szépítését célzó akciók,
  közösségi területek parkosítása, fejlesztése,
  pihenőhelyek környezetének rendezése,
  szelektív- és veszélyeshulladék-gyűjtést elősegítő programok,
  helyi természeti értékek környezetének ápolása, gondozása,

  parlagfű-mentesítési akciók szervezésével, ezen belül
  lakossági mentesítő akciók szervezése,
  közösségi területek gondozása,

  a környezettudatos szemlélet erősítését támogató, a környezetkímélő életmódot népszerűsítő, a tele-
pülési környezetkultúra fejlesztésére irányuló programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével,

  a helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és megóvó programok, táborok 
szervezésével, kiadványok megjelentetésével.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az

ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2017. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város közösségi életének fellendítése. 

Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:
  működési költségek (maximum 150 000 Ft összegig),
  több civil szervezet együttműködése a helyi érdekek megvalósítá-

sára,
  helyi érdekeket szolgáló tevékenység folytatása.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2017. február 13.

Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve le-
tölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu).

A pályázók köre, a pályázati feltételek, az elbírálási szempontok és 
a pályázatok részletes kiírása megtalálható városunk honlapján.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal nemzetközi, civil kapcsolatok és 
sportügyintézőjétől a 06-24/505-573-as telefonszámon.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata nevé-
ben Szabó József polgármester egy Saver One 
360 J típusú félautomata defibrillátor készülé-
ket ajándékozott a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Szigetszentmiklósi Tűzoltó-
parancsnoksága részére december 12-én. A ké-
szüléket Ritter Zoltán tűzoltó őrnagy vette át. A 

tűzoltóság sok esetben vonul ki balesetek hely-
színére, így a parancsnokság kérésének eleget 
téve szerezte be az önkormányzat a készüléket.

Az új év első hónapjaiban egyébként gya-
korlati oktatás keretein belül sajátíthatják 
majd el az újraélesztés gépi technikáját a 
szigetszentmiklósi lánglovagok. Ezt már Rit-

ter Zoltán őrnagy nyilatkozta a Lakihegy 
Rádiónak, aki azt is elmondta, rendszerint a 
tűzoltók érnek ki a riasztás helyszínére első-
ként, a mentők csak néhány perccel később. 
Az életmentés során pedig minden másod-
perc számít, ezért is fontos, hogy a lehető 
leghamarabb elkezdjék a sérült ellátását.

Életmentő önkormányzati segítség

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasz-
nú Egyesület, valamint a Szigetszentmiklós 
és Környéke Mentőalapítvány összefogásá-
nak köszönhetően november 21-én mintegy 
1 200 000 Ft értékben vehettek át adomá-
nyokat a szigetszentmiklósi mentőállomás 
munkatársai a helyi vállalkozóktól. 

Egy ipari porszívó kivételével minden fel-
szerelést a huszonnégy órás mentőkocsin kíván 
majd használni a mentőállomás kollektívája. 
A folyamatos szakmai továbbképzéseknek, va-
lamint a most átadott új, hatékony eszközök-
nek köszönhetően remélhetőleg tovább javul a 
betegbiztonság városunkban és a térségben.

Nagy értékű adomány 
a Szigetszentmiklósi Mentőállomásnak

2016. NOVEMBER HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Becz József (1933)
Juhász Antalné (1929)
Dobronyi István (1959)
Décsi Tamás (1953)
Tábori Józsefné (1929)

2016. NOVEMBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Hankó Orsolya–Kohautek Lajos Péter
Golcs Edina Györgyi–Somogyi Tibor
Juhász Éva Franciska–Kovács Sándor
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Mint ismert, városunk nagy részén a csapadék-
víz kezelése szikkasztóárkokkal történik, és csak 
kisebb kismértékben valósul meg a víz zárt 
rendszerben történő elvezetése. A városfejlő-
désből adódóan a csapadékvíz-elvezető rend-
szerek folyamatosan épültek ki az évtizedek 
során, éppen az adott időszak műszaki és esz-
tétikai körülményeinek, preferenciájának meg-
felelően. A rendszer a bonyolult felépítésével 
így mára komoly kihívásokat okoz az üzemelte-
tésre nézve: számos olyan kiöntést, elöntést 
produkál, amelynek okait fel kell tárni, a rend-
szer valós viselkedését pedig meg kell ismerni. 

A szigetszentmiklósi önkormányzat 
kezdeményezésére 2016 tavaszán megin-
dult projekt célul tűzte ki, hogy feltárja a 
komplex rendszer működését, az ebből 
adódó rendszerbeli hiányosságokat, és a 
megfelelő szakmai konzultáció lefolytatá-
sa után meghatározza a feladatokat. 

Az önkormányzat felkérte a csapadékvíz-
hálózat üzemeltetésével megbízott Szigeti 

Vízművek Nonprofit Kft.-t, hogy terveztesse 
meg a város csapadékvíz-elvezetés szem-
pontjából kritikus helyeinek vízkezelését.

A feladat keretein belül a következő terü-
letekre kötött tervezési szerződést a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft.:

– Tököli út, Dobó utca–Határ út közötti 
része, kiegészülve a Géza fejedelem utcával, 
illetve a Dobó István utcával a Hold utca ke-
reszteződéséig;

– Dobó István utca, Nap utca–Ősz utca 
közötti szakasza és az Ősz utca; 

– Tököli út–Csokonai Mihály utca keresz-
teződése;

– Tököli út tehermentesítése az Iskola 
utcai átemelő felé; 

– Május 1. sétány–Horgász utca kereszte-
ződése; 

– József Attila-telep HÉV-megálló parkolója.
A tervező vállalat az önkormányzat mun-

katársaival is számos egyeztetést tartott, 
melyeknek keretében a szakemberek javasla-
tára meghatározásra került a tervezési kon-
cepció.

A közös munka eredményeképpen 2016. 
decemberében elkészültek a fent körülírt te-
rületek csapadékvíztervei.

A város vezetése felújítani tervezi a Tököli 
út egy szakaszát, melyre tekintettel kezdemé-
nyezte a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nél, 
hogy szerződésmódosítással egészítse ki a 
tervezési feladatot a következő területekre is:

– Tököli út, Határ út–Bajcsy-Zsilinszky 
utca közötti szakasza;

– Határ út, Tököli út–Gyári út közötti sza-
kasza.

A tervezési feladatok jelentős pénzügyi 
fedezetet igényelnek, így a város képviselő-
testülete a december havi rendes ülésén ha-
tározatot hozott arról, hogy a Szigeti Vízmű-
vek Nonprofit Kft. csapadékvíz-kezelési keret-
összegének kiegészítésével biztosítja a terve-
zési feladatok forrásigényét.

A tervezési munkák során a szakemberek a 
következő feladatokat végzik el:

– A közműszolgáltatóktól a közműadatok 
megrendelését, feldolgozását a geodéziai mé-
résre: közműhelyszínrajz készítése;

– A tervezéshez szükséges talajmechanikai 
fúrások készítését;

– Vízelvezetés tanulmány-, illetve kiviteli 
terveinek elkészítését, egyeztetve az üzemel-
tető, valamint az önkormányzat képviselőivel;

– Geodéziai felmérés készítését a tervezési 
szakaszokról;

– A vízjogi létesítési engedélyezés lefoly-
tatását.

Az elkészült és a megrendelő által elfoga-
dott kiviteli terv 2017. május 31. napig kerül 
benyújtásra a vízügyi hatósághoz jóváha-
gyásra.

Tervezési szakaszba lépett 
a csapadékvíz-rendezés

Illusztráció

Illusztráció
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Decemberben a Lakihegy 
Rádió vendége volt dr. Vántsa 
Botond, városunk alpolgár-
mestere, aki a 2016-os év 
fejlesztéseit és a következő 
esztendő feladatait foglalta 
össze röviden.

Az alpolgármester az idei év 
egyik legjelentősebb beruházá-
sának nevezte a település hatá-
rában épült Közigazgatási Köz-
pontot. Az egykori Csepel- 
autógyár területén található 
komplexum és a hozzá tartozó 
parkolók már elkészültek, most 
már csak a különböző szervek 
költözésére várnak. A helyisé-
gek berendezése után a többi 
között a központban kap he-
lyet a bíróság, az ügyész ség és 
a rendőrség. Dr. Vántsa Botond 
szerint sok időt spórolhatnak 
majd meg a térségben élők, 
hiszen ügyeik jelentős részét 
házon belül intézhetik. 

Több gyalogátkelő is biz-
tonságosabbá vált idén Szi-
getszentmiklóson a piros bur-
kolati festésnek köszönhetően. 
A közlekedésbiztonsági szak-

emberek és a rendőrség is úgy 
nyilatkozott, hogy a zebrák 
így szembetűnőbbek. Idén két 
kerékpárút kialakítására adott 
be pályázatot az önkormány-
zat: az egyiket a Gyári úton 
építenék a Bajcsy-Zsilinszky 
úti körforgalom és a Mű úti 
csomópont között. Ezt a ter-
vek szerint a Mű úttal párhu-
zamosan átvezetik a HÉV-pá-
lyán, és a Viola utcán keresz-
tül jut majd el az új Közigaz-
gatási Központig. Terveznek 
egy kerékpárutat a Csepeli 
úton is, amely a Leshegyi úti 
körforgalomtól indulna és a 
Lehel utcán keresztül a Petőfi 
Sándor utcai autóbusz-fordu-
lóig tartana. Dr. Vántsa Bo-
tond szerint ennek csak úgy 
lenne értelme, ha az építés 
nem korlátozná az autósok 
haladását a Csepeli úton, a 
város legforgalmasabb útján. 
A pályázat eredményéről egy-
előre még nem kapott tájékoz-
tatást az önkormányzat.

A jövő évi tervek között 
szerepel a kézilabdacsarnok 
építése is, amely közel 500 

millió forintba kerül. A csar-
nokot a Petőfi Sándor utca és 
a Széchenyi utca találkozásá-
nál lévő buszforduló mögötti 
területen építenék. A Kardos 
István Általános Iskola és 
Közgazdasági Szakgimnázium 
területén egy birkózócsarnok 
építését tervezik. Ebben az is-
kolában egyébként idén adtak 
át egy 60 méteres, műfüves 
focipályát. 

A hallgatók is feltehették 
kérdéseiket az élő rádióműsor-
ban. Sokan a közlekedéssel 

kapcsolatban osztották meg 
elképzeléseiket. Volt, aki a 
Bíró Lajos Iskola előtt szeretne 
kialakíttatni egy olyan sza-
kaszt, ahol reggel tilos lenne 
parkolni, és csak addig lehetne 
megállni, amíg a diákok ki-
szállnak a szüleik autójából. 
A közelmúlt és a jövő terveiről 
részletesebben hallhat, ha fel-
keresi a Lakihegy Rádió hon-
lapját (www.lakihegyradio.hu) 
és a Hangos Archívumban a 
Napirenden c. műsor decem-
beri adására kattint.  

Összegzés és előretekintés

1.  Hunyadi János Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola (Dunaharaszti) – 808 diák 
294 dobozt gyűjtött: 36,39%

2.  Weöres Sándor Általános Iskola  
(Tököl) – 741 diák 260 dobozt gyűjtött: 
35,09%

A szigetszentmiklósi Kardos István Álta-
lános Iskola 265, a Bíró Lajos Általános Is-
kola 115, a Batthyány Kázmér Gimnázium 
101 dobozt gyűjtött, és még a dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolából is sok 
adomány érkezett. Az akció során több 
mint 1500 cipősdoboz gyűlt össze, melye-
ket az egyik helyi vállalkozó szállított el a 
családsegítő szolgálatokhoz. Itt döntötték 

el, hogy hova kerüljenek a dobozok, mely 
családoknak van szükségük segítségre. Az 
első helyezett egy, a Lakihegy Rádió által 
készíttetett vándorkupát kapott. A rádió 
munkatársai a gyűjtés során végiglátogat-
ták az iskolákat, ahol maguk is láthatták, 
milyen elszántak a tanulók. Néhányan kö-
zülük többdoboznyi ajándékkal járultak 
hozzá az akcióhoz.

„Ajándékhegyek”
A Lakihegy Rádió 2016-ban is lehetőséget 
nyújtott a térségi diákoknak, hogy ado-
mányaikkal segítsenek a rászoruló csalá-
dokon karácsonykor. A résztvevő iskolák 
feladata az volt, hogy cipősdobozba annyi 
ajándékot gyűjtsenek össze a szükségben 
szenvedő gyermekeknek, amennyit tud-
nak. Íme, a létszámarányos végeredmény:

3.  József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Szigetszentmiklós) – 
1432 diák 392 dobozt gyűjtött: 27,37%



Szigetszentmiklós és Gyer-
gyószentmiklós között 20 
évvel ezelőtt került aláírásra 
a testvérvárosi együttműkö-
dési megállapodás. A jubileu-
mi évforduló alkalmából ok-
tóber végén városunkba láto-
gattak Gyergyószentmiklós 
jelenlegi és volt polgármeste-
rei, hogy részt vegyenek a 
polgármesteri találkozó al-
kalmából szervezett progra-
mokon. A testvérvárosi láto-
gatások kiemelten fontosak 

városunk életében, mert lehe-
tőséget nyújtanak a szakmai 
tapasztalatcserén túl a ma-
gyarság hagyományainak, 
kultúrájának megőrzésére, 
valamint városaink kisebb 
csoportjainak cserelátogatása 
során lehetőség van elmélyí-
teni a kulturális és művészeti 
életet.

Az októberi látogatás ideje 
egybeesett az október 23-i 
nemzeti ünnepünkkel, így a 
találkozó alkalmával közösen 

vehettünk részt az 1956-os 
forradalom 60. évfordulóján 
megrendezett városi ünnep-
ségen.

Az ünnepi testületi ülésen 
a 20 évvel ezelőtti testvérvá-
rosi együttműködési megálla-
podás újbóli aláírására került 
sor, ezzel is erősítve a váro-
saink között eddig kialakult 
kölcsönös együttműködést. 
Az ünnepi ülésen felléptek a 
József Attila Általános Iskola 
diákjai, az Ádám Jenő Zene-

iskola növendékei és a Sziget-
szentmiklósi Napraforgó Nép-
tánccsoport tagjai. 

Az eseményen jelen voltak 
és köszöntőt mondtak a ko-
rábbi és jelenlegi polgármes-
terek közül többen, akik be-
szédükben méltatták a telepü-
léseink között kialakult baráti 
kapcsolatot. Ez a pár napos 
találkozás lehetőséget nyúj-
tott városunk számára a test-
vérvárosi kapcsolat további 
erősítésére.
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December 2–6. között ren-
dezte meg Gyergyószentmiklós 
testvérvárosunk a hagyomá-
nyos Szent Miklós Napok 
rendezvénysorozatot, a város 
névadójának ünnepét. Az ér-
deklődők számos kiállítást, 
előadást, néptáncbemutatót 
és sportrendezvényt tekint-
hettek meg.

A Szent Miklós Napok gaszt-
ronómiai programja az immár 
hetedik alkalommal megren-
dezett, nagy népszerűségnek 
örvendő Kárpát-medencei 
Disznótoros Főzőverseny volt, 
amelyre idén 47 csapat neve-
zett be. A városközpont sétá-
lóutcáján felállított sátrakban 
az oda látogatók megkóstol-
hatták az elkészült ételeket. 

A  szakemberekből álló zsűri 
értékelése alapján a főzőverse-
nyen Szigetszentmiklós csapa-
ta III. helyezést ért el „Káposz-
tás ételek” kategóriában. 

A Szent Miklós Napok 
egyik ünnepélyes rendezvé-

nye a Dísztanácsülés volt, 
amelyen számos elismerő 
díjat, díszpolgári és zenei 
nagyköveti címet, pedagógiai 
és egészségügyi életműdíjat 
adott át Nagy Zoltán polgár-
mester.

Ez alkalommal Sziget-
szentmiklós a többnapos ün-
nepségsorozat kiemelt ven-
dégvárosa volt a 20 évvel 
ezelőtt kötött testvérvárosi 
szerződés jubileumi évfordu-
lója alkalmából. A két telepü-
lés további együttműködési 
megállapodásának megerősí-
tésére az ünnepélyes keretek 
között megrendezett Díszta-
nácsülésen került sor.

A városnapok rendez-
vénysorozat záró napját egy-
házi vonatkozású progra-
moknak szentelték a szerve-
zők. December 6-a legki-
emelkedőbb eseménye az 
ünnepi szentmise és körme-
net volt a város névadójá-
nak, Szent Miklós püspöknek 
az emlékére.

Polgármesteri találkozó

Beszámoló a gyergyószentmiklósi városnapokról
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Ünnepi hét a zene jegyében

December 4-én, vasárnap került sor S. Becz Pál: Szürke kis 
regény című könyvének bemutatójára a Kossuth utcai refor-
mátus templom gyülekezeti termében.

A műből dr. Szabó András, a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjével kitüntetett előadóművész adott ízelítőt, bevezetőt 
pedig dr. Becz Miklós mondott.

S. Becz Pál (1899–1972) szigetszentmiklósi családban szü-
letett. Édesapja földműves, de rendkívül művelt ember volt, 
nyitott a világra. A családi háttér, a reformátusság és a szociá-
lis érzékenység határozta meg életét. Fiatalon kezdett verselni, 
de írt novellát, drámát is. Műveiben visszaköszön szülőfalujá-
nak világa, a kor – háború, szocializmus, iparosítás – kihívá-
sai, a haza szeretete, az emberi létezés kérdései, és mindehhez 
társul a keresztyén hit vívódása, válaszkeresése. „Azok az ér-
tékek, amelyeket műveiben felmutat, ma is valós értékek az 
egyházunk számára, ezért adtunk örömmel helyet immár 
ötödjére a könyvbemutatóinak” – mondta az esemény kap-
csán Szalkay László református lelkész.

Az Ádám Jenő Zeneiskola 
december első napjaiban ün-
nepi hetet tartott, amelynek 
keretében december 3-án ad-
venti kóruskoncertet adott a 
gyergyószentmiklósi vendé-
gekkel a Kossuth utcai refor-
mátus templomban.

A programsorozat további 
eseményei között szerepelt a 
többi között a fúvós és a zon-
gora tanszak koncertje a Sze-
beni úti hangversenyterem-
ben, az óvodások számára ké-
szített karácsonyváró előadás, 
valamint az ünnepi hét zárá-
saként a jubileumi koncert a 
meghívott zeneiskolák közre-
működésével.

Könyvbemutató

A könyvet az író fia, dr. Becz Miklós mutatja be
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Év végi programok a József Attila 
Általános Iskolában
Az év vége iskolánkban még mozgalmasabb, mint 
bármelyik hónap. Rengeteg program, rendezvény, 
esemény várt a gyermekekre: mikulásozás, ásvány-
kiállítás és -vásár, Luca-napi népszokások feleleve-
nítése, közös mézeskalácssütés, bábszínház, Jézus-
ka-járat, vásárok, bolhapiac, könyv csere, csillagke-
resés, gálaműsor, a Lakihegy Rádió által szervezett 
adománygyűjtési akció, s még lehetne tovább sorol-
ni a színesebbnél színesebb adventi várakozást. 

A legkiemelkedőbb esemény a sok-sok éve ha-
gyományos karácsonyi koncertünk volt, ahol kóru-
saink szebbnél szebb dallamokkal, színjátszóink 
szívhez szóló történettel, versekkel kedveskedtek a 
közönségnek.

Ilyenkor még a koncertterem is kicsinek bizo-
nyul, hiszen meghívjuk nyugdíjas kollégáinkat is, 
akik szívesen el is jönnek. A koncert végén a gye-
rekek által készített mézeskaláccsal és szívmelenge-
tő érzéssel távozott mindenki.

Az utolsó tanítási napon a diákok osztálykará-
csonyoztak, este pedig a kollégák énekléssel, aján-
dékozással, közös vacsorával, jó hangulatú együtt-
léttel zárták az évet.

Kókánné Stefkó Mária
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A 2015-ös évben útjára indított vándorku-
páért idén december 9-én küzdöttek meg a 
szigetszentmiklósi csapatok. Az első kupa-
győztes tűzoltók csapata mellett a rendőr-
ség, az önkormányzat, az EGOMIR, az Aries 
Kft., iskolánk pedagógus- és dolgozói csa-
pata, valamint szintén az iskolánk jelenlegi 
és már elballagott diákjaiból álló öregdiá-
kok csapata vett részt. 

A jó hangulatról idén is gondoskodtak 
az EGOMIR-os pom pomlányok és a hozzá-

juk csatlakozó, szurkoló és a csapatokat 
hangosan buzdító diákok. Az iram és a 
színvonal idén talán még a tavalyinál is 
jobb volt, amit a néha csak büntetőrúgá-
sokkal eldőlő mérkőzések, valamint a cso-
portmeccseken kialakult szoros végeredmé-
nyek is igazolnak.

A legjobb 4-be jutott csapatok közül a 
bronzmérkőzésen a rendőrség csapata le-
győzte a torna végére láthatóan elfáradt és 
sérülésektől megtépázott címvédő tűzoltók 

csapatát, amelyiknek így idén a negyedik 
hellyel kellett beérnie. A döntőben a sport-
csarnok csapata háromszor is hátrányba ke-
rült az egész tornán nagyon motivált és fe-
gyelmezett öregdiákok együttese ellen, de 
végül a rutin és a higgadtság meghozta a si-
kert a szintén nagyon szép focit játszó hazai-
aknak, akik pár perccel a mérkőzés vége előtt 
megfordították az eredményt, és így 2016-
ban kupagyőzelemmel búcsúztatták az évet.

 Estók László

Üzemel a korcsolyapálya a Kéktó Szabadidő Parkban

Évbúcsúztató József Attila Teremlabdarúgó Kupa 2016
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Téli képek Szigetszentmiklósról
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A szabad vizek jege a sportolási, szórakozá-
si lehetőség mellett komoly veszélyeket is 
rejthet.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
óvatosságra inti a lakosságot!

A jég tulajdonságainak nem megfelelő 
ismerete és a felelőtlen emberi viselkedés 
miatt akár tragédia is bekövetkezhet. 
A  hatályos jogi szabályozás értelmében 
szabad vizek jegén tartózkodni csak azo-
kon a helyeken szabad, amelyek nem 
esnek tiltó rendelkezés alá.

Alaprendelkezésként TILOS a szabad 
vizek jegén tartózkodni

  éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között,

  járművel, a biztonságos munkavégzés 
kivételével,

  kikötők és veszteglőhelyek területén,
  folyókon és azok mellékágain.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak 
akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, 
nem olvad, illetve nem mozog. Legalább 8 
centiméteres jégvastagság szükséges, de 
valójában a 12 centiméter vastagságú jég 
az, ami már akár egy csoport egyidejű jégen 
tartózkodására, illetve sportolásra is alkal-
mas lehet.

Aki jégen egy négyzetméternél na-
gyobb léket vág, azt egyméteres 
magasságban elhelyezett, leg-
alább 10-10 centiméter széles, pi-
ros-fehér csíkozású korláttal kell 
ellátnia. A kordon megközelítése 
rendkívül balesetveszélyes!

A jégen mindenki csak saját felelősségére 
tartózkodhat. A biztonságos téli kikap-
csolódás érdekében fogadják meg a ta-
nácsainkat:

  Jégre lépés előtt vizsgálják meg annak 
minőségét! A legbiztonságosabb az 
átlátszó, homogén állapotú jég. Kevés-
bé biztonságos a hójég, amely az olva-
dás során rétegesre fagy vagy kásás-
nak tűnik. A legkisebb teherbírású az 
üreges jég, amely lehet ugyan átlátszó, 
de belsejében jól látható légbuborékok 
képződtek. 

  Ha a jégen tartózkodása során gyanús 
ropogást, recsegést hall, azonnal fe-
küdjön hasra, és próbálja meg a legkö-
zelebbi biztos pontot hason csúszva 
elérni! 

  Beszakadás esetén az ember könnyen 
pánikba esik. Igyekezzen nyugodt ma-
radni, kerülje a felesleges mozdula-
tokat! 

  Ne kezdjen felkészületlenül mások 
mentésébe, mert saját életét is ve-
szélybe sodorhatja! 

  Ha baj történt, azonnal hívjon segítsé-
get! A mentést végzőt kötelekkel, tár-
sakkal biztosítsák! Ha más eszköz nincs, 
egy erős faágat vagy akár ruhadarabot 
nyújtsanak a jégbe esett embernek! Ha 
többen vannak, a jégen láncban hasra 
fekve, egymás lábát fogva segíthetnek. 

  Partot érés után azonnal menjenek 
meleg helyre, vegyék le a vizes ruhát, 
testüket töröljék szárazra és fogyasz-
szanak minél hamarabb forró italt! 

  Ha többen mennek a szabad víz jegére, 
baj esetére javasolt kötelet magukkal 
vinni. 

A fenti szabályok és ajánlások az önök 
biztonságát szolgálják. Kérjük, tartsák be 
azokat!

A jégen tartózkodás szabályainak meg-
szegése miatt a rendőr, a közterület-fel-
ügyelő, a halászati őr és a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott 
ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 
és 5000–50 000 forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki vagy szabálysértési el-
járást indíthat, melyben akár 150 000 fo-
rintig terjedő pénzbírságot is kiróhatnak.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

A jégen tartózkodás szabályai
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2017. januári 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

Január 8. (vasárnap), 17.00 

Szigetszentmiklósi 
ÚJÉVI GÁLAKONCERT
Fellép: 
Illényi Katica és a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Rácz Márton
Vendégművészek: 
Bordás Barbara és Vörös Edit
Jegyár: 
2500 Ft, 3000 Ft, 3900 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház információs szolgálatánál 
(06-20/552-0401), valamint 
Miskovits Katalin közönségszer-
vezőnél a 06-30/422-3851-es 
telefonszámon. Helyszín: Városi 
Sportcsarnok (Szigetszentmiklós, 
Szebeni út 81.)

Január 14. (szombat), 16.00

„Jobbtekés” kreatív foglalkozás
elsősorban általános iskolás korú 
gyerekeknek. A Jobbtekés port-
rérajzok és festmények című tár-
lathoz kapcsolódó esemény. 
Előzetes jelentkezés Nógrádi 
Györgyinél (06-30/944-3460) és 
Solti Eszternél (06-24/530-980). 
Szervező: NidiArt Galéria és a 
Városi Galéria. A részvétel ingye-
nes! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Aula Galéria

Január 19. (csütörtök), 18.00

Életmódváltó Klub évadnyitó 
előadás
„4 egyszerű lépés a jobb otthoni 
és munkahelyi kapcsolatokért. 
Az Asszertív kommunikáció rej-
telmei.”
Előadó: 
Tamás Kata kommunikációs 
tanácsadó.
Bővebb információ: 
www.tiszta-kommunikaco.hu
Jegyár: 700 Ft/felnőtt; 400 Ft/
diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Január 20. (péntek), 18.00

A Magyar Kultúra Napja
Program:
Ünnepi köszöntőt mond: dr. 
Vántsa Botond alpolgármester 
Ünnepi Műsor
„Egy este Pilinszkyvel”
Alex Fender–Hrutka Róbert ze-
nés irodalmi estje 
Közreműködnek:
Alex Fender – ének, Hrutka Róbert 
– gitár, vokál, Kalmus Felicián – 
cselló, Nagy Dániel Viktor – ének, 
gitár, próza. A rendezvényhez ki-
állítás is társul. A belépés díjta-
lan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

Január 27. (péntek), 18.00

A Magyar–Finn Baráti Kör 
rendezvénye
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából S. Becz Pál tiszteletére. 
A belépés díjtalan! Helyszín: Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház

Január 27. (péntek), 20.00 

Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Pribojszki Mátyás Band
A My Stories c. új lemez dalainak 
bemutató koncertje. Pribojszki 
Mátyás  szájharmonikás a műfaj 

legjobbjai között található nem-
csak Magyar országon, hanem vi-
lágszerte is. A Pribojszki Mátyás 
Band zenei stílusa egészen sajá-
tos, szűk műfaji keretek közé nem 
szorítható, alapvetően vidám, 
improvizációkkal teli igényes 
blueszene, a dallamos jazz és a 
dinamikus groove keveréke, erős 
funky érzésekkel. Pribo zenekará-
val 5 év után lép fel újra klubunk-
ban. Tagok: Pribojszki Mátyás – 
szájharmonika, ének, Molnár 
Dániel – basszusgitár, Csizmadia 
„Csizi" László  – dob,  Szász 
Ferenc  – gitár. Jegyár: 1900 Ft/
felnőtt; 1300 Ft/diák, nyugdíjas.
Jegyek előzetesen vásárolhatók 
a helyszínen! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Január 28. (szombat), 16.00

Farsangi Családi Délután
16.00 Gryllus Vilmos: Maszkabál 
c. koncertje 
17.00 Farsangi kézműves játszó-
ház. A farsangi jelmezben érke-
zőket értékeljük! Jegyár: 1000 Ft 
(3 éves kortól). Jegyek elővétel-
ben vásárolhatók a helyszínen, 
az információs szolgálatnál.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem és 
aula

FEBRUÁRI ELŐZETES!

Február 11. (szombat), 19.00

Miklósi Bál
A bál fővédnöke: 
Szabó József polgármester
Házigazda: dr. Szilvay Balázs, a 
Lakihegy Rádió ügyvezető igazga-
tója. A báli menüt az Aranyfakanál 
vendéglő konyhafőnöke, Hárosi 
Mihály készíti. Jegyár: 9000 Ft, 
mely elővételben vásárolható! 
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Február 13-14-15 (hétfő–szerda) 
9.00-től és 10.30-tól

Gyermekszínházi előadások
Aranyszamár Bábszínház: 
Bertalan és Barnabás
Janikovszky Éva meséje nyomán 
írta: Khaled-Abdo Szaida
Borbála néni lázas készülődésben 
van. Nagy nap ez a mai! Éppen 
ma van Boldizsár bácsi nagyon, 
de nagyon sokadik születésnapja 
(még azok közül is, amiket már 
Borbála nénivel együtt ünnepelt). 
Gyertyák gyúlnak, villák villognak, 
orcák pirosodnak. De mit rejt a 
szalaggal átkötött piros kalapdo-
boz? Két egyforma kutyus orra 
kandikál ki a megbontott cso-
magból. Hogy kik ők? Bertalan és 
Barnabás, a két kutyakölyök. De 
vajon tényleg annyira egyformák? 
Egy mese az identitáskeresésről, 
az otthonra találásról és a csa-
ládról a kisebbek nyelvén. 
Rendező: Somogyi Tamás. Díszlet 
és bábtervek: Szalay György
Szereplők: Érsek-Csanádi Gyön-
gyi, Baranyai Anita, Törőcsik 
Eszter, Csák Zsolt. Előadások: 
9.00-től óvodásoknak, 10.30-tól 
kisiskolásoknak. Jegyár: 800 Ft
Egyéni érdeklődőket csak korlá-
tozott számban tudunk fogadni!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Olvas-e az ifjúság?

Bodó Judit (Bíró Lajos Általános 
Iskola) és Tóth Andrea (Kardos 
István Általános és Közgazdasági 
Szakközépiskola) magyartanárok 
szerint egyáltalán nem olyan vé-
szes a helyzet, ahogy azt a közhie-
delem tartja. 

Pedig a felmérések szerint rit-
kán kerül a fiatalok kezébe könyv, 
mindössze 7%-uk olvas naponta, 
további 16%-uk heti rendszeres-
séggel és 17%-uk havonta. Az 
ennél ritkábban olvasók 34%-ot 
tesznek ki, 28% pedig egyáltalán 
nem szokott olvasni. Bodó Judit 
szerint igenis olvasnak a gyerekek, 
az igazi nehézséget a kötelező 
olvasmányok jelentik. A saját 
maguk által választott könyvek 
vagy azok, amelyeket mások aján-
lottak nekik, kifejezetten népsze-
rűek. Tóth Andrea egy kilencedi-
kes, egy tizenegyedikes és két 
végzős osztályt kérdezett olvasási 
szokásairól. A válaszok alapján a 
legnépszerűbb műfajok közé tar-
tozik a fantasy, a romantikus 
lányregény, a tinihorror, a krimi, 
illetve azok a regények, melyek a 
felnőtté válás problémáival köny-
nyen emészthető nyelven foglal-
koznak. Tapasztalatai szerint a 
könnyed olvasmányok csinálnak 
kedvet a könyvek bújásához, ké-

sőbb a diákok automatikusan át-
szoknak a magas irodalom tanul-
mányozására. Hovatovább: sokan 
a diákok közül rendszeresen írnak. 
Blogot, novellát, egypercest. Ez 
pedig egyértelmű bizonyítéka 
annak, hogy nem áll távol tőlük az 
olvasás. Aki nem szereti a zenét, 
nem megy el énekesnek.

Egy másik felmérés szerint a 
diákok többsége azért nem olvas, 

mert túl nagy erőfeszítést jelent 
számára. Nehéz értelmezni a szö-
veget, éppen ezért feladatként éli 
meg, mintsem kikapcsolódásnak. 
Itt kell feltennünk a kérdést: való-
ban kedvet csinálnak az olvasás-
hoz az iskolai kötelezők? Bodó 
Judit szerint szükség van arra, 
hogy a diákok találkozzanak azok-
kal a klasszikusokkal, amelyeknek a 
nyelvezete az elmúlt 100-200 évet 
idézi (pl. Jókai). A probléma az 
időzítésben keresendő, hiszen egy 
hetedikesnek talán még túl korai 
ez a műfaj. Judit véleménye szerint 
pedig erőltetni nem szabad, mert a 
kamasz biztosan ellenáll. Marad-
junk a hetedikeseknél: sok lány 
ilyenkor már érdeklődést mutat a 
versek iránt. A „nyugatosok” pél-
dául kifejezetten népszerűek. 

Nem csak hazánkban vannak 
kötelező olvasmányok: Ameriká-
ban például szerepel a listán a 
Ne bántsátok a feketerigót!, az 
Egerek és emberek, az Állatfarm, 
a Legyek ura, valamint a Zabhe-
gyező is. Valljuk be, utóbbi sem a 
könnyű nyelvezetéről híres. Ér-
dekes, hogy míg a regények 
közül a kortárs írók művei nép-
szerűbbek, addig a versek eseté-
ben a klasszikus költőket olvas-
sák szívesebben. Sokan nevezik a 
mostani fiatalságot Harry Pot-

ter-generációnak. Függetlenül 
attól, hogy ez egy gúnynév vagy 
valós korkép, Rowling folytatá-
sos regénye valóban visszahozta 
az élményolvasást. 

Végeredményként ne higgyük 
el, ha azt állítja valaki, hogy az 
iskolások nem forgatják az álta-
luk választott könyveket! Sziget-
szentmiklóson legalábbis szeret-
nek olvasni a fiatalok. A szókincs 
gyarapodása mellett élénkül a 
fantázia, csiszolódik a jellem és 
műveltebb lesz az elme. Vagy 
egész egyszerűen: ezek a fiata-
lok tudják, hogy az olvasással 
egy kicsit többek lesznek.

Reméljük, a karácsony sok 
gyermek számára tartogatott 
meglepetést könyv formájában, 
ezáltal is motiválva őket az olva-
sásra. Egy kortárs író gondolatát 
idézve: „Olvasni nem csupán azért 
érdemes, hogy »műveltek« le-
gyünk, hanem, hogy gazdagok le-
gyünk, hogy egyetlen életünkben 
sok ezer életet leéljünk és megta-
pasztaljuk, milyen a bukás, a hata-
lom, a magány, a diadal, a szüle-
tés, a halál, a hazátlanság és a 
szerelem; hányféle hit, rögeszme, 
félelem mozgathat egy embert, 
hogy leleplezzük hazugságainkat 
és fölfedezzük életünk értelmét: 
talán az Istent is."

A digitalizáció, az okostelefonok és a számítógépek korában sokan 
gondolhatják, hogy az olvasás kezd kimenni a divatból, különösen 
a fiatalabb – 10–20 év közötti – korosztály körében. Azonban, ha 
megkérdezzük azokat, akik nap mint nap figyelemmel kísérik a 
fiatalok olvasási szokásait, rájöhetünk, hogy sokkal inkább tévhit-
ről van szó, mint valós veszélyről. Két szigetszentmiklósi pedagó-
gus volt a DunaMédia Televízió stúdiójának vendége, akik igyekez-
tek eloszlatni a témával kapcsolatos túlzott félelmeket.
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A megmérettetésen egyedüli ma-
gyar csapatként a szigetszentmik-
lósi Szigeti Bikák vett részt és vet-
ték fel a versenyt nívós ellenfeleik-
kel (EC KAC Klagenfurt, Olimpija 
Ljubljana, Medvescak Zagreb, HD 
Jesenice, HK Slavia, HC Bolzano).

Amikor megkaptuk a meghívót, 
nem volt kérdés, hogy szeretnénk 
elutazni a tornára. Bár a mi csapa-
taink a hazai B és C bajnokságok-
ban játszanak, ezen a tornán stabi-
lan A szintű csapatok vesznek részt. 
Erre a tornára tanulni utaztunk ki, 
valamint azért, hogy a gyerekek is 
szembesüljenek a nemzetközi 
A színvonallal. Reális célunk tehát 
a tisztes helytállás volt, hiszen el-
lenfeleink magasabb osztályban és 
sokkal komolyabb múlttal űzik ezt a 
sportot. Az itthoni bajnokságtól el-
térően ezúttal a gyerekek 18 perc 
helyett 26 és 30 perces meccseket 
játszottak, a könnyített kék korong 
helyett rendes fekete korongot ker-
gettek, valamint felnőttkapura ját-
szottak. Egyesületünk utánpótlásá-
nak első nemzetközi tornájára szép 
számmal utaztunk: 13 játékost kí-
sért 35 szülő és családtag.

Szombat reggel a torna első 
mérkőzésén rögtön a későbbi baj-
nokkal kezdtünk (HK Olimpija 
Ljubl jana), ahol a gyerekek sajnos 
még nem tették túl magukat a 
korai kelésen, így 0 ponttal vártuk a 
nap folytatását.

Második mérkőzésükön azon-
ban már sokkal jobb formát mutat-
tak, a meccs felénél 4-2-re vezet-
tünk az EC KAC Klagenfurt ellen. 
Azonban itt ütközött ki először, 
hogy a tornán 8 perccel hosszabbak 
a meccsek, és ebben a szakaszban a 
mieink nem bírták a saját tempóju-
kat, így fordított a KAC.

Egy kis pihenő után a házigazda 
HK Slavija 2 következett, ahol felül-
kerekedve a fáradtságon, újult erő-
vel megint csak erős tempót mu-
tattak a mieink. Ezúttal a mérkőzés 
vége előtt 5 perccel még 6-4-re 

vezettek a Szigeti Bikák, ám  be-
tartva az edzői utasításokat, kicsi-
vel tovább tudták tartani a tempót, 
így az ellenfél fordítani ugyan nem 
tudott, de döntetlenre hozta a 
meccset.

A nap utolsó mérkőzésén szin-
tén erős ellenfelet kaptunk, a ké-
sőbbi bronzérmes HD Jesenice várt 
minket a jégen. Itt az előzőeknél 
jobban kiütközött a tudásbeli kü-
lönbség, valamint a korábbi küzdel-
mekből adódó fáradtság; a Jesenice 
nagy gólkülönbséggel nyerte a 
meccset.

A mieink búslakodva vonultak 
az öltözőbe, a napközbeni javuló 
tendenciát folytatva ugyanis sze-
rették volna győzelemmel zárni az 
utolsó fordulót…

Vasárnap reggel egy korai indu-
lás és gyors reggeli után újra jelené-
sünk volt a jégpályán, mégpedig a 
szintén 1 pontos Medvescak Zagreb 
ellen. Az előző napi hibákat alapo-
san átbeszélve, kipihenve, a papír-
forma alapján ezen a mérkőzésen 
volt a legnagyobb esélyünk megsze-
rezni az első győzelmet. Ezt azon-
ban felborította az, hogy amíg a 
gyerekek az öltözőben nagyon is 
ébernek tűntek, a pályán ezt már 
nem tudták megmutatni. Sajnos az 
ellenfél többgólos előnyre tett szert, 
amit végig tartottak is. Ezzel véget 
ért a csoportkör és eldőlt, hogy a 
következő mérkőzést szintén a 
Medvescak Zagrebbel, de ezúttal az 
első számú csapatukkal játsszuk.

A mieink itt már szép játékot 
mutattak, kipróbáltunk új sorokat a 
meccsen, ami részben jó megoldás-
nak bizonyult. A gyerekek energiá-

jára sem lehetett panasz, 3 egymás 
utáni góllal kezdtük az immár 30 
perces mérkőzést. Félidőben még 
mindig vezettünk, majd sokáig 
egyenlő álláson tartottuk az ered-
ményt, ám végül ezúttal is elfárad-
tunk, és az ellenfél felülkerekedett 
rajtunk.

Egy hosszabb lelki fröccs és az 
ügyességi verseny után új sorokkal 
léptünk jégre az utolsó fordulóban, 
újra a HK Slavija Junior 2 ellen. 
Ezen a meccsen érett be minden 
munka az előző másfél napból, a 
berögzült hibákat sikerült kijavítani, 
és pár perc után az új sorok is kivá-
lóan működtek. A meccs végig ki-
egyenlített volt, ezúttal is az utolsó 
5 percre egyenlőre javította az ál-

lást ellenfelünk. Most azonban nem 
maradt el a Szigeti Bikák váltása, 
kitűnő munkával visszavettük a ve-
zetést, és bár az ellenfél nyomása 
nőtt, a továbbra is aktív támadá-
sokkal és jó védekezéssel megtar-
tottuk előnyünket a párharc végéig!

Kitűnő zárása volt ez a napnak 
és a tornának, az addig sem halk 
szülői gárda jogosan ünnepelte a 
gyerekek sikerét. A meghatott szü-
lők még a nagyokhoz hasonlóan 
nekünk is elénekelték a Himnuszt, 
ezzel biztosan páratlan élményt 
nyújtva az egész csapatnak…

Fantasztikus hétvégét töltöt-
tünk Ljubljanában, a vendéglátóink 
mindenre gondosan figyeltek mind 
a pályán, mind a hotelben, és a 
mutatott játék is meglepően jó volt. 
A végső helyezés nem adja vissza 
azt, hogy a gyerekek magukhoz 
képest milyen teljesítményt nyúj-
tottak. Ezen a hétvégén sokkal erő-
sebb ellenfelekkel néztek szembe és 
vették fel a harcot, megmutatva 
ezzel, hogy a különbségek ellenére 
nem pofozózsáknak érkeztek a 
szlovén fővárosba.

A gyerekek felkészítését itthon 
Droppa Béla edző végezte, Nagy 
Viktor és Agócs Bence segédedzők, 
valamint Magyar Mariann és Mets 
Zoltán kapusedzők segítségével.

Szigeti Bikák Sportegyesület

Hokisaink sikere Ljubljanában
November 5. és 6. között egy 
egyesületünk U8 és U10 csapa-
taiból összerakott U9-es társa-
ság vett részt a ljubljanai HK 
Slavia Junior által rendezett 
nemzetközi jégkorongtornán.

A tornán részt vevő csapat tagjai: Kerékgyártó Lili (kapus), Hajdu Lili, 
Sághy Lara, Nagy Ábel (kapus), Bánhegyesi József, Bencze Sebestyén, 
Deli Domonkos, Kaufer József, Lázár Iván, Lázár Milán, Mets Kelemen, 
Miseta Gábor, Sallai-Rudnai Péter.

A Kéktó Szabadidő Parkban nyílt jégpályán idén is lesz lehetőség 
csatlakozni csapatainkhoz. Várjuk az 5–9 éves fiúk és lányok je-
lentkezését vidám, nyitott és nem utolsósorban sikeres csapa-
tunkba! A korcsolyatudás és jégkorongos felszerelés nem feltétel.
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Kick-box 
hírek
Laszák Zoltán gigászi küzde-
lemben nyerte el a Profi K1 
világbajnoki övet a Bellator 
Budapest Gálán.

Laszák Zoltán és Karim Ghajji meccse pályázhat az év leglát-
ványosabb mérkőzése címére! Ebben a küzdelemben volt ke-
ménység, dráma, izgalom és katarzis.

A klub történetének egyik 
újabb nagy állomása volt a 
november 29-én elért ered-
mény. Gratulálunk Zoltán-
nak és edzőjének, Gnyálin 
Istvánnak, valamint a felké-
szülésben részt vevő ver-
senyzőtársaknak! Köszönjük 
a sok gratulációt és azt a 
buzdítást, ami segítette győ-
zelmüket!

Bővebb információt találhatnak a www.kickboxsziget.hu oldalon és 
az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=vu1vpyisuMI

Szigetszentmiklós-Tököl SE
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