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a képviselő-testület 2016. december 8-i rendes üléséről

RENDELETALKOTÁS

A képviselő-testület döntött a 
Szigetszentmiklós Város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabá-
lyozási Tervéről szóló 6/2016. 
(III. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A testület elfogadta a kisvá-
rosias lakó-, településközpont 
vegyes és központi vegyes építé-
si övezetekre vonatkozó változ-
tatási tilalom elrendeléséről 
szóló 6/2016. (III. 18.) önkor-
mányzati rendelet módosítását.

Döntés született az önkor-
mányzat 2016. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 1/2016 (I. 21.) ön-
kormányzati rendelet módosítá-
sáról.

Módosult a szervezeti és 
 működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelet is. 

SZOCIÁLIS, INTÉZMÉNYI, 
CIVIL ÉS KULTURÁLIS ÜGYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 74. § (1) 
bekezdésére figyelemmel elfoga-
dásra került az egyes köznevelési 
intézmények (szigetszentmiklósi 
iskolák, konduktív óvoda és 
gyógypedagógiai módszertani 
intézmény, pedagógiai szakszol-
gálat) működtetésének átadás-
átvételére vonatkozó határozat. 

Az Ádám Jenő Többcélú Intéz-
mény műszaki karbantartási, üze-
meltetési feladatainak ellátására 
bruttó 81 451 400 Ft-ot biztosít 
az önkormányzat az SZSZM Szi-
getszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. részére.

A képviselő-testület a KLIK 
Szigetszentmiklósi Tankerülettől 
beérkezett térítési és tandíjösz-
szeget továbbutalta az EGOMIR 
részére. A Szigetszentmiklósi Jó-
zsef Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola esz-
közfejlesztésére 1 174 833 Ft-ot, 
az Ádám Jenő Zeneiskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola eszközfej-
lesztésére 589 920 Ft-ot biztosí-
tanak.

Az önkormányzat a Sziget-
szentmiklósi Akácliget Óvoda 
státuszbővítési kérelmének helyt 
adott, a meglévő 1 fő takarítói 
státuszt 2 fő teljes munkaidős 
státuszra bővítette 2016. de-
cember 1-jétől határozatlan 
időre.

Az önkormányzat a tulajdo-
nában lévő József Attila tér 3. 
szám alatti irodahelyiséget 2017. 
január 1-jétől átadja a fenntartó 
Ceglédi Tankerületi Központ szá-
mára a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szigetszentmiklósi 
Tagintézménye elhelyezésére.

Elfogadásra került az óvodai 
férőhelyekről szóló tájékoztatás, 
valamint 2017. októberére stra-
tégiai intézkedési terv készítését 
szorgalmazták az óvodai férőhe-
lyek alakulásának tárgyában.

Döntés született arról, hogy 
az önkormányzat a gyermekjólé-
ti alapellátás keretében maxi-
mum 5 fő sajátos nevelési igé-
nyű szigetszentmiklósi lakos 
gyermek bölcsődei ellátása érde-
kében 2017. január 1. naptól 
2019. december 31. napjáig ellá-
tási szerződést köt Budapest Fő-
város IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatával. A szerződés-
kötés napjától annak megszűné-
séig évi bruttó 4 440 000 Ft ke-
retösszegű önkormányzati hoz-
zájárulás áll rendelkezésre.

A kiemelkedő tanulmányi 
eredménnyel rendelkező, szociá-
lisan rászoruló, Szigetszentmikló-
son élő, eredményes pályázatot 
benyújtott 27 fő tanuló részére a 
2016/2017. tanévre a korábban 
megszavazott ösztöndíj összegét 
további 500 Ft/hó összeggel ki-
egészítették, melyek a decemberi 
kifizetéssel kerültek az érintet-

tekhez. A 2017. évben további 6 
hónapra, havi 7500 Ft/fő ösztön-
díjat kapnak a tanulók.

A város pályázatot hirdet a 
2017. évi tervezett önszerveződő, 
öntevékeny szervezetek, sport-
szervezetek, valamint a kulturális 
és környezetvédelmi célok támo-
gatására. A pályázatok benyújtási 
határideje 2017. február 13.

Nyertes pályázat esetén fel-
újításra kerül az I. világháború-
ban elhunyt magyar, lakihegyi 
katonák emlékére felállított em-
lékmű „Az első világháború tör-
ténelmi emlékeit őrző emlékmű-
vek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása” témában kiírt pá-
lyázat keretében. A pályázaton 
történő induláshoz bruttó 
2 000 000 Ft áll rendelkezésre 
önerőként.

Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy indul a „Csatlakozási konst-
rukció az önkormányzati ASP-
rendszer országos kiterjesztésé-
hez c. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú” pályázaton. 

VÁROSFENNTARTÁS, 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A képviselő-testület elvi állás-
foglalást fogadott el az ingat-
lanfejlesztés következtében ki-
alakult és az ingatlantulajdono-
sok által átvételre felajánlott 
magánutak közút céljára történő 
átvételének feltételeiről.

A testület elfogadta az ARIES 
Nonprofit Kft. 2016. I. negyedév-
re vonatkozó beszámolóit, vala-
mint megbízta a 2017. január 
1-jétől 2017. december 31-ig 
terjedő időszakra a közterület-
fenntartási és egyéb feladatok 
ellátásával, többek között a 
gyepmesteri szolgáltatásokkal, a 
Kéktó Szabadidőpark és Önkor-
mányzati Üdülő üzemeltetésé-
vel, lomtalanítás lebonyolításá-

val, kommunális és egyéb hulla-
dék begyűjtésével, intézmény-
karbantartási munkálatok elvég-
zésével. A feladatok ellátására 
mintegy 185 millió forintot biz-
tosított az önkormányzat.

A városvezetés a Kéktó Sza-
badidőpark – Önkormányzati 
Üdülő 2016. I-II-III. negyedévi 
üzemeltetési költségeire szánt 
fedezetet bruttó 700 000 Ft-tal 
egészítette ki.

Az önkormányzat döntött az 
Észak-Csepel szigeti Víz- és Csa-
tornamű Nonprofit Kft.-nek a 
meglévő, a város közterületein 
lévő csapadékvíz-elvezető és 
szikkasztórendszerek üzemelte-
tésére, fejlesztésére, illetve rend-
kívüli csapadékvízhelyzet esetén 
az elhárító munkák elvégzésére 
biztosított keretösszeg kiegé-
szítéséről bruttó 16 050 905 fo-
rinttal. 

Az önkormányzat növelni kí-
vánja a tervezett Csépi úti óvoda 
parkolóját a Csépi út és Csend 
köz kereszteződésében lévő in-
gatlan megvásárlásával, az 
ehhez szükséges feltételek kidol-
gozását követően a képviselő-
testület soron következő ülésén 
terveznek döntést hozni.

Döntés született a szúnyog-
gyérítés ügyében, egyrészt a gyérí-
tési szakértő megbízására vonat-
kozó beszerzési eljárás lefolytatá-
sáról, másrészt a 2017. évi költ-
ségvetésben bruttó 16 500 000 Ft 
fedezet biztosításáról. 

Az eddig csak helyrajzi szám-
mal jelölt 097/148 és 0100 
hrsz.-ú utat Bolgárkertész ut-
cának, a Szigetszentmiklós 
5729/14 hrsz.-ú, kivett saját 
használatú utat Orsolya köznek 
nevezték el.

A képviselő-testület az eddigi 
karácsonyi fénydekorációs ele-
mek javíttatását és új fénydeko-
rációs eszközök beszerzését kez-
deményezte, mindösszesen nettó 
5 000 000 Ft keretösszegben. 

TÁJÉKOZTATÓ
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a képviselő-testület 
2016. december 19-i rendkívüli 

üléséről

Mammográfiás szűrővizsgálat  
a Szakorvosi Rendelőintézetben
A Ráckevei Kistérség 45 és 65 év közötti lakosságának mam-
mográfiás szűrővizsgálatát a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
végzi, amely Kistarcsán helyezkedik el. Városunkból csak több-
órányi utazással érhető el a vizsgálatot végző intézmény, vél-
hetőleg ennek tudható be, hogy a kötelezetteknek mindössze 
10%-a jelenik meg a szűrésen. 

Tekintettel a szűrővizsgálat kiemelt népegészségügyi jelen-
tőségére, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata több alka-
lommal is egyeztetést folytatott a Szakorvosi Rendelőintézet-
tel annak érdekében, hogy az érintett lakosság minél szélesebb 
körben tudjon élni a szűrővizsgálat lehetőségével.

A tárgyalások eredményeként örömmel tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Rendelőintézet kérelmére az orszá-
gos tiszti főorvos engedélyezte a mammográfiás szűrővizsgá-
lathoz szükséges röntgenfelvételek elkészítését a szigetszent-
miklósi Szakorvosi Rendelőintézetben 2017. január 1-jétől.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A szűrővizsgálaton való részvételről az alábbi tájékoztatást 
kaptuk a szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézettől:

Tisztelt Betegeink!
Intézetünk mammográfiás szakrendelése 2017. január 1-jétől 
a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szatellit állomásaként is 
üzemel, így lehetőség lesz a mammográfiás szűrővizsgálatok-
hoz szükséges röntgenfelvételek elkészítésére szakrendelé-
sünkön.

A Ráckevei Kistérségben azon 45–65 év közötti hölgyek, 
akik nem voltak még mammográfiás szűrővizsgálaton, vagy 
akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év:

  névre szóló meghívólevelet kapnak a kórháztól, amelyben 
szerepel, hogy mikor és hogyan tudnak (e-mailben, telefo-
non vagy személyesen) időpontot egyeztetni intézetünk 
mammográfiás osztályával,

  a meghívólevéllel az egyeztetett időpontra érkező bete-
gekről készült felvételeket a szűrőállomás (Kistarcsa) le-
letezi.

  Amennyiben eltérést találnak, Kistarcsára hívják be a pá-
cienst további vizsgálatokra, és a gondozást is ők végzik.

Mammográfiás rendelésünk kistarcsai meghívólevél nélkül 
nem tud pácienst fogadni a szűrővizsgálatokhoz szükséges 
felvételek elkészítésére, erre nem alkalmas a háziorvosi 
beutaló sem!

Szakorvosi Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós, Viola út 1.

Telefon: 06-24-406-012
Honlap: www.szszri.hu

A  döntés meghozatalára a kö-
vetkező képviselő-testületi ülé-
sen kerül sor.

EGYÉB ÜGYEK

Szigetszentmiklós Város Képvi-
selő-testülete a bírák jogállásá-
ról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII. törvény 215. § 
(1) bekezdése alapján a Sziget-
szentmiklósi Járásbíróságra 9 fő 
bírósági ülnököt, valamint 1 fő 
pedagógus ülnököt választott.

Az önkormányzat felülvizs-
gálta a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. §-a alapján Szigetszentmik-
lós város bolgár, német és roma 
nemzetiségi önkormányzataival 
2016. január 21. napján megkö-
tött együttműködési megállapo-
dásokat és úgy döntött, hogy 
azokat módosítani nem kívánja.

Elfogadásra került a 2016. évi 
költségvetés I–III. negyedévi tel-
jesítéséről szóló pénzügyi beszá-
moló, valamint a Kulturális, 
Sport- és Társadalmi Kapcsola-
tok Bizottsága, mint a Települési 
Értéktár Bizottság feladatait el-
látó bizottság tevékenységéről 
szóló – 2016 júliusától 2016 
decemberéig terjedő időszakra 
vonatkozó – beszámoló.

A képviselő-testület 
500  000 forintot adományo-

zott a Csejdi Református Egy-
házközség közösségi épületé-
nek átalakítására.

Jóváhagyta a dunavarsányi 
Isten Szolgálatában Református 
Misszió Alapítvány és Sziget-
szentmiklós Város Önkormány-
zata között a 2017. évi Civil In-
formációs Centrum cím elnyeré-
sére vonatkozó pályázat kereté-
ben megkötött együttműködési 
szándéknyilatkozatot a testület.

A képviselő-testület elfogad-
ta a 2016. október 27. napján 
megrendezésre került JÖVŐ-KÉP 
pályaválasztási börze és az Élet a 
közétkeztetési konyhákon című 
konferenciáról szóló beszámolót 
és a lebonyolításhoz szükséges 
összegről szóló elszámolást.

A testület döntött a 2016. 
évben fel nem használt keret-
összegek átcsoportosításáról, 
melyek a „2017. évi Nemzetközi 
Zenei Csereprogram” eseményen 
való részvételre és a dolgozói 
szabadidő-sportbérlet támoga-
tására használhatók fel.

Döntés született a képviselői 
keretek maradványösszegeinek 
felhasználásáról is, valamint el-
fogadásra került a képviselő-tes-
tület 2017. évre vonatkozó mun-
katerve.

Döntés született egy önkor-
mányzati tulajdonban lévő in-
gatlanra vonatkozó lakossági 
kérelem ügyében.

INTÉZMÉNYI ÜGYEK

A testület elfogadta a Városi Böl-
csőde, a Napraforgó Óvoda, a Csi-
csergő Óvoda és az EGOMIR alapí-
tó okiratának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratát.

Adományozási szerződés ke-
retében az önkormányzat a 
Tesco Tököl Áruház felajánlásá-
val számítástechnikai eszközt 
adott át térítésmentesen a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság számára.

A képviselő-testület döntött 
a Csépi úti óvoda kiviteli terv és 

költségvetés tervellenőri-költ-
ségszakértői felülvizsgálatának 
elvégeztetéséről. A feladat ellá-
tására bruttó 2 000 000 Ft fede-
zet áll rendelkezésre.

EGYÉB ÜGYEK

Szigetszentmiklós Város Képvi-
selő-testülete a bírák jogállásá-
ról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII. törvény 215. § 
(1) bekezdése alapján a Sziget-
szentmiklósi Járásbíróságra 6 fő 
bírósági ülnököt, valamint 4 fő 
pedagógus ülnököt választott.
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Elhunyt 
dr. Józan Csaba 

háziorvos

Életének 74. évében el-
hunyt városunk 5. számú 
körzetének háziorvosa.

Dr. Józan Csaba 1942. 
november 2-án született 
Budapesten. Középiskolai 
tanulmányai után a Debre-
ceni Orvostudományi Egye-
temen szerzett diplomát. 
1977 őszétől a Csepel 
 Autógyár üzemorvosaként 
dolgozott, majd 1978 ápri-
lisától közel 40 évig szol-
gálta Szigetszentmiklós la-
kosságát először közalkal-
mazottként, 1996-tól pedig 
vállalkozó háziorvosként.

Munkáját mindvégig 
nagy hivatástudattal, szere-
tettel, tudása legjavát adva 
látta el. Életének szinte 
utolsó percéig dolgozott. 
Szeretettel őrizzük emlékét.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

Február 6.–február 12. Melissa Gyógyszertár

Február 13.–február 19. Szent Miklós Gyógyszertár

Február 20.–február 26. Regina Gyógyszertár

Február 27.–március 5. Kígyó Gyógyszertár

Március 6.–március 12. Elixír Gyógyszertár

Március 13.–március 19. Melissa Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Köz-
alapítvány kezdeményezésére és finanszírozá-
sában februártól kezdődően minden óvodá-
ban a nagycsoportosok körében ingyenes já-
tékos-mozgásszervi szűrést végeznek.

A város lakosságának egészségmegőrzése és fejlesz-
tése céljából 2003 őszén városunk önkormányzata 
létrehozta a Sziget-
szentmiklós Egész-
séges Városért Köz-
alapítványt, amely az 
Egészségügyi Világszervezet 
1988-ban indított „Európai 
Egészséges Városok Mozgal-
mának” aktív résztvevője. 
A mozgalom célja az 
önkormányzatok és a 
közösségek bevonása 
az egészségfejlesz-
tésbe. 

Közalapítvá-
nyunk programjai-
val, egészségkam-
pányaival egyre aktívabban vesz részt 
városunk életében, a többi között szűrővizs-
gálatok, felvilágosító előadások szervezésével. Az 
Alapítványunk tevékenységéhez kapcsolódó további 
rendezvények: séta a mellrák elleni küzdelem világ-
napján, Egészséges Városok Hete, Anyatejes Világnap, 
Semmelweis Nap, AIDS Világnapja, drogmegelőző 
akciók, parlagfű-mentesítés, Férfiegészségnap, iskolai 
egészségnapok, idősek számára tájékoztató előadás.

A világszervezet jelenlegi ciklusának célkitűzése 
az egészségben jelentkező esélyegyenlőtlenségek le-

küzdése, melyben prioritást élvez az „Egészséges 
életkezdet” elnevezésű program. Szervezetünk ezt a 
filozófiát kívánja érvényesíteni idén bevezetett prog-
ramjaiban.

A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közala-
pítvány által kezdeményezett program megvalósítá-
sában Radován Ildikó gyógytornász vesz részt, aki a 
programra készülve írásos anyagot állít össze a 

szülőknek „Mire figyel-
jek” címmel, hogy se-
gítséget nyújtson pél-

dául a megfelelő cipő 
kiválasztásában, illetve a 

gyermekek életkorának meg-
felelő testtartásban. A napi 

tornába beépítve lehetőség 
lesz a különböző gyakor-

latok és mozgásformák 
elsajátítására, amelyek 
hosszabb távon be-
rögződnek. A játékos 
foglalkozások pozití-
van befolyásolják a 
gyermekek értelmi és 

mozgásfejlődését.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a város összes 

óvodája részt vesz a programban, amelynek folytatá-
sát tervezzük. Reméljük, hogy a tanítók és később a 
tanárok is értékesnek találják majd a korai gyermek-
korban elkezdett speciális mozgásprogram előnyeit. 
Természetesen minden családban a gyermekek 
egészsége a cél, ezért köszönjük, hogy együttműköd-
hetünk önökkel, szülőkkel az egészséges életkezdet 
szakaszában is.

Keller Tamásné dr. koordinátor

Egészséges életkezdet 
– mozgással a felnövekvő nemzedékért

2016. DECEMBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Zsebeházi Éva – Lóránt Zoltán
Keszi Andrea Zsófia – Gelencsér Imre

2016. DECEMBER 
HÓNAPBAN

 ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Mihály Imre István 
(1950)

Haris András István 
(1948)

Bihari János  (1937)
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Az elmúlt években egyre népsze-
rűbbek lettek a szabadtéri sport-
parkok, amelyekben egy-egy futás 
vagy séta mellett néhány gyakor-
lat is elvégezhető az ott elhelye-
zett sporteszközökön.

A szabadtéri mozgás lehetősé-
gének bővítése érdekében Sziget-
szentmiklós Város Önkormányza-
ta 6 helyszínre nyújtott be kérel-
met a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által 2016. július 14-én 
közzétett Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban való rész-
vételre. A Beruházási, Műszaki Fej-
lesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési Zrt.-től 2016. de cember 
29-én kaptuk meg az értesítést, 
amely szerint városunkat 1 db D 
típusú sportpark, illetve 1 db 400 
m-es futókör megépítésében tá-
mogatják. Az egészség megőrzé-
sének egyik legfontosabb feltétele 
a mindennapos sportolás, ezt hi-
vatott biztosítani a 2017-ben ki-
építésre kerülő sportpark, amely-
nek helyszíne a Kéktó Szabadidő-
park lesz. A D típusú sportparkban 
elhelyezett eszközök ideális spor-
tolási lehetőséget biztosítanak 
húzódzkodás, to lódzkodás, fekvő-
támasz, has- és hátizom-erősítés, 
létramászás, lépcsőzés, függeszke-
dés, párhuzamoskorlát-gyakorla-
tok elvégzésének céljából.

A szabadtéren felállított test-
edző eszközök valamennyi kor-
osztály számára ingyenesen elér-
hetőek lesznek. A sportpark kiváló 
helyszínt biztosít majd a szabad-
idő aktív eltöltésére a család min-
den tagja számára, a rendszeres 
napi mozgást végzők pedig a mo-
dern sporteszközök és a futópálya 
használatával őrizhetik meg kon-
díciójukat.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Sportpark épül 
a Kéktó 

Szabadidőparkban Szigetszentmiklóson hosszú 
évek óta okoz gondot az eső-
víz elvezetése, az önkormány-
zat pedig szeretné mi előbb 
megoldani a problémát. Erről 
beszélgetett a Lakihegy Rádió 
műsorvezetője Mack Sándor-
ral, a Szigetszentmiklósi Pol-
gármesteri Hivatal igazgatási 
osztályának vezetőjével.

Rövidesen elkészülnek azok a 
tervek, amelyek útmutatást ad-
hatnak a további teendőkhöz. 
Jelenleg azokat a gócpontokat 
mérik fel a településen, ame-
lyek nem bírnak el egy-egy 
nagyobb esőzést. Az előkészí-
téshez hozzátartozik az is, hogy 
– a lakossággal együttműködve 
– valamennyi olyan ingatlant 
felderítsenek, ahol szabálytala-
nul az utcára vezetik ki az 
esővizet az ott lakók.

Ahogy azt többen is tapasz-
talhatták, a nagy esőzések 
után a város több utcájában is 
áll a víz. Mack Sándor el-
mondta: alapvetően 2014 
szeptemberében szembesültek 
ezzel a problémával, amikor 
egy extrém időjárást követően 
több mint 100 mm csapadék 
hullott le mindössze 3 nap 
alatt. Csökkent azoknak a te-
rületeknek a száma is, ahol el 
tudott volna szikkadni a csa-
padékvíz, így 3 napon keresz-
tül kellett szivattyúzni a vizet 
az árkokból. Ahhoz azonban, 
hogy a jövőben kiépülésre ke-
rülő rendszer hatékonyan lát-
hassa el a feladatát, minden 
olyan tényezőt fel kell számol-
ni, amely akadályozhatja a 
hatékonyságot. Ilyen például 
az, ha az ingatlantulajdonosok 
– szabálysértő módon – az 
utcára vezetik ki az esővizet. 
Ez továbbra is tilos, így azo-
kon a helyeken, ahol ilyet ta-

pasztalnak a hivatal ellenőrei, 
felszólítják a lakót a szabályos 
forma betartására. Amennyi-
ben szükséges, műszaki taná-
csokat is tudnak adni. Mack 
Sándor leszögezte: az eddigi 
ellenőrzéseket jó tapasztala-
tokkal zárták, hiszen a legtöb-
ben a szabályoknak megfelelő 
módon vezetik el a csapadék-
vizet a városban. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy azok az in-
gatlantulajdonosok is hajlan-
dóak az együttműködésre, 
akiknél valamilyen hiányosság 
tapasztalható.

Egy hallgató arról kérdezte 
az igazgatási osztály vezetőjét 
az élő rádióműsorban, hogy 
honnan ismerhetők fel a hivatal 
ellenőrei, mert attól tart, hogy 
az ellenőrzéseket kihasználva 
akadhatnak tolvajok, akik erre 
hivatkozva próbálnak majd be-
jutni az ingatlanokba. Mack 
Sándor elmondta: a hivatal el-
lenőrzésre kivonuló embereinek 
köztisztviselői igazolványuk 
van, melyet fel is mutatnak, rá-
adásul a közterület-fel ügyelők 
mindig a segédfel ügyelőkkel 
mennek ki a helyszínre. Az ő 
ruhájukon név és jelvény talál-
ható.

A közterület-felügyelők a 
hivatal és a műszaki szakértő 
útmutatásával azokat a helyie-
ket is ellátják tanácsokkal, 
akiknek a telkén nem a szabá-
lyoknak megfelelő módon van 
elvezetve a csapadékvíz. 

Azok, akik műszaki tanácsot 
szeretnének kérni, a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft. elér-
hetőségein tehetik meg. Tele-
fonon a 06-24/365-172-es 
 telefonszámon, e-mailben a 
csapadekviz@szigetiviz muvek.
hu címen érdeklődhetnek és 
juthatnak személyre szabott ta-
nácsokhoz. A kft. Gyári úton 
található ügyfélszolgálata ja-
nuártól megváltozott rend sze-
rint fogadja a sziget szent mikló-
siakat. Ennek megfelelően hét-
főnként 13 és 20 óra között, 
szerdán pedig 8 és 18 óra kö-
zött tehetik fel kérdéseiket az 
érintettek.

Az igazgatási osztály vezető-
jéhez több kérdés is érkezett 
még a témában, egy hallgató 
pedig a fúrt kutak bejelentésével 
kapcsolatban is faggatta Mack 
Sándort. A teljes műsor vissza-
hallgatható a Lakihegy Rádió 
honlapján (www.lakihegyradio.
hu) a Hangos Archívumban.

Napirenden a csapadékvíz-elvezetés



2017. január 1-jétől meg-
kezdte működését a Sziget-
szentmiklósi Járásbíróság, 
amelynek első lépéseként le-
tették a bírói esküt az ül-
nökök.

A bírák jogállásáról és ja-
vadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvény 215. § (1) 
bekezdése alapján 23 ülnök 
került megválasztásra, akik 
dr. Borbély Attila, a Sziget-
szentmiklósi Járásbíróság el-
nöke előtt január 18-án tették 
le hivatalos esküjüket, és át-
vették Szabó József polgár-
mestertől a megbízólevelüket.

A Szigetszentmiklósi Já-
rásbíróság elnöke arról tájé-
koztatott, hogy a térség nagy 
területtel és jelentős lakosság-
számmal rendelkezik. Az ille-

tékességi területébe tartozó 
települések: Délegyháza, Du-
naharaszti, Dunavarsány, Ha-
lásztelek, Majosháza, Sziget-
halom, Szigetszentmiklós, 
Taksony és Tököl. A jövőben 

sok feladat vár az újonnan 
alapított bíróságra és az ülnö-
kökre egyaránt, hiszen utób-
biaknak az ítélkezésben a hi-
vatásos bírákkal azonos joga-
ik és kötelezettségeik vannak.
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A Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri 

Hivatal jegyzője 
pályázatot hirdet 

SZOCIÁLIS 
ÜGYINTÉZŐ 
MUNKAKÖR 

betöltésére

A munkakör határozott 
időtartamra szól, hat hó-
nap próbaidő kikötésével.

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 el-

készítése, továbbítása a 
társhatóság felé,

  a munkakörhöz és fel-
adatkörhöz kapcsolódó 
nyilvántartások napra-
kész vezetése, adatközlés 
és statisztika készítése. 

A pályázati feltételek, a 
pályázathoz csatolandó 
dokumentumok listája és 
a benyújtás módja részle-
tesen olvasható a www.
szszm.hu / Hirdetőtábla / 
Álláshirdetések menü-
pont alatt.

A pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet 

Györökné Palcsek Orsolya 
népjóléti osztályvezetőnél 

a 06-24/505-562-es 
telefonszámon. 

A pályázat 
benyújtásának határideje: 

2017. február 28.

Létrejött a Szigetszentmiklósi 
Járásbíróság
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25 éves a szigetszentmiklósi 
Magyar–Finn Baráti Kör

Ismét eltelt 5 év és jubileumi 
összejövetelre gyülekeztünk 
2016. október 28-án a sziget-
szentmiklósi Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban. Mondhatnánk 
úgy is: eltelt baráti körünk első 
25 éve. És nem is akárhogyan! 
Erre emlékezve ünnepeltünk sok 
meghívott vendéggel ezen az 
estén. Mindenekelőtt meghívtuk 
azokat az alapító tagokat, akik 25 
évvel ezelőtt, 1991. november 
29-én a szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnáziumban 
megalakították Szigetszentmik-
lós első civil szervezetét, a Ma-
gyar–Finn Baráti Kört. 

Meghívtuk a jelenlegi baráti 
köri tagokat és azokat, akik 
hosszú ideig velünk tartottak. 
Meghívtuk azokat, akik támo-
gattak bennünket, akik segítet-
ték vagy csak figyelemmel kísér-
ték munkánkat. A Magyar–Finn 
Társaság vezetői közül örömmel 
láttuk vendégül dr. Szíj Enikőt, 
valamint Koppányi Miklóst és 
feleségét. A budapesti Kalevala 
Baráti Kört pedig az a Revontulet 
együttes képviselte, amelyik 
2016-ban szintén évfordulót ün-
nepelt, hiszen 20 évvel ezelőtt 
éppen itt, Szigetszentmiklóson, 
a finn nyelvi táborban határozta 
el megalakulását.

Az ünnepi műsort a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház szín-
háztermében tartottuk. Beveze-
tőként az eltelt 25 év eseményei-
ről vetített diákat láthatták az 

emlékezni összegyűltek, Sibelius 
„Finlandia” című szimfonikus 
költeményét hallgatva eközben. 
A képek sok szép közös emléket 
idéztek fel. Hihetetlen, mi min-
den fért bele ebbe a 25 évbe… 
Az ezt követő műsorban először 
finnországi testvérvárosunkat, 
Haukipudast több alkalommal is 
megjárt két baráti köri tagunk 
énekét hallgattuk. Dr. Becz Mik-
lós ünnepi beszéde előtt Kiss 
Gábor énekelt egy dalt Ábrahám 
Pál Viktória című operettjéből, 
utána pedig Szépné dr. Ve res-
egyházy Andrea énekelt két kis-
lányával, Julcsival és Timivel 
magyar népdalokat, egy csokorra 
valót a „Tardonai karikázó”-ból.  
Nagy tapsot kaptak. Alapító, 
örökös tiszteletbeli elnökünk, dr. 
Becz Miklós a kezdetekre és az 
eltelt 25 évre visszaemlékező 
beszéde nagyon megragadta a 
hallgatóságot, a hegymászók 

látványos hasonlatával érzékel-
tette, hogyan törtünk az évek 
alatt kitűzött céljaink felé. Be-
széde honlapunk (http://mafib.
extra.hu) „Történetünk” című 
részében teljes terjedelmében 
olvasható. Érdemes elolvasni! 

Az őt követő, jelenlegi elnök, 
dr. Szacsvay Zsuzsanna, lánya és 
unokái éneke után emelkedett 
szólásra. Biztosította a megje-
lenteket arról, az új vezetőség 
minden igyekezetével azon van, 
hogy baráti körünk tevékenysége 
és működésének stílusa továbbra 
is méltó folytatása legyen a ko-
rábbinak. Megemlékezett a ba-
ráti kör elhunyt tagjairól, emlí-
tette, milyen gond, hogy öreg-
szik a tagság, és mennyire nehéz 
a fiatalítás. Ő is megköszönte a 
vezetőség tagjainak a munkáját, 
kiemelve Soltiné Radnics Mag-
dolnának a tevékenységét, aki az 
alapítás óta folyamatosan a kör 

titkáraként meghatározó, előre-
vivő személyisége a baráti kör-
nek. Elnökünk beszéde után fel-
olvasta Petri Tuomi-Nikula 
nagy  követ úr köszöntő levelét is, 
aki további fiatalos lendületet 
kívánt nekünk. A műsor ezt kö-
vető részében a jelenlévők a 
Revontulet együttes zenei mű-
sorában gyönyörködhettek. Na-
gyon szeretjük a muzsikájukat, 
nagy szerencsének tartjuk, hogy 
el tudtak jönni; köszönjük, hogy 
még ünnepibbé varázsolták az 
est hangulatát! 

A műsor végeztével elsötétült 
a terem, és Halász Judit „Boldog 
születésnapot!” című dalának 
hangjaira meggyújtottuk az ün-
nepi tortákon (az egyik Magyar-
országot, a másik Finnországot 
formázta) a tűzijátékot. 

Az ünnepi összejövetel az 
 aulában fogadással folytatódott, 
a résztvevők pedig egy-egy ba-
ráti köri évfordulós hűtőmágnest 
kaptak emlékbe. Hosszan beszél-
gettünk még az asztalok mellett 
az emlékekről és tervezgettük a 
jövőt.

Magyar–Finn Baráti Kör

Dr. Szacsvay Zsuzsanna 
elnök
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A tél is gyönyörű 
Szigetszentmiklóson



2017. 2. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 9



10 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2017. 2. szám

Illényi Katica koncertjével ünnepeltük 
az új évet a Városi Sportcsarnokban

Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekar

Január 8-án a Liszt Ferenc-
díjas előadóművész vidám és 
emlékezetes koncertet adott a 
Kecskeméti Szimfonikus Ze-
nekar közreműködésével, me-
lyen sugárzó személyiségével, 
művészi hegedűjátékával és 
énekhangjával elvarázsolta a 
közönséget. A koncert ven-
dégművészeként fellépett Bor-
dás Barbara és Vörös Edit.

Illényi Katica 3,5 éves ko-
rában édesapja hatására kez-
dett hegedülni, aki a Magyar 
Állami Operaház hegedűmű-
vésze volt. 14 éves korában 
felvették a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem „Különle-
ges tehetségek” osztályába, 
közben a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskolá-
ban érettségizett. 1991-ben 
kapta hegedűművész-diplo-
máját a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen.

A pályakezdés első éveiben 
színdarabokban énekes-tán-
cos operettek és musicalek fő-
szerepeit játszotta, itthon és 
külföldön egyaránt. 2002 óta 
nagyszabású koncerteken lép 
fel, amelyek zeneileg változa-
tosak; repertoárjában a klasz-
szikus zeneművek mellett he-
lyet kapnak a könnyű- és 

jazz muzsika remekei, vala-
mint hazai és világslágerek. 

Illényi Katica az idei Újévi 
Gálakoncerten megmutatta te-
hetségét egy különleges hang-
szeren, a thereminen. Ez az 
egyetlen olyan elektromos 
hangszer a világon, amit úgy 
lehet megszólaltatni, hogy a 
művész nem érinti meg a 
hangszert. A theremin két ol-
dalán elhelyezkedő antennák 

között van egy elektromágne-
ses mező, amelyben a művész 
a két kezét mozgatva tudja 
változtatni a theremin hangját 
és hangerejét.

Az immár harmadik alka-
lommal megrendezett Újévi 
Gálakoncerten több mint 
ezren voltak részesei egy ki-
mondottan igényes, a zenét 
szeretők számára izgalmas és 
érdekes koncertnek.

Szabó József polgármester 
mond köszöntőt

Illényi Katica, Liszt Ferenc-
díjas előadóművész

Bordás Barbara

Vörös Edit
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Január 20-án, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából hívta 
ünnepi rendezvényre a sziget-
szentmiklósiakat városunk 
képviselő-testülete. A Közös-

ségi Házban tartott eseményen 
dr. Vántsa Botond alpolgár-
mester mondott köszöntőt, 
majd Budai Ilona Kossuth-dí-
jas népdalénekes osztotta meg 

ünnepi gondolatait a jelenlé-
vőkkel.

A folytatásban „Egy este 
Pilinszkyvel” címmel Alex 
Fender és Hrutka Róbert elő-

adásában egy zenés irodalmi 
estet tekinthettünk meg. 
A  rendezvényhez kiállítás is 
kapcsolódott, melyet a költő 
egyénisége inspirált.

A magyar kultúrát köszöntöttük
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2017. február–márciusi 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

Február 11. (szombat), 19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Szabó József pol-
gármester. A báli zenét szolgáltatja: 
Salami Brothers zenekar. Sztár-
vendég: Békefi Viktória. Házigazda: 
dr. Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió 
ügyvezető igazgatója. A báli menüt 
az Aranyfakanál vendéglő konyhafő-
nöke, Hárosi Mihály készíti. Jegyár: 
9000 Ft, mely elővételben vásárolha-
tó! Helyszín: Városi Sportcsarnok

Február 13–15. (hétfő–szerda), 
9.00, 10.30

Gyerekszínház
Aranyszamár Bábszínház: Bertalan és 
Barnabás c. mese. Előadások: 9.00-től 
óvodásoknak. 10.30-tól kisiskolások-
nak. Jegyár: 800 Ft Egyéni érdeklődő-
ket csak korlátozott számban tudunk 
fogadni! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Február 15. (szerda), 18.00
Életmódváltó Klub
„Tudatos gyógyulás – integrál néző-
pontból.” Előadó: Bedő Nóra integrál 
életvezetési tanácsadó, Szomato-
Dráma terapeuta. Jegyár: 700 Ft/fel-
nőtt; 400 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Február 17. (péntek), 18.30 
Nemcsak Jazz Klub
Ráhangoló: Early Morning zenekar. 
Jazz stan derdek kora reggeli hangulat-
ban hangszerelve. A zenekar tagjai: 
Eőry Viktória – ének, Csipkés Sándor 
– zongora, Pál Gábor – basszusgitár, 
Zombori Attila – dob. Fellép: Finucci 
Bross Quartet. A „Finucci testvérek", 
vagyis Balogh Roland gitáros és 
Balogh Zoltán zongorista a legújabb 
magyar jazzgeneráció kiemelkedő ze-
nészei. Roland Junior Prima-díjas, a 
2009-es montreaux-i jazzgitárverseny 
győztese, Zoltán pedig a 2012-es flo-
ridai jazz zongoraverseny 3. helyezett-
je. Horváth „Plútó” József a Dandó 
Péter Tehetségkutató Verseny nyertese 
volt. Bordás József, a Magyar Jazz-
szövetség elnökségi tagja pedig már 

2007-ben saját dobiskolát hozott lét-
re.  A koncerten egyaránt hallhatunk 
majd finom, lágy dallamokat és zabo-
lázatlan fusion dalokat, ötvözve nap-
jaink modern effektjeivel. Jegyár: 1900 
Ft/felnőtt; 1300 Ft/diák, nyugdíjas. 
Jegy- és asztalfoglalás előzetesen 
ajánlott a helyszínen! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Február 18. (szombat), 15.00
Zenesziget Farsang. Zenés műsor, jel-
mezverseny, tombola. Szervező: A Zene-
sziget Alapítvány. Jegyár: 1200 Ft/fel-
nőtt és 600 Ft/gyerek. Információ: Mics 
Mariann – 06-20/558-6951. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Február 23. (csütörtök), 10.00
Zenéről Könnyedén – az Elmúlt 
Korok Muzsikája utódrendezvénye. 
Koncertszerű, zenei ismeretterjesztő 
előadás-sorozat iskolásoknak. I. rész: 
Komolyról könnyedén – könnyűről 
komolyan”. Paché duó: Cséry Zoltán 
– Pákay Petra. További előadások: 
2017. március 23. Mi lárma ez 
megént? Bob és Bobek Orchestra
2017. április 20. Népzene-Világzene
Vodku zenekar. Bérlet ára: 1200 Ft/3 
alkalom vagy 450 Ft/alkalom.
A rendezvényen előzetes bejelentke-
zéssel lehet részt venni! Helyszín: 
Ádám Jenő Zeneiskola Hangver-
seny terme (Szebeni út 81. B épület)

Február 23. (csütörtök), 18.00
Sorsfordító Napok 
– a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja alkalmából. Munkás-
őrség – Egy párthadsereg története 
című dokumentumfilm vetítése. A ve-
títést követően beszélgetési lehetőség 
a film alkotóival, Papp Zsolt producer-
rendezővel és dr. Kiss Dávid történész-
szel. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Február 24. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
A Finn Kultúra Napja. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, tárgyalóterem

Február 25. (szombat), 20.00
Hallgasd Helyben – élő rockzenei 
klub. Fellépnek: Geo. A 2012-ben a 
helyi gimnázium diákjaiból alakult 
zenekar kedvenc magyar és külföldi 
dalaikat játssza, illetve sokasodó sa-
ját szerzeményekkel is előrukkolnak. 
„Macs kajaj” címmel Zorall 
akusztik koncert. Jegyár: 700 Ft. 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Február 26. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Békés–Geszti–Dés: A dzsungel 
könyve musical két részben. 
Rendező: Pintér Tibor. Jegyár: 2500 
Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók 
Miskovits Katalin közönségszerve-
zőnél a 06-30/422-3851-es tele-
fonszámon. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház, színházterem

2017. MÁRCIUSI ELŐZETES!

Március 9. (csütörtök), 18.00
Kiállításmegnyitó
SZIGET című csoportos kiállítás
Rendező: S. Nagy Katalin művé-
szettörténész. A belépés díjtalan!
A kiállítás megtekinthető március 
30-ig. Helyszín: Városi Galéria 
FB: www.facebook.hu/varosi.galeria 

Március 10. (péntek), 19.00
Experidance Produkció
Gyöngyhajú lány balladája musi-
cal. Jegyár: 5500 Ft, 6500 Ft. 
Jegyek helyben igényelhetők a 06-
20/522-9432-es és a 06-30/422-
3851-es telefonszámon.
Szervező: Experidance Produkció. 
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Március 11. (szombat), 
9.00–13.00

Tavaszi Babaruhabörze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébikortól a tinédzserkorig, babako-
csit, etetőszéket, gyerek-autóülést 
és sok más hasznos dolgot. Ingyenes 
termékbemutatók, kóstolók és gyer-
mekfelügyelet is biztosított a prog-

ram ideje alatt! Asztalfoglalás feb-
ruár 13-tól a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgála-
tánál. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Március 11–12. 
(szombat, vasárnap), 9.00–16.00

Gyermek-agykontrolltanfolyam
10–14 éveseknek – szülők részvéte-
lével. Miben segít? Tanulás, sport, 
egészségjavítás, célok, álmok… 
Vezeti: Kovács Erika, agykontroll-
oktató. Jelentkezés előzetesen a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban Haszon Gyuláné művelő-
désszervezőnél.

Március 15. (szerda), 
9.00 és 10.00

Ünnepi megemlékezés az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 169. évfordulója al-
kalmából
9.00-kor Megemlékezés és koszo-
rúzás. Komáromy Alajos és Kardos 
István ’48-as főhadnagyok síremlé-
kénél. Megemlékezést tart: Tóth 
Benő, a Szabacsi Honismereti 
Egyesület elnöke és Tóth Pál, a 
Honismereti Szakkör elnöke. Ünnepi 
imát mond: Szalkay László reformá-
tus lelkész. Közreműködnek a Kardos 
István Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskola, vala-
mint a Bíró Lajos Általános Iskola 
diákjai. Helyszín: Városi Temető
10.00-kor Koszorúzás és ünnepi 
műsor a Városháza előtt található 
Kossuth Lajos-emléktáblánál
Ünnepi műsor. Közreműködnek: 
Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós ze-
nekara. Fanfár Előadói Együttes. 
Székely Miklós Városi Kórus. Egressy 
Béni Református Művészeti Kö-
zépiskola diákjai és a Napraforgó 
Néptáncegyüttes 
Rendező: ifj. Nádasdy András
Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Bandérium
Helyszín: Városháza előtti tér

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Kökény István edző a következő-
képp értékelte a szezont.

„Felemásan sikerült az ősz, de 
összességében azt gondolom, nincs 
okunk panaszra. Voltak olyan 
meccsek, amelyeken győzhettünk 
volna, cserébe viszont megnyer-
tünk olyanokat, ahol nem sokan 
fogadtak volna ránk. Jó lenne ta-
vasszal kevésbé hullámzó teljesít-
ményt nyújtani, akár egy meccsen 
belül is. Így is sokat léptünk előre a 
tavalyi szezonban elért eredmény-
hez képest, de természetesen nem 
akarunk ennyivel megelégedni, ki-
tűzzük az újabb célokat és meg-
próbáljuk megvalósítani őket.”

A serdülőcsapatra épülő, serdü-
lőbajnokságban is helytálló junior 
csapat 4 nyert mérkőzéssel szem-
ben 8 mérkőzést elveszített, így a 
8. helyen áll, stabilan a középme-
zőny végén. 

Rév Mátyás, aki Bak Ferenc 
serdülőedzővel közösen készíti fel 
mindkét csapatot, így értékelte az 
elmúlt fél évet.

„Érdekes és számunkra is várat-
lan volt, hogy a fiúknak többször 
jött ki a lépés ebben a bajnokság-
ban, mint a serdülőben. Természe-
tesen tudjuk, hogy jó pár játékos 
csatlakozik, akik a serdülőben már 
nem szerepelhetnek, de mégis, 
mintha itt tüzesebbek, harcosab-
bak lennének a srácok. Minden-
képp jót tesz nekik ez a bajnokság, 
reméljük, tavasszal is sikerül majd 
jó meccseket játszani, és ha meg is 
nyerjük őket, az lesz csak az igazi 
fejlődés!”

A tavaszi mérkőzések időpontjai 
megtalálhatóak a www.szksk.hu 
oldalon az Információk pontban.

Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sport Kör

Jó úton a miklósi férfi kézisek

Kiemelkedő teljesítménnyel, sok színvona-
las műsorral, fellépéssel és versennyel 
zárta a 2016-os évet a DancEarth Akro-
batikus Rock and Roll Sportegyesület. 

Az egyesület évek óta jelen van Szigetszent-
miklós és a környező városok társadalmi, 
művészeti tevékenységében. Mindezeken túl 
a 2016-os évvel magunk mögött tudhatunk 
több tucat versenyt, egy versenyrendezést és 
egy nagyszabású évzáró gálát, valamint szá-
mos nemzetközi versenyen való szereplést.

A DancEarth TSE a tavalyi évben egy 
magyar bajnoki cím büszke tulajdonosa lett, 
köszönhetően Ábrahám Dániel (Musztáng 
SE) és Szabó Nikoletta Felnőtt A kategóriás 
párosunk kiváló teljesítményének, akik de-
cemberben nem csak magyar bajnokok, de 
az országos ranglista győztesei is lettek. 
Párosunk 1 éve kezdett együtt dolgozni. 
Számos nemzetközi versenyre szereztek 
kvalifikációt, ahonnan kitűnő eredmények-
kel tértek haza.

A magyar bajnoki cím mellett számos szép 
eredménnyel büszkélkedhetünk. Csapataink-
nak köszönhetően több arany minősítéssel és 
helyezéssel, valamint országos versenyre való 
kvalifikációval és területi döntős eredmények-
kel gazdagodtunk a 2016-os évben is.

Decemberben megrendezésre került a 
DancEarth Évzáró Gála is, ahol az összes tanít-

ványunk színpadra állhatott, mely méltó befe-
jezése volt egy sikeres óévnek. Gratulálunk 
minden versenyzőnknek és tanítványunknak az 
elmúlt év kemény munkájáért!

A januári edzésekkel már el is kezdődött a 
felkészülés a II. félévre, csapataink újult erővel 
vágnak neki az új megmérettetéseknek. 

Nemes Bettina

NB I/B felnőtt

NB I/B junior

A 2016–2017-es bajnokság őszi szezonjában a miklósi kézilabdá-
sok 13 mérkőzésből 7-et megnyertek, 1 döntetlent értek el és 5 
vereséget szenvedtek el. Ezzel 3 ponttal lemaradva 15 ponttal 
zártak, és készülnek a február 12-én hazai pályán kezdődő tavaszi 
fordulókra.

Sikeres évet zárt 
a DancEarth TSE
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A Német Nemzetiségi Klub tavalyi programja
Rendkívül sokszínű volt klu-
bunk 2016-os tevékenysége. Az 
év elején, farsang idejében fán-
kot sütöttünk, húsvétra tojást 
festettünk, süteményt készítet-
tünk, részt vettünk egy gasztro-
fesztiválon, halászlét főztünk, 
ősszel pedig káposztát savanyí-
tottunk. A zenés klubnapokra is 
rendszerint magunk főzzük az 
ebédet.

Igen népszerűek a kirándulá-
saink is, melyeket az ország kü-
lönféle tájaira, sváb településeire 
szervezünk. Nagyon jól sikerült 
például az a háromnapos kirán-
dulásunk is, amelynek alkalmá-
val Fertőrákosra és Ausztriába 
utaztunk. Tavaly még két ízben 
gyógyfürdőbe is eljutottunk.

Az idei esztendőben is sü-
tünk fánkot  február 4-én, az 
immár hagyománnyá vált nő-
napi rendezvényünk pedig 

március 11-én lesz. Húsvét előtt 
idén is lesz tojásfestés és süte-
ménykészítés.

A klubnapokat minden 
hónap harmadik szerdáján tart-
juk a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házban 16 órától. Aki 
szeretne eljönni közénk, azt szí-
vesen fogadjuk. 

Német Nemzetiségi Klub

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 

szakszerűen, garanciával! 

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

www.szigetzarszerviz.hu
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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

Dr. Szathmáry György
szülész-nőgyógyász

főorvos
Magánrendelés
Bejelentkezés: 

06-30-853-6550
Csütörtök 16-18 h

2310 Szigetszentmiklósi
Gyártelepi Rendelő

Viola u. 1.


