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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta az egyes helyi 
adókról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendeletet, mely 2015. január 1-jén lép hatályba. 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi 
adókról szóló 28/2003. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti.

Módosult a település tisztaságáról és a köz-
szolgáltatás szabályairól szóló 24/2013. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatának 2014. évi költ-
ségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet. 

A képviselő-testület megalkotta az önkor-
mányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a 
tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatá-
sáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés 
jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (XII. 11.) 
önkormányzati rendeletet.

A képviselő-testület működésével 
kapcsolatos ügyek
Nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak 
Papp István képviselőt, a Polgármesteri Hivatal 
gazdálkodásának ellenőrzéséért felelős tanács-
noknak pedig Sallai Gábor képviselőt választotta 
meg a testület. Megválasztotta még a Gazdasági 
Bizottság további két tagját Tóth Imre és dr. 
Rédey László, a Tulajdonosi Bizottság további egy 
tagját Sallai Gábor személyében. Elfogadásra ke-
rült a képviselő-testület 2015. évi munkaterve.

Tulajdonosi ügyek
A testület megválasztotta az Aries Nonprofit Kft., 
a Szigeti Vízművek Kft., valamint a Városfejlesztő 
Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait 2015. január 
1-jétől 2019. december 31-ig tartó időtartamra, 
továbbá módosította a gazdasági társaságok 
alapító okiratát.

Városfenntartás, közterületek elnevezése
2014. december 15.–2015. február 28. közötti 
időszakban ismét ideiglenes jégpálya üzemel a 
Kéktó Szabadidőpark területén. A jégpályát hét-
köznap délelőttönként ingyenesen vehetik igény-
be a szervezett iskolai és óvodai csoportok. 
(Részletek a 3. oldalon – szerk.)

A Bajcsy-Zsilinszky úti őstermelői piac üze-
meltetési feltételeit a 2015. évre vonatkozóan a 
képviselő-testület nem kívánta módosítani.

A 12988 hrsz.-ú és a 12910/1 hrsz.-ú közte-
rületi ingatlant Mester utcának nevezte el a 
testület.

Első olvasatban elfogadásra került a lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadá-
sáról és értékesítéséről szóló 26/2011. (X. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításának terveze-
te; a rendelet megalkotásáról az érdek-képvisele-
ti vélemények beérkezését követően a 2015. janu-
ári ülésén dönt a testület.

Döntés született az Aries Nonprofit Kft.-vel 
2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő 

időszakra kötendő feladat-ellátási szerződésekről, 
az éves szerződések megkötéséről pedig a 2015. 
februári ülésén dönt a testület.

Pótelőirányzatot biztosított a testület a Pol-
gármesteri Hivatal és telephelyeinek kommunális 
hulladékelszállítására 113 000 Ft összegben, az 
illegális hulladék szállítására 500 000 Ft összeg-
ben, valamint parkrekonstrukciós munkálatokra 
5 942 072 Ft összegben. 

A Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztá-
lya, valamint az Igazgatási Osztály Általános 
Igazgatási és Intézményfenntartó Irodája tovább-
ra is a Losonczi u. 1. szám alatti épületben talál-
ható, a bérleti szerződést 2017. december 31-ig 
tartó időtartamra kötik a felek.

A József Attila Általános Iskola és AMI eszköz-
fejlesztésére 1 163 004 Ft-ot, az Ádám Jenő Ze-
neiskola AMI eszközfejlesztésére 755 295 Ft-ot 
biztosított a képviselő-testület. Amennyiben az 
eszközfejlesztésre fordítható keret nem kerül tel-
jes mértékben felhasználásra, a fennmaradó ösz-
szeg a tehetséges tanulók tandíjának kompenzá-
ciójára fordítható. 

Kulturális, szociális és nevelési ügyek
A Szigetszentmiklósi Református Egyházközség 
kezdeményezésére S. Becz Pál tiszteletére emlék-
táblát készíttet a képviselő-testület. 

A testület támogatta a volt Csepel Autógyár 
területén létrehozandó muzeális intézmény meg-
valósítására vonatkozó javaslatot, melyről a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának 
részletes javaslata alapján a 2015. februári rendes 
ülésén kíván tárgyalni.

Elfogadásra került a 2015. évi önkormányzati 
támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás az ön-
szerveződő, öntevékeny szervezetek, a kulturális 
célok, a sportszervezetek, valamint a környezet-
védelmi célok támogatására. (Részletek a 7. olda-
lon – szerk.)

A Híd a generációk között – a szigetszentmik-
lósi József Attila lakótelep szociális célú rehabili-
tációja című pályázat keretén belül 20 000 000 Ft 
visszatérítendő támogatásban részesülnek a pá-
lyázati miniprojektekben részt vevő civil szerveze-
tek a szükséges saját erő fedezeteként.

A képviselő-testület elfogadta a Corvinus 
TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Ki-
emelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. megszűné-
séről szóló beszámolót, valamint a Kulturális, 
Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint 
a Települési Értéktár Bizottság feladatait ellátó 
bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 
dr. Nyíri Gizella háziorvosi praxisát dr. Budai Ist-
ván részére elidegenítse, így a 6. számú felnőtt-
háziorvosi körzet feladatait a jövőben dr. Budai 
István háziorvos látja el.

Dr. Varga Rózsa Veronika látja el a József Atti-
la Általános Iskola és AMI tanulóinak – ideértve a 
Szebeni úti intézmény tanulóit is –, a Bíró Lajos 
Általános Iskola 1–4. osztályos tanulóinak, vala-

mint az 1–8. osztályos SNI-s tanulóinak iskola- és 
ifjúság-egészségügyi feladatait 2014. december 
1-jétől.

A 2015. évre 500 db Babaköszöntő csomagot 
rendel az önkormányzat a korábbiakban megha-
tározott tartalommal, melyre 6 768 338 Ft-ot 
biztosított a képviselő-testület.

Karácsonyi segély címén 4000 Ft összegű Er-
zsébet utalványban részesíti az önkormányzat a 
2014. december 1-jén lakásfenntartási támoga-
tásban részesülő családokat. A támogatás nyújtá-
sához összesen 500 darab utalvány beszerzéséről 
döntött a testület azzal, hogy a fel nem használt 
utalványokat önkormányzati segély formájában 
kell kiutalni.

A Szakorvosi Rendelőintézettel mintavételi 
helyiség működésére vonatkozó megállapodás 
módosítását jóváhagyta a képviselő-testület.

Tudomásul vette továbbá a Szigetszentmiklós 
Egészséges Városért Közalapítvány 2013. évi te-
vékenységéről szóló beszámolót.

A Védőnői Szolgálat részére 3 db notebook 
beszerzéséről döntött, melyre 500 000 Ft fedeze-
tet biztosított, megnövelte továbbá 2015. január 
1-jétől egy fő részmunkaidős védőnői álláshellyel 
a Védőnői Szolgálat létszámát.

A Vadgesztenye Szociális Intézmény létszámát 
2015. január 1-jétől egy fő részmunkaidő udvaro-
si státusszal növelte meg a testület.

A Vackor Integrált Bölcsőde Érdek-képviseleti 
Fórumába Kövesdi László képviselőt delegálta.

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöt-
tek Gyógyításáért szervezet a részére nyújtott 
200 000 Ft összegű támogatás felhasználásáról 
beszámolt a képviselő-testületnek.

A Humanitás ’91 Közalapítvány 240 000 Ft 
összegű támogatásban részesült jeltolmácsképzés 
támogatása céljából.

A képviselő-testület a Városi Közművelődési 
Díjat Kissimonné Jeles Jolán részére, a Városi 
Testnevelési és Sport Díjat Nagy Mihály részére 
adományozta. A díjak ünnepélyes keretek között 
történő átadására a Magyar Kultúra Napján kerül 
sor 2015 januárjában.

Egyéb ügyek
A 2015. évi közbeszerzési eljárások lefolytatá-
sára és a kapcsolódó hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátására, valamint jogi 
tanácsadói feladatok ellátására külső tanács-
adót kíván a képviselő-testület megbízni, a ta-
nácsadó kiválasztásához a polgármester felha-
talmazást kapott a beszerzés lefolytatására és 
a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására. Döntés 
született még képviselői keretek felhasználásá-
ról, pótfedezet biztosításáról az Állampapír-
értékesítési ponthoz kapcsolódóan irattári kon-
téner elhelyeztetésére, a 99/2 hrsz.-ú ingatlan 
kisajátításához, a Kardos István Általános Isko-
la és Közgazdasági Szakközépiskola kerítésének 
javításához, a közlekedési szakértői feladatok 
ellátására.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2014. november 26-i és 2014. december 10-i rendes ülésén meghozott döntéseiről
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Önkormányzatunk idén is biztosít-
ja a lakosság, valamint óvodai és 
iskolai csoportok részére 30 x 15 m 
alapterületű jégpálya használatát 
a Kéktó Szabadidőparkban. Az 
Aries Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodás szerint a vállalkozó 
2014. december 15-től 2015. feb-
ruár 28-ig folyamatosan üzemel-
teti a jégpályát az alábbi feltéte-
lekkel:

A jégpálya nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig: 

 8.00–13.00 – kizárólag szerve-
zett iskolai, óvodai csoportok 
részére díjmentesen
 13.30–20.00 – közönségkor-
csolyázás, díjköteles

Szombat–vasárnap:
 10.00–20.00-ig – közönségkor-
csolyázás díjköteles

A jégpálya mellett ruhatár, korcso-
lyakölcsönző és élező működik.

Belépőjegyek ára 
és kölcsönzési díjak

Felnőtt:  600 Ft/alkalom
 Gyermek (18 éves korig): 
 500 Ft/alkalom
 Korcsolya bérleti díja:  
 600 Ft/óra

Korcsolya bérleti díja oktatáskor: 
 200 Ft/óra
Korcsolyaélezés:  800 Ft/óra

Kellemes korcsolyázást, jó szóra-
kozást kívánunk minden kedves 
érdeklődőnek!

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Megnyílt az élelmiszerüzlet a Bajcsy-Zsilinszky úton

IDEIGLENES JÉGPÁLYA A KÉKTÓ SZABADIDŐPARKBAN

Egészségben, sikerekben 
gazdag, boldog 
új évet kívánok 

Önöknek!

Szabó József 
polgármester



4 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 2015. 1. szám

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Program keretében 2013. július 29-én 
308 521 123 Ft támogatást nyert a 
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322 azonosító-
számú projekt keretében Szigetszentmiklós  
épületeinek energetikai felújítására.

A projektben öt intézmény épülete újult meg:
 Lakihegyi Akácligeti Tagóvoda (Adótorony tér 6.)
  Batthyány Kázmér Gimnázium  

 (Csokonai u. 6–12.)
 Bíró Lajos Általános Iskola (Kossuth L. u. 11.)
  József Attila Általános Iskola (Csokonai u. 14.)
 Mocorgó III. Sz. Óvoda (Szent M. u. 8.)

Akácliget Tagóvoda (Adótorony tér 6.)
Felújítási munkák:
 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése 
 Homlokzati nyílászárócsere (2 db)
 Vékonyvakolat, színezővakolat készítése
 Lapostető hő- és vízszigetelése
 Padlásfödém utólagos hőszigetelése
  Fűtési rendszer felújítása: kazánház építé-

szeti felújítása, kazán cseréje, kémény kiépí-
tése, csövezés

  Fűtési zónák külön szabályozhatóságának ki-
építése: termosztatikus radiátorszelepek be-
építése

 Használati melegvíz-rendszer korszerűsítése

Batthyány Kázmér Gimnázium (Csokonai u. 6–12.)
Felújítási munkák:
 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése
 Vékonyvakolat, színezővakolat
 Homlokzati nyílászárócsere (350 db)
  Használati melegvíz-rendszer korszerűsítése: 

cirkulációs szivattyúk cseréje
  Fűtési zónák külön szabályozhatóságának ki-

építése: termosztatikus radiátorszelepek be-
építése

  Acél fűtési csővezeték kiépítése és hőszigetelése

Bíró Lajos Általános Iskola (Kossuth L. u. 11.)
Felújítási munkák:
 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése
 Vékonyvakolat, színezővakolat készítése
 Lapostető hő- és vízszigetelése
 Tornaterem tetőszigetelése
 Homlokzati nyílászárócsere (149 db)
  Fűtési zónák külön szabályozhatóságának ki-

építése: termosztatikus radiátorszelepek be-

építése
 Acéllemez lapradiátor beépítése

József Attila Általános Iskola (Csokonai u. 14.)
Felújítási munkák:
 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése
 Vékonyvakolat, színezővakolat készítése
 Homlokzati nyílászárócsere (142 db)
 Termosztatikus radiátorszelepek beépítése

Mocorgó III. Sz. Óvoda (Szent M. u. 8.)
Felújítási munkák:
 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése
 Vékonyvakolat, színezővakolat készítése
 Homlokzati nyílászárócsere (24 db)
 Termosztatikus radiátorszelepek beépítése

Az elvégzett munkáknak köszönhetően az épü-
letek jelentősen korszerűb-
bek lettek hő tech-
nikai szempont-
ból, valamint 
csökkennek 
a fűtési 
költ ségek 
is.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÁROSI KÖNYVTÁR ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Program keretében a 2013. november 
11-én kelt támogató levél szerint 23 487 013 Ft támogatást 
nyert a Városi Könyvtár energetikai felújítására.

Befejeződtek a Városi Könyvtár energetikai felújítása c. pályázat 
megvalósítási munkái. A projekt keretében megújult a Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház épülete.

A projekt támogatási szerződésben foglalt bruttó összköltsége  
 27 631 780 Ft

A projekt keretében az alábbi felújítási munkák valósultak meg:
 Külső homlokzati hőszigetelés
  A pincefödém és az előadóterem feletti padlás szigetelése
  A hőleadók részleges cseréje, felújítása
  Pótmunka keretében teljes ereszcsere, új külső ablakpárkányok el-

helyezése
Az elvégzett munkáknak köszönhetően az épület 
jelentősen korszerűbb lett hőtech nikai szem-
pontból, valamint csökken a fűtési költség 
is. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból va-
lósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szigetszentmiklós önkormányzatának szervezetfejlesztése

Árop-3.A.2-2013-2013-0030
Befejeződtek a „Szigetszentmiklós Önkormányzatának szervezet-
fejlesztése” c. pályázat megvalósítási munkái. 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Állam-
reform Operatív Program keretében a 2013. október 31-én kelt támo-
gató levél szerint 39 999 616 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert Szigetszentmiklós Önkormányzatának szervezetfejlesztésére.
A projekt keretében elkészült többek között:
  2 db támogató infrastruktúrát és szerződéses kapcsolatokat bemu-

tató tanulmány, kidolgozott javaslatok, modellek
  1 db hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány
  2 db lakossági igényfelmérés, amelynek keretében lakossági kérdő-

íves felmérések és kiértékelések készültek
  1 db intézményirányítási modell, kapacitáskihasználtság-elemzés
  1 db, a megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat
  1 db új, önkormányzati és vezetői döntéstámogató szoftver megvá-

sárlása és üzembe helyezése
  2 tudásmegosztó rendezvény 10 pályázati nyertes és 5 nem nyertes 

önkormányzat bevonásával
A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT SZIGETSZENTMIKLÓS ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Program keretében 2013. július 29-én  
57 914 516 Ft támogatást nyert a Polgármesteri Hivatal energeti-
kai felújítására.

Befejeződött a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása. A pá-
lyázat keretében az alábbi munkálatokat végezte el a kivitelező:

  Az épület külső oldali hőszigetelése
 Lapos tető vízszigetelése
  Fűtési rendszer korszerűsítése  

(kazáncsere, korszerű radiátorok, fűtésszabályozás)

Az elvégzett munkáknak köszönhetően csökken az épület fűtési 
költsége.
2014. január 6. napján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

mint támogató képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvé-
delmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
sággal mint közreműködő szervezettel. A pályázat 85%-os támo-
gatási intenzitású. 2014. január 10-én az önkormányzat közbe-
szerzési eljárást indított a kivitelező vállalkozó kiválasztására, 
melyben a Polaris-Nord Kft. adta az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot. Felek a vállalkozási szerződést március 4-én kötötték 
meg. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó – szerződése szerint 
– április 30-án kezdte meg. Az engedélyezési eljárást követően a 
Polgármesteri Hivatal meglévő fűtésrendszere 
helyett új, korszerűbb csőhálózatot építet-
tek ki, majd az elavult radiátorokat le-
cserélték kisebbekre. A lapos tető 15 
cm vastag kétrétegű vízszigetelést 
kapott. Az épület külső oldalára 
12 cm vastag kőzetgyapot hő-
szigetelés került.

Befejezéshez közelednek 
az épületfelújítások 

a József Attila lakótelepen
A Radnóti u. 4.–Deák F. u. 4. szám alatti társasház esetében 2014. 
november 30-án megkezdődött az épület műszaki átadása. A fel-
újítás során az épület homlokzatának, padlás és pince födémének 
hőszigetelése mellett elvégezték az épület üzleteinek, lépcsőházai-
nak nyílászárócseréjét, a tetőszerkezet és héjazat szükséges mér-
tékű újjáépítését. Ezzel a társasházzal, valamint a 2014. október 
16-án átadott Radnóti u. 2.–Bajcsy-Zs. u. 18. számú épülettel 
befejeződik a KMOP-5.1.1 /B-12-k-2012-0005 azonosítószámú, 
„Híd a generációk között – A szigetszentmiklósi József Attila lakó-
telep szociális célú rehabilitációja” projektben szereplő lakóépüle-
tek felújítása. A József Attila lakótelep további társasházainak 
felújítására a pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor. 
A  Polgármesteri Hivatal Projekt Irodája folyamatosan figyeli a 
megjelenő kiírásokat.

A zeneiskola új helyre költözött. A 2014. augusztus 31-én átadott 
Ádám Jenő Többcélú Intézményben korszerű, a minőségi oktatás kö-
vetelményeinek megfelelően kialakított új helyen oktatják a gyereke-
ket. A zeneiskola volt épülete is megújul a „Híd a generációk között 
– A szigetszentmiklósi József Attila lakótelep szociális célú rehabili-
tációja” program keretében; az épület a felújítás után „Szépkorúak 
Háza”-ként szolgálja a városi nyugdíjasklubok tagjait. Az épület 
azonban nem csak a nyugdíjasok részére nyitott, funkciója szerint 
teret biztosít közösségi rendezvények és összejövetelek számára, 
hidat épít a József Attila lakótelep idősebb és fiatalabb lakói közé.

Az épületben rendezvényterem és klubhelyiségek kialakítása 
mellett az egykori óvoda bejáratának a rekonstrukciójára is sor 
került. Az oszlopos, tornácos építészeti megoldás visszaállítása 
műszaki okok miatt is indokolt. 

A felújítás során az épület hőszigetelését és gépészeti felújítá-
sát, a homlokzati tagozatok és az ablakok körüli vakolatdíszítés 
visszaállítását is elvégezték. A felújítás során korszerű műanyag 
nyílászárókat építettek be, a tetőn új cserepezés készült. 

A megújult épület kertjét is átalakították. Egységes, és a hátrá-
nyos helyzetűeket is kiszolgáló térrendszert, azonos színvonalú 
burkolatokat, közlekedési nyomvonalakat és a korosztály igényeinek 
megfelelő kertet terveztek. A kertben akadálymentes bejáratot, 
korszerű, két oldalról tölthető kerékpártárolót, közösségi találkozó-
helyet, egyszemélyes székes pihenőterületet, társas beszélgetésre, 
foglalkozásra alkalmas kerti pihenőrészt, ünnepségekre, egyéni fel-
lépésekre alkalmas kis színpadot nézőtérrel, valamint kerti sportte-
rületet alakítottak ki a kivitelezők. A növényállomány balesetveszé-
lyes és kiöregedett fáit kivágták. A tereket 
fákkal, bokrokkal választották el egymás-
tól, hogy a vizuális zárást erősítsék.

Az épület – átadása után – több, 
a program keretében megvalósuló 
közösségi rendezvénynek bizto-
sít helyszínt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326
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Életünk számos pontján elakadha-
tunk, ilyenkor nagyon örülünk, ha 
segítségre lelünk. Jól tesszük azon-
ban, ha nem várjuk meg ezeket a 
válsághelyzeteket, hanem megpró-
bálunk előre gondolkodni, megelőz-
ni a bajok egy részét, vagy legalább 
megfelelő információk beszerzésével 
felkészülni rájuk.

Ennek szellemében több terüle-
ten szerveztünk már és szervezünk 
folyamatosan tanácsadási órákat. 
Tanácsadóként olyan szakértőket 
kérünk fel, akik a maguk területén 
szakemberek, hitelesek és készek 
segíteni a hozzájuk fordulókat. Az 
EU-s projekt előírásaihoz igazodva a 
tanácsadásokat a Lakossági Infor-
mációs Szolgáltató Iroda (LISZI) 
nyitvatartási idejében tartjuk, és 
ezek bárki számára elérhetőek. 
A  várakozás elkerülése érdekében 
az előzetes jelentkezést javasoljuk a 

LISZI elérhetőségein; tanácsadásra 
az előre egyeztetett időpontban 
kerül sor. 

Hetente felkereshető pszicholó-
gus szakértőnk, akihez gyermekne-
velési kérdésekkel is fordulhatnak, 
kicsi és nagy gyermekek esetén egy-
aránt. De a család egészét érintő 
krízishelyzetekben is lelki támaszt 
találhatnak. 

Lehetőség van pályaválasztási, 
pályaváltási, álláskeresési esetekben 
is megbeszélni az aktuális helyze-
tünket és személyre, esetre szabott 
információkhoz jutni.

Egyre népszerűbbé válik a számí-
tástechnikai tanácsadás, melyre jel-
lemzően az idősebb generációból 
jelentkeznek. Szakértőnk türelmesen 
magyaráz, megmutatva az alapvető 
használati tudnivalókat, de segít el-
igazodni az internet rejtelmes vilá-
gában is.

Jogász szakértőnk konkrét jogi és 
peres, vitás ügyekben több alkalom-
mal is segítette már a bajba jutotta-
kat, de általános jellegű kérdésekben 
is szívesen eligazítja az érdeklődőket. 

A baba-mama klub keretén belül 
több alkalommal hívtunk meg ta-
nácsadókat akár szoptatás, akár ba-
bamasszázs vagy más kisbabás té-
mákban. Ilyenkor a jó hangulatú be-
szélgetést követően lehetőség nyílik 
a meghívott előadóval személyesen, 
konkrét kérdésben is beszélni.

Tavasszal, nyár elején nagyon 
időszerű volt a devizahitelekkel kap-
csolatos tanácsadás. Első kézből 
kaphattak a lakosok hiteles és nem 
félrevezető információkat, világos, 
egyértelmű magyarázatokat. 

Talán legnépszerűbbek az 
egészségügyi tanácsadások, szűré-
sekkel egybekötve. Vércukorszint-

mérés, koleszterinmérés és vizelet-
teszt után kezelési javaslatokat, 
életmódváltó tippeket és figyel-
meztetéseket kaphatunk, miközben 
biorezonanciás szűrővizsgálat vagy 
éppen szív stresszmérés során 
komplexen tekinthetjük át szerve-
zetünk, testünk működését, figyel-
meztető jeleit. Ezek a tanácsadások 
is teljesen egyénre szabottak.

Továbbra is várjuk mindazok je-
lentkezését, akik bármilyen témában 
segítségre szorulnak. A felsoroltakon 
kívül is van lehetőség szakértő segít-
ségét kérni, például dietetikus, állás-
keresési praktikák stb. 

A tanácsadások térítésmente-
sek, mivel az Európai Unió biztosít-
ja rá a szükséges forrásokat – ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ér-
téktelenek lennének! Épp ellenke-
zőleg: a bajt megelőzni mindig kifi-
zetődőbb, mint később a károkat 
enyhíteni.

Jelentkezni, érdeklődni, tájéko-
zódni a honlapunkon (http://itt-la-
kom.hu), e-mailben (info@itt-la-
kom.hu), telefonon vagy személye-
sen, az irodánkban lehet.

Asbóth György

A koncertet az Ádám Jenő Zeneisko-
la Rézfúvós Kamaraegyüttese nyitot-
ta meg Charpentier Te Deum c. mű-
vével, mely kellőképp megadta az 
alaphangot az estének. Őket a Vo-
nószenekar követte, amelyik J. S. 
Bachtól játszotta az Andantét, majd 
egy vibrafonnal kiegészülve Csaj-
kovszkijtól játszottak el egy darabot. 
A furulyatrió és a fuvolakvartett üde 
színfoltjai voltak az estének, a kislá-
nyokból álló formációk kedvességet, 
örömöt, őszinte zeneszeretetet su-
gároztak. Hatalmas sikere volt az 

újonnan alakult Gitár kamarazene-
karnak. Első bemutatkozásukat –
melyben XVII. századi zeneszerzők 
műveit és karácsonyi dalokat ját-
szottak – vastaps követte. Gitárjáté-
kukon túl talán a kamarazenekar 
összetétele is megérintette a néző-
ket. Szó szerint minden korosztály 
képviseltette magát az újdonsült 
formációban a kicsi gyerektől a fel-
nőttig, kezdőtől az évtizedes tudás-
sal muzsikálóig. Az estét néhány 
egyéni produkció is színesítette 
olyan trombitás fiatalokkal, akik a 

közelmúltban országos versenyeken 
értek el kimagasló, dobogós helyezé-
seket. Purcell- és Albinoni-műveket 
játszottak a közönség nagy örömére.

A koncertet egy nagyszabású 
műsorszám zárta, ahol a nézőket is 
bevonták a közös zenélésbe. A néző-
tér székein elhelyezett kották segít-
ségével a közönség együtt énekel-
hetett az Ádám Jenő Zeneiskola női 
karával, akiket az Újvárosi Reformá-
tus Gyülekezet Kórusa is erősített.  
Az Erős vár a mi Istenünk kezdetű 
egyházi éneket a zeneiskola fa- és 

rézfúvósaival kiegészült vonós zene-
kara, valamint a templom kántora 
kísérte. Ezt a valóban közös előadást 
Regősné Nyírő Ildikó, a zeneiskola 
igazgatónője vezényelte. 

A koncert hatalmas sikert aratott, 
a közönség örömmel hallgatta a diá-
kok és tanáraik közös produkcióit. Az 
Itt-lakom közösségépítő projekt mun-
katársai szeretettel várják az érdeklő-
dőket az Új Széchenyi Terv támogatá-
sával szervezett hang verseny so ro-
zatuk következő koncertjeire.

 Asbóth György

Tanácsadások az Itt-lakom projektben

„Együtt zenélünk”, avagy Ifjak hangversenye

Az Itt-lakom projekt alapvető célkitűzése a lakótelepi 
közösségépítés. Az Új Széchenyi Terv által támogatott program 
többféle módszert használ erre. Az eseti rendezvények 
és rendszeres klubfoglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektet 
az egyéni információhoz juttatáshoz. Ezért indította el 
és tartja fenn az egyénre szabott tanácsadást.

Az Itt-lakom közösségépítő projekt által szervezett hangver-
senysorozat novemberi koncertjét az Ádám Jenő Zeneiskola 
diákjai és tanárai adták. Az Újvárosi Református 
Gyülekezet temploma megtelt az érdeklődő közönséggel, 
több mint százan voltak kíváncsiak a fiatalok és tanáraik 
közös produkciójára. Éppen ezen, a közös muzsikáláson volt 
a hangsúly az est folyamán. Szemmel láthatóan 
nem csak a hallgatóságnak, de a zenészpalántáknak is örömet 
szerzett és újdonságot jelentett az együtt zenélés. 



2015. 1. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 7

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a

SPORTSZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2015. évben elnyerhető 
pénzügyi támogatásra.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Szigetszentmiklós város sportéletének fej-
lesztése, a sportegyesületek működésének 
támogatása, a mozgásgazdag életmód 
elősegítése.

Az önkormányzat a következő pályázati 
célok megvalósításához nyújt támogatást:
  versenysport- és tömegsport-egyesüle-

tek működése,
  edzések tartására sportcsarnok-terem-

bérlet (külön pályázati anyag beadása 
szükséges),

  2015. évben megvalósuló különböző sport-
programok szervezése, megvalósítása.

 
Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az

ÖNSZERVEZŐDŐ, 
ÖNTEVÉKENY SZERVEZE-

TEK TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2015. évben elnyerhető pénzügyi 

támogatásra.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Szigetszentmiklós város közösségi életé-
nek fejlesztése. 

Az önkormányzat a következő pályázati 
célok megvalósításához nyújt támogatást:
  működési költségek (maximum 150 000 

Ft összegig),
  több civil szervezet együttműködése a 

helyi érdekek megvalósítására,
  helyi érdekeket szolgáló tevékenység 

folytatása.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a

KULTURÁLIS CÉLOK 
TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2015. évben elnyerhető pénzügyi 
támogatásra.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Szigetszentmiklós város kulturális és mű-
vészeti életének fejlesztése. 

Az önkormányzat a következő pályázati 
célok megvalósításához nyújt támogatást:
  programszerű kulturális rendezvények 

szervezése, mely elősegíti a közösségi 
élet hatékonyabb működését és a szer-
vezetek egymás közti összefogását is,

  a településen jelentős művészeti esemé-
nyek, kiadványok, kiállítások megvalósí-
tása.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a

KÖRNYEZETVÉDELMI 
CÉLOK TÁMOGATÁSI 

KERETE
terhére 2015. évben elnyerhető pénzügyi 

támogatásra.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A környezettudatos gondolkodást fejlesz-
tő, a környezet minőségének javítását 
célzó akciók, programok támogatása.

Pályázni lehet a Szigetszentmiklóson 
megvalósítandó
  környezet megóvását, ápolását, gazdagí-

tását, fejlesztését szolgáló programok 
szervezésével, ezen belül különösen

  településtisztítási akciók,
  az illegális hulladéklerakás megelő-

zését, a lerakóhelyek felszámolását 
célzó programok,

  a lakókörnyezet tisztaságát, rende-
zettségét, szépítését célzó akciók,

  közösségi területek parkosítása, fej-
lesztése,

  pihenőhelyek környezetének rende-
zése,

  szelektív- és veszélyeshulladék-
gyűjtést elősegítő programok,

  helyi természeti értékek környezeté-
nek ápolása, gondozása,

  parlagfű-mentesítési akciók szerve-
zésével, ezen belül

  lakossági mentesítő akciók szerve-
zése,

  közösségi területek gondozása,
  a környezettudatos szemlélet erősítését 

segítő, a környezetkímélő életmódot 
népszerűsítő, a települési környezetkul-
túra fejlesztésére irányuló programok 
szervezésével, kiadványok megjelenteté-
sével,

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

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázni csak az erre a célra rendszeresí-
tett pályázati adatlapon, a meghatározott 
mellékletek benyújtásával lehet. További 
feltételek, a pályázáshoz szükséges adat-
lap és bővebb információ a város honlap-
ján, a Szervezetek/Pályázatok, támogatá-
sok menüpont alatt található.

A pályázatok benyújtási határideje: 

2015. február 16.
 

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal Nemzetközi, civil 
kapcsolatok, kulturális és sport ügyintéző-
jétől a 06-24/505-573-as telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának
 Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2015.
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Ünnepre hangolódott a város 
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November 30-án, az ad-
venti vasárnapon leplezte 
le Szabó József polgármes-
ter Györfi Sándor Munká-
csy-díjas érdemes művész 
alkotását, amely a Bercsé-
nyi út-Petőfi út kereszte-
ződésében lévő körforga-
lomban került elhelyezésre. 
A város „Üdvözlő” köztéri 
szobrának avatásánál Bu   dai 
László, a Kulturális, Sport 
és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának alelnöke 
mondott beszédet.

– Adventi vasárnap 2014.



A szervezet elnöke, dr. Szilvay 
Balázs, a Lakihegy Rádió ügy-
vezető igazgatója  köszöntötte 
a mintegy félszáz helyi rádió 
képviselőjét és adta át a szót 
elsőként Szabó Józsefnek, Szi-
getszentmiklós város polgár-
mesterének, aki kiemelte a 
helyi rádiók fontosságát és 
erejét a lokális tömegtájékoz-
tatásban, valamint megkö-
szönte a médiatulajdonosok 
kitartó munkáját.

A közgyűlésen a Médiata-
nács tagjai, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság és az 
MTVA vezetői tartottak szak-
mai előadásokat, és válaszol-
tak a rádiók működtetésével 
valamint a pályázati lehetősé-
gekkel kapcsolatos kérdésekre.

A szakmai napon több, a 
rádió jelentőségét méltató be-

széd is elhangzott. Turi Árpád, 
a Class FM vezérigazgatója 
például arról számolt be, hogy 
míg a felmérések szerint 2013-
ban a magyar lakosság 50%-a 
hallgatott rádiót, addig 2014-
ben ez a szám már 66% volt.

Az átalakuló tömegkom-
munikációs rendszerben, a kö-
zösségi média megjelenésével 
sem veszített semmit erejéből 
a idén 90 éves magyar rádió-
zás. Ma éppúgy meghatározó 

a lakosság mindennapi életé-
ben, mint az elmúlt kilenc 
évtized alatt bármikor. Ez az 
állandóság adja a rádiózás 

erejét és biztosítja jövőjét az 
elkövetkezendő évtizedekben 
is – hangsúlyozta dr. Szilvay 
Balázs, a HEROE elnöke.
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Az ország rádiós vezetői találkoztak 
Szigetszentmiklóson

Nem szennyezik tovább a Dunát
A Kis-Duna (Ráckevei) üdülőterületi 
csatornázásában 14 település vesz 
részt (Taksony, Dunaharaszti, Ápor-
ka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Makád, 
Majosháza, Ráckeve, Soroksár, Szi-
getbecse, Szigetcsép, Szigetszent-
márton, Szigetszentmiklós, Tass) és 
összesen közel 8500 ingatlant érint 
a beruházás.

Mind a 14 településen haladnak 
a munkálatokkal a csatornázást 
végzők, így 2015 tavaszára elkez-
dődhet a próbaüzem a Duna menti 
településeken! Az üdülőterületi csa-
tornázás több mint 7 milliárd forint-
nyi összköltségvetésű beruházását 
az Európai Unió és a Magyar Állam 
támogatja. A kiépítéshez az üdülő-
tulajdonosok is hozzájárulnak, így a 

szennyvízkivezetés megoldott lesz 
ezeken a Duna menti területeken, 
valamint a víz minősége is nagymér-
tékben javul.

„Ezzel a beruházással a Duna 
vízminőségének romlását meg tud-
juk állítani. Egyedülálló ez Magyar-
országon, hiszen üdülőterületi beru-
házás európai uniós forrásból még 
nem valósult meg” – mondta el az 
RSD Üdülőterületi csatornázással 
kapcsolatos tájékoztatón Kreisz 
László, az RSD Parti Sáv Önkor-
mányzati Társulás elnöke, Taksony 
polgármestere.

A Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág 
régiója kiemelt jelentőségű üdülőte-
rület jelentős természeti értékekkel, 
országos természetvédelmi oltalom 

alatt álló területekkel. Értékét nagy-
mértékben növeli Budapesthez kö-
zeli fekvése, az RSD viszonylag ál-
landó, szabályozott vízszintje és 
alacsony áramlási sebessége, ame-
lyek tó jelleget kölcsönöznek a Du-
na-ágnak.

A kivitelezést elnyerő PSZ RSD 
Konzorcium több mint 300 kilomé-
ternyi csatornát épít ki egy év alatt. 
A 14 településen eddig összesen 
26 524 fm-ből 8870 fm gravitációs 
gerinc- és bekötővezetéket fektettek 
le a szakemberek. 294 719 fm-ből 
144 626 fm nyomott gerinc- és be-
kötővezetéket építettek, 7100 db 
házi átemelőtartályból 4352 db-ot 
süllyesztettek a földbe, valamint a 
23 darab házi átemelőakna földbe 

süllyesztéséből eddig 5 darabbal vé-
geztek. A kivitelezés jelen állapotá-
ban közel 40%-on áll.

A teljes beruházással 2015 júniu-
sában végeznek, így az egy hónapos 
próbaüzem után nyáron az összes 
érintett tulajdonos használhatja a 
szennyvízelvezető rendszert, ezzel is 
óva a Duna vizét és környezetét. 

A beruházás összköltsége: 
7 248 649 900 Ft, melyből az Euró-
pai Unió által nyújtott megemelt 
támogatás összege: 6 886 217 405 Ft. 

Forrás: www.pestmegye.hu

Tisztább lesz a Kis-Duna vize

Idén városunk adott otthont 
a Helyi Rádiók Országos 
Egyesülete (HEROE) éves 
közgyűlésének, amelyre 
Magyarország helyi rádióinak 
tulajdonosai, ügyvezetői 
érkeztek december 1-jén, 
a magyar rádiózás napján.
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A Kéktó Szabadidőpark históriája
Múlt év december közepétől egészen idén 
február 28-ig lehet korcsolyázni azon az 
ideiglenesen felállított pályán, amelynek 
idén is a szigetszentmiklósi Kéktó 
Szabadidőpark ad otthont. A közkedvelt 
helyszínen tehát nemcsak nyáron, de télen 
is zajlik a közösségi élet. Már hosszú évti-
zedekkel ezelőtt is így volt ez, de ha kicsit 
még visszább megyünk az időben, hátbor-
zongató történeteket tudhatunk meg a 
park történelméről. Ki más is lehetne segít-
ségemre a visszatekintésben, mint Simon 
Albert helytörténész?

Albert bácsival a Kéktó és a Jegenye utca keresz-
teződésénél találkozunk, én pedig már egyből 
ostromolnám őt kérdéseimmel. De mindent a 
maga idejében. Először kicsit arrébb vezet, a Je-
genye utca végétől jobb irányba. A húszas évek-
ben itt ugyanis egy 5-6 méter magas domb hú-
zódott, még a mai HÉV-sínek helyén is. Amikor 
elkezdődött a bányaépítés, egy bekötősínpárt 
vezettek a Kéktóhoz, ezen szállították a sódert, 
amit bányásztak. A Kéktó területét egy pester-
zsébeti építész, Tárnok Ferenc vette meg, nagy 
hasznot remélve a sóderbányászatból. Homok-
bánya is volt itt, ahol annak idején Albert bácsi 
is dolgozott. Egy nappal azután, hogy bejöttek 
az oroszok, tíz embert a Kéktó és a Jegenye utca 
sarkánál végeztek ki, mert elvágták a telefonve-
zetéket. Simon Albertet és bátyját szintén oda 
hajtották, őket azonban munkára vitték. Az 
idősebb Simonon bőrkabát volt, melyet levetet-
tek vele a csizmájával együtt. Mikor Albert bácsi 
ezt nem akarta annyiban hagyni, az orosz kato-
na gépfegyverrel fenyegette meg: ha nem hig-
gad le, agyonlövi. Az orosz végül elvette a ruha-
darabokat, de egy őr odaadta a bakancsát Albert 
bácsi bátyjának. A bakancs talpa azonban 100-
150 méterrel arrébb levált.

A Kéktó területének azon részén zajlott a 
bányászat, ahol most a játszótér helyezkedik el. 
A bányasor két darab, 2-3 méter mély bányából 
állt, középen pedig hagytak egy szabad területet. 
Innen irányították a 2x2 méteres tutajokat, elő-
ször ezekre lapátolták a bányászott sódert, majd 
innen a vagonokba. A három, nagyjából egyfor-
ma nagyságú mesterséges tó a bányászattal 
alakult ki, a fürdőzők pedig akkor jelentek meg, 
amikor végleg befejeződött a kitermelés. A tó 
megközelítőleg 2,5 méter mély volt. Az emberek 
jobban szerettek ide járni, mint az egykori Árpád 
strandra, hiszen itt nem kellett fizetniük a fürdő-
zésért, ráadásul a víz is hamarabb felmelegedett, 
mint a Dunában. A terület tulajdonosa, Tárnok 
Ferenc két tavat betemetett a három közül, a 
harmadikat azonban meghagyta a fürödni vá-
gyóknak. A vizet viszont cserélni szerette volna, 

így a jelenlegi színpad területénél akarta átve-
zetni a csatornát a Dunához. Az volt a terve, 
hogy a tóból annyi vizet szivattyúz ki, amennyit 
tud, s mivel nagyon közel volt a Duna, az alulról 
szivárgó víz segítségével tartja a szintet. Ez a 
folyamat akár egy éjszaka alatt is lezajlott volna. 
A tó mellett hintázhattak a gyerekek, a jelenlegi 
petanque-pálya területén pedig kabinsor állt, 
ahol át lehetett öltözni. A Kéktó és a Jegenye 
utca találkozásánál lévő bejáratnál Tárnok egy 
emeletes kisházat is építtetett, melynek emelete 
szállóként, az alsó szint pedig vendégfogadóként 
funkcionált. Az épületnek volt egy nagy terasza 
is, ahol zenészek muzsikáltak. Mivel Tárnok ta-
pasztalt üzletember volt, joggal merül fel a kér-
dés, hogy miért nem kért belépőt a fürdőzőktől. 
Nyilván ez volt a szándéka, azonban a fejleszté-
seket idő előtt be kellett fejeznie, ugyanis a 
Kéktót is elérte az államosítás. Az elvtársak 
próbálták karbantartani a tavat, amely bizony 
hínárosodni kezdett. Gondolták, majd kotrógép-
pel megoldják a problémát, de ahogy egy fanyar 
humorú vígjátékban is történne: nem boldogul-
tak vele. Döntés született: olcsóbb lesz, ha bete-
metik. Hamar híre ment ennek a városban, a 
lakosság pedig sajnálta a mindenki által kedvelt 
tavat, melyhez oly sok kedves emléke fűződött. 
Azzal vigasztalták az embereket, hogy majd 
szép, új épületeket kapnak helyette.

Ha ma kimegyünk szabadidőparkba, el sem 
tudjuk képzelni, hogy egykor bombázták is ezt a 
területet. A már említett kis szivattyúházba egy 
erdélyi pár költözött lányukkal, akit Albert bácsi 
ismert. Amikor épp olyan volt a helyzet, hogy az 
emberek ki mertek merészkedni az utcákra, elment 
meglátogatni a lányt. A kapunál azonban egy 
gépfegyveres orosz katona állt. Összeszólalkoztak, 
majd megérkezett a lány és mondta a katonának, 
hogy „Ne bántsd, ő ismerős!”. A katona elvette 
Albert bácsi tárcáját, majd kiürítve visszaadta neki. 
Hirtelen egy német repülő jelent meg az égen, 
melyet a katona lőni kezdett. Nagyjából 150 mé-
terrel arrébb állt egy katonai jármű, melyre gép-
fegyver volt felszerelve, az is lőni kezdte a repülőt. 
Egyszer csak levált valami a repülőről és mindenki 
szaladt, amerre látott. Simon Albert még a kapuig 
sem ért, már robbant a bomba, amely nem messze 
csapódott be nagyjából oda, ahol most a színpad 
áll. A katona a pincehelyiségbe menekült és nem 
lett semmi baja. A lány pedig, miután rendeződött 
a helyzet, családjával visszatért Erdélybe.

Ma már a közösségi élet egyik, ha nem a 
legfontosabb helyszíne a Kéktó Szabadidőpark, 
így nem árt, ha kicsit közelebbről is megismer-
jük a történetét. Simon Albert: Szigetszentmik-
lós története c. könyvében további érdekessé-
geket találhatnak.

 Petró Károly

Díszlécekkel körülkerített tó

Az ideiglenes jégpálya 2014-ben

Fürdőzők 1948 körül 

A Kéktó és a Jegenye utca találkozása, 
ahol egykor a nagy domb húzódott
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November 21-én iskolánk, a 
József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
helyszínt biztosított a „Mézes 
reggeli” országos projekt be-
indításához. Izgalommal és 
várakozással teli napok előz-
ték meg a programot. A gye-
rekek előzetes feladatként raj-
zokat készíthettek „Mézes 
reggeli” címmel. Az elkészült 

munkák iskolánk auláját dí-
szítették. Kilenc órakor kezdő-
dött az ünnepélyes megnyitó. 
Iskolánkba látogatott a föld-
művelésügyi miniszter úr, dr. 
Fazekas Sándor, a szlovén 
nagykövet asszony, Ksenija 
Skrilec, az OMME elnöke, dr. 
Mészáros László, és itt kö-
szönthettük városunk polgár-
mesterét, Szabó Józsefet is. 

Erre a délelőttre több hazai 
méztermelő is elhozta porté-
káját, ezeket kóstolgatni és 
megvásárolni egyaránt lehe-
tett. A diákok tízóraira mézes 

teát, mézes kenye-
ret és almát kap-
tak, ami nagyon 
ízlett mindenki-
nek. A felsősök-
nek a délelőtt fo-
lyamán filmvetí-
téssel egybekötött 
előadást tartottak 
„Hogyan készül a 
méz?” címmel. 
A  rajzpályázat 
eredményhirdeté-
se, az alsós kórus 
micimackós mézes 
dala, a gyerekek és 
felnőttek mézkós-
tolgatása színes, 
vidám, igazi mé
zes kavalkáddá 
varázsolta isko-
lánk auláját. Kö-

szönjük a lehetőséget, hiszen 
a magyar termelői méz fontos 
szerepet játszik egészségünk 
megőrzésében.

Kókánné Stefkó Mária

„Mézes” nap az iskolában
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Összesen 14 intézmény csatlakozott 
az akcióhoz. Természetesen voltak  
szempontok, melyeket a tanulóknak 
figyelembe kellett venniük, mikor az 
ajándékcsomagot összeállították. 
A  szervezők kérték, hogy elsősor-
ban játékokat, tartós élelmiszereket, 
higiéniai és iskolai eszközöket, vala-
mint egyéb ajándékokat adomá-
nyozzanak, az agresszivitásra kész-
tető játékokat, gyógyszereket és 
folyékony dolgokat pedig mellőzzék. 
A Lakihegy Rádió munkatársai a 
játék kezdetétől fogva rendszeresen 
látogatták az iskolákat, ahonnan 
élő egyenes adásban jelentkeztek, 
így a hallgatók is nyomon követhet-
ték, melyik intézmény éppen hol 
tart a versenyben. 

Minden kollégám, aki részt vett 
az ún. külső bejelentkezésekben, 
utólag azt mesélte, hogy nagyon 
kedvesen fogadták őt az iskolák-
ban. Engem például a tököli Weöres 
Sándor Általános Iskola tanulói egy 
meglepetéssel köszöntöttek: amint 
beléptünk az iskola főbejáratán, 
nagyjából 50-60 diák kiáltotta, 
hogy „Éljen a Lakihegy Rádió!”. 
A szigetszentmiklósi Bíró Lajos Ál-
talános Iskolában pedig egy olyan 
családias, vidám hangulatú osz-
tállyal volt dolgunk, hogy fel sem 
tűnt, a matematikaóra nagy részét 
ott töltöttük – persze a gyerekek 
nagy örömére. Őszintén szólva, jó 

érzés volt részt venni a játék lebo-
nyolításában, tudva, hogy a temér-
dek ajándék jó helyre kerül majd. 
Egy szigetszentmiklósi vállalkozó, 
Kiss Rudolf is felajánlotta segítsé-
gét, a játék végén ő szállította el a 
cipős do bozokat a város családsegí-
tő szolgálatához, melynek vezetői 
döntöttek arról, hogy mely csalá-
doknak van szükségük ilyen jellegű 
támogatásra. Meg kell említenem 
Bredák Alexandra kolléganőmet is, 
aki a szervezés oroszlánrészét vál-
lalta magára. Az elsődleges cél 
tehát a nélkülöző családok támo-
gatása volt, ám a diákoknak adott 

egy kis pluszerőt az is, hogy a 
győztes iskola a rádió által készít-
tetett vándorkupát tudhatja ma gáé-
 nak kerek egy évig. Volt olyan diák 
is, aki annyira szorgalmas volt, 
hogy több cipősdobozt is megtöl-
tött ajándékokkal. Olyan is akadt, 
aki a népszerűsítésben nyújtott se-
gítséget, és saját kreativitását fel-
használva figyelemfelhívó plakáto-
kat készített saját iskolájának fo-
lyosóira. Az összesítés szerint (ter-
mészetesen létszámarányosan) a 
szigetszentmiklósi József Attila Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában gyűjtötték össze a 

legtöbb, szám szerint 505 dobozt. 
A  karitatív akció során összesen 
csaknem 2000 dobozt töltöttek 
meg ajándékokkal a gyerekek. Zil-
ling Ibolyát, a győztes iskola igaz-
gatóját büszkeséggel töltötte el, 
hogy ők nyerték a versenyt, hiszen 
a részvétellel nemcsak a rászoruló 
családoknak nyújtottak nagy segít-
séget, hanem a tanulókat is jóra 
nevelték. A rászoruló családok és 
persze a Lakihegy Rádió nevében 
ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki tett azért, hogy az ünnep ismét 
arról szóljon, amiről szólnia kell!

Petró Károly 

Több ezer diákot mozgatott meg a Lakihegy Rádió jótékonysági játéka 
Emberségből jeles

Hivatalosan december elsején kezdődött az adománygyűjtő verseny, 
melyben Szigetszentmiklós, Tököl, Százhalombatta, Dunavarsány, vala-
mint Dunaharaszti általános és középiskolái vettek részt. 
A diákok feladata az volt, hogy december 12-ig annyi ajándékkal meg-
töltött cipősdobozt gyűjtsenek össze, amennyit csak tudnak. 
A cél az olyan hátrányos helyzetű családok támogatása volt, 
akiknek az ünnepek alatt is nélkülözniük kell.

Gyűlnek a dobozok

Vidám matematikaóra

Volt, ahol már alig fértek el 
az ajándékok

Egy tanuló által készített figye-
lemfelhívó plakát

A vándorkupa ünnepélyes 
átadója a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában (balról 
jobbra: Zilling Ibolya igazgató 
asszony, Haeffler András, a 
rádió főszerkesztője, Dr. Szilvay 
Balázs, a rádió ügyvezetője)

A vándorkupa ünnepélyes átadója a József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
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December 6-án rendezték 
a budapesti Oxygen Wellness 
Központban a kerékpáros Indoor 
Budapest Bajnokságot, 
ahol a szigetszentmiklósi SZTK 
Riders versenyzői is részt vettek.

A fitneszterem kényelme és fe-
dettsége még a rossz időben is 
lehetőséget biztosított egy kis 
erőfelmérőre. A feladat egysze-
rű volt: spinningkerékpárokon 
kellett megtenni 15 perc alatt 
minél több virtuális kilométert. 
Az eseményen több érmet is 
nyert a csapat. Elsőként a férfi 
Elit2 korcsoport kezdett, ahol 
Solcz Tamás és Ábrahám István 
állt rajthoz. Mindketten kiváló 
tempót tartottak, így Tamás a 
harmadik, míg István az első 
helyen végzett. A kilométer-

órák speciális beállításai miatt 
akár a 90 km/h-s sebességet is 
el lehetett érni – megfelelő láb-
fordulat esetén –, így fordulha-
tott elő, hogy Tamás 18,9, míg 
István 20,7 kilométerrel zárta a 
versenyt. Ezután egy kis pihenő 
következett a miklósi verseny-
zőknek, ugyanis két futam is 
lezajlott a különböző korosztá-
lyok számára, mígnem elérkez-
tünk az utolsó futamhoz, ahol a 
női és férfi elit korcsoportok 
indultak. Ezekben a kategóri-
ákban két ezüstérmet hoztunk 
el, Solcz-Ujvári Magdolna (19,4 
km) és Hegyi Emil Péter (21,4 
km) révén. Reméljük, a 2015-ös 
évet is hasonló sikerekkel tud-
juk majd indítani.

Hegyi Emil Péter
SZTK Riders csapatmenedzser

A XIX. WKF Karate Diákolimpia meg-
rendezésére – a Magyarországi 
Goju-Ryu Karate-Do Szövetség 
szervezésében – november 15-én 
került sor a Szigetszentmiklósi Vá-
rosi Sportcsarnokban, amely immár 
második alkalommal adott otthont 
ennek az eseménynek. A versenyre 
53 egyesület 476 versenyzője neve-
zett be az ország különböző általá-
nos és középfokú oktatási intézmé-
nyeit, iskoláit képviselve. A versenyt 
hosszas szervezőmunka előzte meg 
ezúttal is, a szervezők igyekeztek 
legjobb tudásuk szerint és eddigi 
versenyszervezői tapasztalataikat 
kiaknázva, azokból tanulva és merít-

ve a lehető legjobb rendezvényt le-
bonyolítani.

A kiadott jegyek alapján elmond-
ható, hogy összességében közel 
1500 fő látogatta meg a versenyt, 
illetve fordult meg a csarnokban. 
A  rendezvény jó hangulatban, és 
ami a fő, sérülésmentesen zajlott a 
résztvevők legnagyobb megelégedé-
sére. A formagyakorlatok és a küz-
delmek egy időben 5, illetve 6 küz-
dőtéren zajlottak, az eredményhirde-
tések, éremátadások pedig folyama-
tosan zajlottak. 6–21 éves korig ve-

hettek részt a versenyen a diákok, 
ezen belül pedig utánpótlás és hala-
dó, valamint korosztályonként több 
súlycsoportra bontva zajlott a viadal.

A verseny reggelén köszöntöttük 
a megjelent csapatokat és a vendé-
geket, majd dr. Mészáros János, az 
MKSZ elnöke mondta el beszédét, 
végül Orbán Zoltán WKF nemzetközi 
bíró, a verseny főbírája hivatalosan 
is megnyitotta a versenyt.

A rendezvény prominens vendégei:
  Dr. Mészáros János, a Magyar Ka-

rate Szakszövetség elnöke, 
  Büki Péter, a Magyar Budo Maga-

zin főszerkesztője,
  Székely Sándor, a Székely Budo 

Kft. tulajdonosa,
  Sensei Nana shimizu 3. danos 

japán mester.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
támogatását, a csapatok részvételét, 
és mindenkinek gratulálunk az elért 
eredményekhez! 

Harsányi László elnök
Magyarországi Goju-Ryu Szövetség

2014. NOVEMBER HAVI
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Láposi Katalin Tímea–
 Bíró Levente
Diószegi Dolli–Gáspár Géza
Vonga Viktória–
 Galgóczy Péter 
Denke Erika–Vigh Ferenc

2014. NOVEMBER 
HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT
HALÁLESETEK

Kenderesi István (1927)
Szabó Mária (1928)
Szabó Ilona (1946)

Szigetszentmiklósi sikerek 
az Indoor Kerékpár Bajnokságon
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Január 15. (csütörtök), 18.00 
Életmódváltó Klub évadnyitó elő-
adás
„Az elvárások csapdája, avagy mi 
hozza el a belső békét?” Az 
Álomkatalógus című könyv szerző-
jének dedikálással egybekötött elő-
adása. Előadó: Mátrai Vanda coach, 
író előadó. Jegyár: 700 Ft/felnőtt; 
400 Ft/diák, nyugdíjas

Január 17. (szombat), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Myrtill és a Swinguistique
Micheller Myrtill a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola jazz–ének 
tanszékén szerzett diplomát, 1993 
óta folyamatosan dolgozik énekes-
ként a jazz- és popzene legkülönbö-
zőbb területein. Myrtill és zenekará-
nak műsora a múlt század Francia-
országát idézi fel francia és angol 
nyelvű dalokkal. Myrtill és a 
Swinguis tique új, magyar nyelvű al-
buma pedig az '50-es, '60-as évek 
közismert és elfeledett dalait vidám 
gipsy swing stílusban dolgozza fel 
néhány saját dallal kiegészítve. 
A zenekar tagjai: Micheller Myrtill 
(ének), Pintér Tibor (gitár), Pintér 
László (gitár), Sárkány Sándor (nagy-
bőgő), Gálfi Attila (dob). Jegyár: 
1800 Ft/felnőtt, 1200 Ft/diák, nyug-
díjas. Jegy- és asztalfoglalás előze-
tesen ajánlott a helyszínen! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Január 22. (csütörtök), 18.00
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond: Virág 
Róbert, a Kulturális, Sport és Tár-
sadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke. Ünnepi beszédet mond: 
Doncsev András, az NKA alelnöke. 
Városi Közművelődési Díj, valamint 
Városi Testnevelési és Sport Díj át-
adása. A díjakat átadja: Szabó József 
polgármester. Ünnepi műsor. „Volt 
egy-két este.” A Vodku zenekar Cseh 
Tamás-estje. Bata István – gitár, 
ének. Szabó Árpád – hegedű, man-
dolin, ének. Takács Szabolcs – gitár, 
nagybőgő. Bede Sarolta – ének, 

harmonika. További közreműködők:
Székely Miklós Városi Kórus. Zon go-
rán kísér: Berthóty László. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme

Január 23. (péntek), 19.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
„Kabaré”
Közkívánatra az óévbúcsúztató 
Szilveszteri Kabaré ráadás előadása
Szereplők: Janklovics Péter, Bencze 
Sándor, Lőrincz Andrea, Várfi Sándor, 
Pintér Tibor és a Szigetszentmiklósi 
Sziget Színház társulata. Jegyár: 
2000 Ft. Jegyek igényelhetők a 06-
24/530-980-as és a 06-30/422-
3851-es telefonszámon. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme

Január 30. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendezvénye
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Január 31. (szombat), 20.30 
Hallgasd helyben! Élő rockzenei klub  
Fellépnek: Marcello’s Mystical Mind
A zenekar alapító tagjai a Kőbányai 
Zenei Stúdió hallgatóiként kezdtek 
közösen zenélni, a ma szokásos ze-
nei palettán ritkán szereplő feldol-
gozások adták a műsor gerincét 
(Glenn Hughes, Genesis, Dave 
Matthews, Toto, Peter Gabriel stb.). 
Ez a közös zenei kincs hatással volt 
a saját számok születésére is. 2012-
ben magánkiadásban jelent meg 
első kislemezük, a kizárólag saját 
szerzeményeket tartalmazó Brain-
forest, idén pedig újabb lemez vár-
ható Changing moods címmel. 
A zenekar tagjai: Egri Márton – dob, 
Kovalik Miklós – basszusgitár, Tarcza 
Vilmos – gitár, Török Viktor - gitár, 
ének. Divina Machina. A sziget-
szentmiklósi együttes állandó tag-
sággal játszik szinte a kezdetektől. 
Ez az összeszokottság és a folyama-
tosan bővülő ismert blues-rock, il-
letve popszámokból álló műsor adja 
minden Divina-buli jellegzetes han-

gulatát. Az együttes, melynek tagjai 
különböző formációkban is zenél-
nek, számos koncertet adott már 
országszerte, de a „főhadiszállás” 
mindig Szigetszentmiklós maradt.
Jegyár: 700 Ft. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház

FEBRUÁRI ELŐZETES!

Február 2-3-4. (hétfő–szerda), 
 9.15 és 10.45-től

Gyermekszínház
HOLLE ANYÓ – bábjáték
A Veszprémi Kabóca Bábszínház 
vendégjátéka. Író: Grimm testvérek 
meséje alapján Pozsgai Zsolt. Dra-
maturg: Szántó Viktória. Tervező: 
Bátonyi György. Zene: Nyitrai László.
Rendező: Székely Andrea. Játsszák: 
Szőke Kavinszki András, Wágner-
Szabó Eszter. Ajánljuk 3 éves kortól.
Előadások: 9.15-től óvodásoknak. 
10.45-től kisiskolásoknak. Jegyár: 
800 Ft. Egyéni érdeklődőket csak 
korlátozott számban tudunk fogad-
ni! Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház színházterme

Február 7. (szombat), 
 15.00 és 17.00

Farsangi Családi Délután
15.00 és 17.00-tól Kolompos Színház: 
Furulyás Palkó. Megy a gőzös, megy a 
gőzös... – a Kolompos-mesevonat to-
vább zakatol. Elbú csúztatjuk a telet, 
köszöntjük a tavaszt naphívogató, 
esőcsalogató dalocskákkal és szerel-
mes énekekkel. Az előadásokat rövid 
táncház követi. 16.00 és 18.00-tól az 
előadások után farsangi kézműves 
foglalkozások. Jegyár: 900 Ft (3 éves 
kortól). Jegyek elővételben vásárolha-
tók az információs szolgálatnál. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház színházterem és aula

Február 14. (szombat), 19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: 
Szabó József polgármester 
A báli zenét az ATLANTIS együttes 
szolgáltatja. Házigazda: dr. Szilvay 
Balázs, a Lakihegy Rádió ügyvezető 
igazgatója. A báli menüt az Arany-
fakanál vendéglő konyhafőnöke, 
Hárosi Mihály készíti. Jegyár: 8500 
Ft, mely elővételben vásárolható!
Helyszín: Városi Sportcsarnok
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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

A Városi Könyvtár és Közösségi ház köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2014. évi szja 1%-át intézményünknek felajánlották. Az így 
befolyt 120 101 Ft-ból a könyvtár, mint minden évben, most is 
hangoskönyveket és műsoros CD-ket vásárolt, melyeknek listája in-
tézményünkben megtalálható.



Megfogadtad már ezerszer,
hogy többet törõdsz az
egészségeddel, de még
nem sikerült megtartanod?

JÓGÁK, FEJLESZTÕ-, GYÓGY- ÉS EGÉSZSÉG

MEGÕRZÕ TORNÁK CSECSEMÕ KORTÓL A

NYUGDÍJIG MINDEN KOROSZTÁLYNAK.
MASSZÁZSOK, MANUÁLTERÁPIA, EGYÉNI

REHABILITÁCIÓ, KINEZIOTAPING.

Szigetszentmikló s, Á rpá d u. 15.
Tel.: +36 70/320-3923 ● www.maitrastudio.hu


