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RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület módosította 
a lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásáról 
és értékesítéséről szóló 26/2011. 
(X. 27.) önkormányzati rendele-
tet, valamint az önkormányzati 
képviselő, a bizottság elnöke és 
tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, 
természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről, továbbá a kö-
telezettségszegés jogkövetkez-
ményeiről szóló 25/2014. (XII. 11.) 
önkormányzati rendeletet.

INTÉZMÉNYFENNTARTÁS
Az Ádám Jenő Többcélú Intéz-
mény 12505 hrsz.-ú teljes ingatla-
nán a műszaki-karbantartási, üze-
meltetési feladatokat, valamint az 
iskolai büfé üzemeltetését a Vá-
rosfejlesztő Kft. látja el.

Az Ádám Jenő Többcélú Intéz-
mény iskolai 1000 adagos főző-
konyhájának és éttermének üze-
meltetésével az Egészségügyi és 
Oktatási Intézményeket Működte-
tő Irodát bízta meg a képviselő-
testület.

A Bíró Lajos Általános Iskola 
ebédlőhelyiséggel való bővítésé-
nek költségeire további 4 700 000 
Ft-ot biztosított a testület. 

A helyi iskolák (József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Kardos István Álta-
lános Iskola és Közgazdasági Szak-
középiskola, Batthyány Kázmér 

Gimnázium) udvarait, sportpályáit 
a 2015. évben is használhatják a 
gyerekek hétvégeken és tanítási 
szünetekben 10.00–22.00-ig.

A Szigetszentmiklósi Járási Hi-
vatal zavartalan működtetésének 
elősegítése érdekében a képviselő-
testület biztosította az ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/a szám alatti épületé-
ben az informatikai hálózat bőví-
tését, melynek fedezetére 1,9 M 
Ft+áfa keretösszeget biztosított.

TULAJDONOSI ÜGYEK
Elfogadásra került az „ARIES” 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítása.

Az önkormányzat lemondott 
elővásárlási jogáról a Szigetszent-
miklós, Orgona u. 32. sz. alatti in-
gatlan ¼ tulajdoni hányadára vo-
natkozóan.

BERUHÁZÁSOK
A Bucka városrészben a csator-
nahálózat-kiépítés befejezésé-

nek közeledtével az ingatlanon 
belüli lakossági rákötések ösz-
tönzése érdekében a képviselő-
testület stratégiai tervet foga-
dott el, valamint a Városfejlesztő 
Kft.-t bízta meg a tervezési-le-
bonyolítási koordinációs felada-
tok ellátásával.

A testület elvi hozzájárulását 
adta a konzorciumi partnerként 
való részvételéhez az „Okos vá-
rosok és közösségek” H2020-
SCC-2015/SCC-01-2015 azono-
sító jelű pályázaton.

Az Otthon Melege Programon 
induló szigetszentmiklósi társas-
házak, lakásszövetkezetek segítsé-
get kapnak a szükséges pályázati 
önerő kiegészítésében vissza nem 
térítendő támogatás formájában, 
amelynek mértéke társasházan-
ként, lakásszövetkezetenként leg-
feljebb az általuk fizetendő önerő 
összegének 17%-a. A támogatá-
sok összegére 50 000 000 Ft ke-
retösszeget biztosított a testület.

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS 
ÉS NEVELÉSI ÜGYEK
Az Ádám Jenő köztéri műalkotás 
alapozási munkáira 1 500 000 Ft 
keretösszeget biztosított a kép-
viselő-testület.

A Vadgesztenye Szociális In-
tézmény létszámát 1 fő szociális 
segítő státusszal megnövelte a 
testület.

Iskolai védőnői álláshely be-
töltésére nyilvános pályázat ke-
rült kiírásra.

EGYÉB ÜGYEK
A Belügyminisztérium által kidol-
gozott „Közép-magyarországi 
Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és közép-
városokban – Integrált Település-
fejlesztési Stratégiák kidolgozása” 
című együttműködési megállapo-
dásban foglaltakkal a képviselő-
testület egyetértett, s felhatal-
mazta a polgármestert a szüksé-
ges szerződések megkötésére.

Hozzájárulását adta továbbá a 
testület ahhoz, hogy Felcsút Köz-
ség Önkormányzata tagként csat-
lakozzon a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz.

Döntés született még szakértő 
megbízásáról tanácsadói felada-
tok ellátására, valamint fedezet 
kiegészítéséről zöldmunkákra és a 
zöldhulladék-begyűjtési felada-
tok elvégzésére. 

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2015. január 28-i rendes, 

valamint a február 11-i rendkívüli ülésén meghozott döntésekről

Kötelező kéményseprés
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény és a 
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 63/2012. 
(XII. 11.) BM-rendelet értelmében előírt kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – Szi-
getszentmiklós közigazgatási határain belül – a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottai látják el. 

Kollégáink 2015. március 17. és december 31. között ke-
resik fel a települést. A társaságunk alkalmazásában álló 
dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

További információt találhatnak honlapunkon: http://
www.magyarkemeny.hu/

Magyar Kémény Kft. Érdi Kirendeltség

Óvodapedagógust keres 
a Szivárvány Tagóvoda 

A „Napraforgó” I. Sz. Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony formája:
szerződéses közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: 
Szivárvány Tagóvoda – 2310 Szigetszentmiklós, Sas út 7/a

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.szigetszentmiklos.
hu oldalon a Hirdetőtábla/Álláshirdetések menüpont alatt.
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Az Itt-lakom közösségépítő prog-
ram és a projektgazda Bástya Ala-
pítvány szervezésében nagyszerű 
előadást hallgathattunk, tekint-
hettünk meg február 21-én az 
Újvárosi Református Templomban 
a Golgota Gospel Kórus Kiskórusá-
nak köszönhetően. A gospel ellen-
állhatatlan egységbe ötvözi a 
zenét, ezen belül a legszebb 
„hangszert” használó kórusének-
lést, a zenébe a harmonikus tánc-
hoz közelítő mozgással való beol-
vadást, valamint az énekek spiri-
tuális tartalmát, Isten dicsőítését. 

A Golgota Gospel Kórus Kiskó-
rusa a tervezett egyórás koncerten 
felül félórás ráadást adott, a kö-
zönség legnagyobb örömére. 
A  jelen lévők számára a teljes 
feloldódást, megnyugvást, ugyan-
akkor egy kívánatos közösséghez 
tartozást jelentette ez a másfél 
óra. A csodálatos előadást nyújtó 
kórus meghívta és segítette a hall-
gatóságot a passzív szerepből való 
kilépésre, és gyengéd segítséget 
nyújtott az éneklésbe való bekap-
csolódásra, amikor az „Oh Happy 
Day” című mű előadásába a teljes 
közönséget bevonta. A közös 
éneklés megkoronázta a késő dél-
utáni élményt az éneklésben részt 
vevők számára, és még annak a 
néhány hallgatónak is feledhetet-
len élményt adott, akik talán nem 
bízva eléggé magukban és a kö-
zösségben, kevésbé aktívan kap-
csolódtak be.

Az utolsó szám előtt dr. Har-
mathy András nagytiszteletű úr, az 
Újvárosi Református Templom lel-
kipásztora beszélt a gospelről, az 

általa közvetített világról. A kon-
certet lezáró rövid beszéd nemcsak 
a hívők, hanem azok számára is 
elgondolkodtató volt, akik még 
nem hiszik Isten létezését.

Ezzel az esttel folytatódott az 
Új Széchenyi Terv által támogatott 
Itt-lakom projekt koncertsorozata, 
újabb színnel gazdagítva a bemu-
tatott zenei palettát. A projekt 
célkitűzése, hogy ne csak segítsé-
get nyújtson, ne csak a mindenna-
pi kapcsolatok kiépítéséhez, bőví-
téséhez szolgáló klubfoglalkozá-
soknak adjon teret, hanem értékes 
kulturális alkalmakat teremtsen, 
olyan eseményeket hozva a lakó-
telepre, a lakásunk ajtaja elé, ame-
lyekhez különben nehezen elérhe-
tően, csak a neves fővárosi kultúr-
intézményekben juthatnánk hozzá.

A projektgazda Bástya Alapít-
vány – már a program utáni időkre 
is gondolva – márciusban egy 
hosszú távú, „Komolyzenei estek” 
elnevezésű sorozatot tervez indí-
tani. Az egyelőre havi egy estére 
szervezett klubfoglalkozásokon a 
zene világával fogunk ismerkedni, 
közülünk való „kalauzok" segítsé-
gével. Szeretnénk a zene világát 
körbejárni oly módon, hogy az 
számunkra, hétköznapi emberek 
számára érthető legyen, érthetővé 
váljon. Kérjük, erre és az összes 
többi lehetőségünkre vonatkozóan 
keresse hirdetéseinket, honlapun-
kat (itt-lakom.hu), vagy személye-
sen az irodánkat (Kálvin tér 1.)! 
Rendezvényeink – az Új Széchenyi 
Terv támogatásának köszönhető-
en – a résztvevők számára ingye-
nesek. Asbóth György

Feledhetetlen gospelkoncert 
a Szent Miklós lakótelepen

ISKOLAI KÖRZETHATÁROK
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal a 
megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó álta-
lános iskolák körzethatárait kijelölte, melyek a városi honlapon - 
www.szszm.hu - megtekinthetőek. Polgármesteri Hivatal

Falugazdász fogadóórák rendje 
Körzetközpont címe: 2300 Ráckeve, Kossuth L. út 96. II. em. 210.

Telefon: 06-24/519-245

Hétfő 8.00–12.00 Tököl
  Művelődési Ház 24/189-394
 13.00–16.00 Szigetszentmiklós, 
  Loconczi u. 1. 24/457-153

Kedd 9.00–12.00 Ráckeve  
  Körzetközpont 24/519-245
 13.00–16.00 Szigethalom 
  Szabadidőközpont 24/889-229

Szerda 9.00–12.00 Ráckeve 
  Körzetközpont 24/519-245
 13.00–16.00 Szigetcsép 
  Polgármesteri Hivatal 24/418-540

Csütörtök Nincs ügyfélfogadás

Péntek 8.00–12.00 Szigetszentmiklós, 
  Loconczi u. 1. 24/457-153

SZIGETSZENTMIKLÓS KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK 
ENERGIATAKARÉKOS ÁTALAKÍTÁSA

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. február 20.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-
5.5.0/K/14-2014-0021 azonosítószámú „Szigetszentmiklós közvilágítá-
sának energiatakarékos átalakítása” elnevezésű projekt megvalósítására 
226 691 190 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A projekt keretében alapvető cél Szigetszentmiklós területén az energia-
hatékonyság, és az energiatakarékosság megvalósítása a közvilágítás 
korszerűsítésével. A pályázat segítségével korszerűsítjük a jelenlegi be-
rendezések jelentős részét, modern és energiatakarékos LED-világítással 
látunk el közutakat. A fejlesztés során összesen 2442 db lámpatest/izzó 
kerül korszerűsítésre a településünk területén.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására, a projekt 
elszámolható költségeinek finanszírozására önkor-
mányzatunk támogatási szerződést kíván kötni, 
melynek előkészítése jelenleg is zajlik.
A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból 
valósul meg.
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Kedvezett az időjárás, a kivitelezők 
megkezdték a Híd a generációk kö-
zött – A szigetszentmiklósi József 
Attila lakótelep szociális célú reha-
bilitációja projekt utolsó ütemének 
munkálatait. A Vitép ’95 Kft. a 
fagypont feletti hőmérsékletet ki-
használva megkezdte az utolsó 
ütemben tervezett parki szerviz utak 
és murvás parkolók kiépítését. 
A  projektterületen kialakítandó 
utak nyomvonala követi a jelenleg is 
meglévő utak nyomvonalát. A 3607 
hrsz.-ú ingatlanon egy tömbön be-
lüli belső út húzódik, amelyik a 
Radnóti M. utcát köti össze a Deák 
F. utcával. Ez az út részben az ebben 
a háztömbben található üzletek ki-
szolgálóútja, részben pedig az itt 
lakók gépjárműveinek tárolására 
szolgáló terület. Mivel a parkolás 

nem megoldott ezen a helyen, a 
tömbben lakók és a parkot haszná-
lók részére parkolókat és kerékpár-
tárolót létesítünk.

A 3612 hrsz.-ú ingatlanon egy 
tömbön belüli belső út húzódik a 
Váci Mihály utcától, amelynek kö-
zepén még kicsatlakozik a Bajcsy-
Zsilinszky útra. A tömbbe máshon-
nan gépkocsival behajtani nem 
lehet. A burkolata aszfalt, amely 
nagyon elhanyagolt állapotban 
van, töredezett, sok helyen kiká-
tyúsodott. Az út mellett rendezet-
lenül a zöldterületen autók parkol-
tak. A felújítás során a meglévő 
útburkolatot felszedjük, és helyén 5, 
illetve 4 m széles, a gyalogos for-
galmat is ellátó viacolor burkolatot 
készítünk. A park felőli oldalán 
murvaszórású parkolók készülnek. 

Befejeződtek a József Attila 
Általános Iskola és a Csicsergő 
Óvoda kerítésfelújítási munkái. Az 
iskola régi kerítésének helyén tel-
jesen új, a korábbinál tetszetősebb 
kivitelű kerítést építettek a Po la-
ris-Nord Kft. munkatársai. A mű-
helyi előkészítés után néhány hét 
alatt elkészült a kerítés alapozása 
és az elemes lábazat, valamint az 
acélszerkezet. Az óvoda kerítése 
jobb állapotban volt. Ennek lába-
zatát felújították, az acélelemeket 
újra festették.

A felújítási munkák végéhez 
közeledve tekintsünk vissza a már 
elkészült munkákra! A látvány itt-
ott szomorú, néha egyenesen le-
hangoló. Lefeszített padtámla, fel-
tépett asztal, graffitival telefestett 
falak. A parkba kihelyezett aszta-

lokból, padokból többet elloptak, a 
parkot öntöző rendszer egyes ele-
mei talán valamely tesztoszteron-
tól duzzadó keblű fiatal zsebében, 
esetleg valakinek a magánkertjé-
ben találták meg végső felhaszná-
lási helyüket. Csak remélni tudjuk, 
hogy az újdonság varázsa idővel 
szűnni fog a vandalizmusra hajla-
mos lakótársaink esetében. Addig 
is újabb beruházással, térfigyelő 
kamerák telepítésével próbáljuk 
védeni közös értékeinket.

KEDVEZETT AZ IDŐJÁRÁS 
– megkezdődött a Híd a generációk között 

projekt utolsó ütemének kivitelezése
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Különleges sporteseménynek adott otthont városunk. Február 21-én 
rendezték a Kutyás Súlyhúzó Tavasznyitó Európa-bajnokságot a Szi-
getszentmiklósi Kutyaiskola Gyári úti telephelyén. 

Tíz súlycsoportban több száz kilós terheket kellett elhúzniuk az 
ebeknek, mindezt egy speciális hám segítségével egy különleges sín-
szerkezeten. Az egyes súlyokat csaknem öt méteren át húzhatták a 
kutyák, a teljesítmény értékelésének legfőbb szempontja pedig az volt, 
hogy a kutya a súlyának hányszorosát tudja elhúzni. A kan és szuka 
kutyák teljesítményét nemenként és három különböző korcsoportban 
értékelték. A megmérettetésen különdíjat kapott a „sínek királynője" 
három súlycsoportban, de a legnagyobb testtömegindexű és a legna-
gyobb súlyt elhúzó ebet is díjazták.

Súlyhúzó kutyák 
versenyeztek

Téli látkép városunkról, 
a Szent Miklós-templom tornyából

Dr. Vántsa Botond alpolgármester megnyitja az eseményt
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1956. január 12., csütörtök, 6 óra 
46 perc. Van, aki már elment 
dolgozni vagy éppen ekkor ké-
szülődik, az asszonyok nagy 
része elkezdte a házimunkát, a 
gyerekek ébredeznek, és persze 
van, aki még alszik. Teljesen átla-
gos, hideg, téli hétköznap Duna-
harasztin, Szigetszentmiklóson és 
a többi térségi településen egy-
aránt. Egyszer csak hátborzonga-
tó, mély morajlás. Az is hallja, 
aki a házban van, és az is, aki 
már a földeken. Mindenki felfi-
gyel a szokatlan hangra. Miután 

alábbhagy, következik a néhány 
másodpercnyi, még feszültebb 
csend. Az élet egy pillanatra 
megáll. Hirtelen minden felől 
hallani a házak recsegését-ropo-
gását, látni az eldőlő kerítéseket, 
a fák és oszlopok himbálózását, 

Szigetszentmiklós ANNO

A XX. század legnagyobb 
magyarországi földrengése

Megrongálódott épület Dunaharasztin

Sírkő

Taksonyi templom

Közös újjáépítés4 cm átmérőjű iszapkráterek Taksonyban

Jövőre lesz 60 éve, hogy egy M 5,6 erősségű földrengés nem-
csak Dunaharasztin, hanem a térség többi településén, köztük 
Szigetszentmiklóson is komoly károkat okozott. A Lakihegy 
Rádió Süss Fel Nap! c. reggeli műsorában arra kérték a mű-
sorvezetők a hallgatókat, hogy meséljék el, hogyan emlékez-
nek az évszázad egyik legnagyobb természeti katasztrófájára.



de még az utak felszínének moz-
gását is. Sok alap nélkül épült 
vályogház egyszerűen összedől, 
az áramellátás megszűnik. Ha-
marosan az utca megtelik kétség-
beesett, az ijedtségtől elsápadt 
emberekkel, akik nem tudják, 
hogy egymást nézzék-e vagy a 
pusztítást, melyet a földmozgás 
okozott. Mindezt a semmiből, 
egyik pillanatról a másikra.

Egy rengésraj bevezetése volt 
ez, amit ugyanabban az évben 
különböző erősségű, kétszáznál 
is több utórengés követett. Az 
akkori adatok szerint Dunaha-
rasztin, Taksonyban, Sziget-
szentmiklóson, Alsónémedin, 
Dunavarsányon, Délegyházán és 
Szigethalmon összesen 6185 la-
kóház és 117 középület sérült 
meg. A katasztrófának két halá-
los áldozata volt, őket a romok 
temették maguk alá. A Lakihegy 
Rádió reggeli műsorába az aláb-
bi beszámolók érkeztek telefo-
non és e-mailben:

Ágnes: – Csak 6 éves voltam, 
de az események még bennem 
élnek. A mi házunk mennyezete 
csak megrepedezett, a csillárok 
és a vázák leestek. Édesanyám a 
gerince miatt nagyon sokszor 
feküdt deszkán, mivel nem tu-
dott felkelni. Emlékszem, egy 
ajtón fekve hozták ki az utcára, 
ahol már többen voltak. A szom-
széd ház teljesen összedőlt, a 
szerencse az volt, hogy a főfalak 
egy része megmaradt, és a tetőt 
valamelyest megtartották, így 
nem történt haláleset. 

Irén: – 11 éves voltam a föld-
rengéskor. Azt mondták, még a 
Csepel Autógyár egyik kéménye 

is kilengett. A poharak csak úgy 
táncoltak a polcunkon. Ahogy 
ott álltunk az előszobában, olyan 
érzés volt, mintha üres tér lett 
volna alattunk.

Piroska: – 6 éves kislány vol-
tam. Egyszer csak arra lettem fi-
gyelmes, hogy a falióra ringató-
zik a falon. Mindig egy nagy 
vaskályhán melegítettük a vizet, 
és mielőtt a rengéstől a cső kijött 
volna a falból, a kályha hol 
előre, hol hátra mozgott, a víz 
pedig leesett. Anyukám épp 
akkor készült a munkába és 
látta, ahogy hullámzik a padló. 
A rengéskor azonnal kivette az 
öcsémet az ágyából. Röviddel 
ezután egy óriási tégladarab hul-
lott oda, ahol az öcsém feje volt. 
Emlékszem az ijedtségre, amit 
éreztem. Hullott ránk a vakolat, 

anyukám pedig rám kiáltott: 
„Húzd a fejedre a takarót!" Ná-
lunk is megrepedtek a falak, így 
a következő időszakban a szom-
szédban aludtunk a kukoricara-
kás tetején. 

János: – 7 éves voltam. A szi-
getben laktunk, ami a vasút és a 
Duna közötti terület. Régen Ár-
pád-ligetnek hívták. Hatalmas 
pánikhangulat volt. A kémények 
ledőltek, a tűzfalak leborultak a 
házaknál, a spejzben a befőttek a 
földre hullottak, a csillárok le-
szakadtak. Az is elképesztő, ami 
a föld alatt játszódott le: amikor 
a helyreállítási munkák zajlottak, 
a gyűrűs kutakat próbálták meg-
javítani. A homok fölszaladt a 
gyűrűs kút szájáig és kinyomta a 
vizet. Megpróbálták rendbe hoz

ni, de nem találták az alsó gyű-
rűket, mert azokat több méterrel 
arrébb tolta a rengés. Hatalmas 
erő lehetett. Emlékszem, kaptunk 
segélycsomagot, amiben ameri-
kai, nagy dobozos vajak voltak. 
Életemben olyan jó ízű vajat 
nem ettem. Nekünk különösen 
nehéz volt az az év, hiszen ezt 
követte a nagy árvíz, ami telje-
sen elöntötte a szigetet. 

A térségben több száz család-
nak kellett elhagynia lakhatat-
lanná vagy veszélyessé vált ott-
honát. Ők leginkább középüle-
tekben, rokonoknál, szomszédok-
nál, ismerősöknél aludtak. A ren-
geteg károsultnak az állam újjá-
építési kölcsönt biztosított 1,5%-
os kamattal. Ezt a lehetőséget 
sokan kihasználták, lebontották 
öreg házaikat – még azokat is, 
melyeken csak kisebb károkat 
okozott a rengés –, hogy helyük-
re újat építsenek. A renoválást 
azonban nem segítette az időjá-
rás: a közepesen hideg január 
után a február –20 fok alá süllye-
dő hőmérsékleteket és kemény 
havazást hozott. A helyreállítást 
ilyenkor szüneteltették, de ta-
vasszal folytatódtak a munkák. 

Jelentősebb rengéseket 1966-
ban, 1974-ben és 1983-ban is 
mértek a térségben. Dunaharasz-
tin a legutóbbi földrengés 1996. 
október 21-én volt és károkat 
nem okozott. 

Forrás: historia.hu
foldrenges.hu
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A rengés által kidöntött tégla-
kerítés Szigetszentmiklóson

Lakhatatlanná vált ház

Tanácsháza, Dunaharaszti Leomlott házfal a dunaharaszti 
Dózsa György utcában
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Bálint napján, február 14-én 
rendezte idén a város a ha-
gyományos Miklósi Bált. Az 
est sikerét előrevetítette az a 
tény, hogy a jegyek már he-
tekkel korábban elkeltek, így 
idén is telt házas események 
(több mint 400 fő) adhatott 
otthont a Városi Sportcsarnok. 
A jó hangulatról az Atlantis 
együttes gondoskodott, a báli 
menüt pedig ezúttal is az 
Aranyfakanál vendéglő állí-
totta össze.

Táncra perdült a város
Bécsi keringő 
(József Attila Általános Iskola 8/z osztály)

A házigazda dr. Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió ügyvezetője A fővédnök Szabó József polgármester
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Énekel Szabó Dorottya, 
a Sziget Színház énekesnője

Angler Balázs és Simon 
Panna Boglárka, a Budapesti 
Operettszínház művészei

A báli vacsora Hárosi Mihály 
konyhafőnök jóvoltából

Éjféli tombolasorsolás



IDEI SZABADIDŐS BRINGÁS PROGRAMOK
MÁRCIUS 15. (vasárnap) – Ócsa–Bugyi–Délegyháza kerékpártúra
ÁPRILIS 6. (hétfő) – Húsvéti Csepel-sziget-kerülő kerékpártúra 11. 

(szombat) – Vértes gyalogtúra 24–26. (péntek–vasárnap) – Bala-
ton-kör kerékpártúra (85 és 206 km) 26. (vasárnap) – Érd körbe 
kerékpártúra fürdővel egybekötve

MÁJUS 1. (péntek) – Miklósi majális 2. (szombat) – Vértes–Tata kerék-
pártúra 16. (szombat) – Miénk a pálya – Hungaroring kerékpártúra 
23–25. (szombat–hétfő) – Őrségi kerékpártúra 29. (péntek) – Gye-
reknap – Dujmo lakópark 30. (szombat) – Gyereknap – Sárgaház

JÚNIUS 6. (szombat) – Nyílt nap – Szigetcsép kerékpártúra 12. (pén-
tek) – Tanévzáró koncert – Kéktó Szabadidőpark 13. (szombat) –
Velencei-tó kerékpártúra 27–28. (szombat–vasárnap) – Bakony 
kerékpártúra

JÚLIUS 10–12. (péntek–vasárnap) – Tisza-tó kerékpártúra 25–26. 
(szombat–vasárnap) – Bortúra a Káli-medencében kerékpártúra

AUGUSZTUS 8–9. (szombat–vasárnap) – Csobánka gyalogtúra 15. 
(szombat) – Tour de Esztergom kerékpártúra 20–23. (csütörtök–
vasárnap) – Balaton-kerülés kerékpártúra

SZEPTEMBER 5. (szombat) – Gödöllői-dombság gyalogtúra 22. (kedd) 
– Autómentes nap – Szolnok–Cegléd kerékpártúra 27. (vasárnap) 
– Érd körbe kerékpártúra fürdővel egybekötve

OKTÓBER 23–25. (péntek–vasárnap) – Mátra gyalog- és kerékpártúra
NOVEMBER–DECEMBER. Korcsolyázás a Szigetszentmiklósi Jégpályán 
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Január 31., Mogyoród, U23-as KF Magyar Bajnokság
Edző: Rusz Gergely
Eredményeink: 
 Szabó Patrik 85 kg 1. helyezett, magyar bajnok
 Nagy Mihály 130 kg 2. helyezett
 Kottes Pál 71 kg 3. helyezett
 Tomin Márton 98 kg 3. helyezett
 Balog Viktor 71 kg 5. helyezett
 Vígh Péter 59 kg helyezetlen
Csapatban a 2. helyet szereztük meg.

Február 15., Szigetszentmiklós, U23-as SZF Magyar Bajnokság
Edző: Rusz Gergely, Balogh Zsolt
Eredményeink:
 Nagy Mihály 125 kg 1. helyezett, magyar bajnok
 Tomin Márton 97 kg 3. helyezett
 Kottes Pál 74 kg 3. helyezett
 Balog Viktor 65 kg 5. helyezett
 Gergely László 70 kg 5. helyezett
Csapatban a 2. helyet szereztük meg.

Az U23-as OB-k egyben a márciusi U23-as Eb-re válogató versenyek 
voltak. Szabó Patrik KF 85 kg, Nagy Mihály SZF 125 kg, így biztos utazó 
az Eb-re. Tomin Márton a KF OB-n megsérült, így az elért 3. helyével 
és sérült könyökével elszállt az Eb-indulási esélye.

Február 15., Dunaújváros
 Területi korosztályos KF-ú verseny, amelyen 13 versenyzőnk indult, 
és 11 érmet szereztünk. 

Edző: Csiszár János, Zsivnovszky György
Érmeseink

Aranyérmes:  Nagy Marcell 35 kg, Mózes Ádám 38 kg, Balogh 
Attila 46 kg, Zsivnoszky Gergő 54 kg, Rusz Gergő 
54 kg, Nagy Barnabás 85 kg, Budai Kovács Marcell 
42 kg

Ezüstérmes: Patyi Máté 42 kg
Bronzérmes:  Mráz Zoltán 35 kg, Nagy Zsombor 42 kg, Patyi 

Péter 50 kg

Február 18–20., Teherán, KF-ú Világkupa 

 A magyar válogatott 85 kg-os birkózója, Szabó Patrik a Sziget SC 
versenyzője. Patrik orosz ellenfelét legyőzte, a töröktől, örménytől, 
svédtől viszont kikapott. A magyar válogatott 8 csapatból az 5. 
helyen végzett. 

 Tomin Márton
szakosztályvezető

KERÉKPÁROS PROGRAMOK 2015-BEN
A Szigeti Szabadidő és Kerékpáros Egyesület (SZISZKE) – ahogy az 
elmúlt évek során, úgy az idén is – sok bringás programot kínál gye-
rekeknek és felnőtteknek egyaránt. Programjainkban megtalálhatóak 
egy- és többnapos kerékpáros és gyalogos túrák, melyeket egyaránt 
ajánlunk kezdő kerékpárosoknak, gyerekeknek, családoknak, de van-
nak nagyobb felkészültséget igénylő hegyvidéki programok is. A többi 
között idén a Vértesbe, az Őrségbe és a Balaton-felvidékre látogatunk 
el. Programjainkon nemcsak egyesületi tagok, hanem bárki részt 
vehet. Amennyiben felkeltettük valamelyik túránkkal az érdeklődésü-
ket, úgy látogassanak el honlapunkra – www.sziszke.hu – vagy 
Facebook-oldalunkra – Sziszke Egyesület –, és ott megtalálják aktuá-
lis programjainkról a részletes tájékoztatást. 
Jó tekerést és hátszelet kívánok minden bringásnak!

Franyó Kálmán, SZISZKE-programmenedzser



A VÁROSI SPORTCSARNOK 
MÁRCIUSI PROGRAMJAI

MÁRCIUS 7. (szombat)
Hungarian Tatami Cup
Nemzetközi Karateverseny
 
MÁRCIUS 8. (vasárnap)
9.00   SZKSK II–Vecsés II

Férfi felnőtt kézilabda-bajnoki mérkőzések

11.00  SZNKSE–Gyömrő VSK
Női felnőtt és junior kézilabda-bajnoki mérkőzések

15.00  SZKSK–FTC II-Diagnosticum
Férfi felnőtt kézilabda-bajnoki mérkőzések

 
MÁRCIUS 14. (szombat)
 Káprázatos Táncshow Moderntánc Kupasorozat Európa-bajnoki 

kvalifikáció
 
MÁRCIUS 19-20-21. (péntek-szombat-vasárnap)
 SZTK RITMIKUS GIMNASZTIKA KUPA
 
MÁRCIUS 28. (szombat)
 KARATE MARATON
 AZ ÖSSZETARTÁS ÜNNEPE
 
MÁRCIUS 29. (vasárnap)
13.00  SZKSK II–Tápiószentmárton

15.00  SZKSK–Abony KC
Férfi felnőtt és junior NB II. kézilabda-bajnoki mérkőzések

Rendezvényeinkről az szszmsportcsarnok.hu weboldalon további 
információk találhatók!

Április 18-án újra indulnak a kiránduló 
hajójáratok a Ráckevei-Duna-ágon
Tervezett program
Április 18. (szombat) 09.30–19.30  A Ráckevei-Duna-ág  

behajózása  
Szigetszentmiklóstól Tassig

Április 19. (vasárnap) 10.00–11.00 Sétahajózás a Kis-Dunán

Árak: 
A Ráckevei-Duna-ág behajózása: 9500 Ft/fő (ebéddel), minimum 
10 fő együttes foglalása esetén 6500 Ft/fő
Sétahajózás: 
1500 Ft/teljes árú jegy; 1000 Ft/nyugdíjasjegy; 
3300 Ft/család (2 felnőtt + 1 gyermek)

Információ és jelentkezés:
Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6. (TDM-iroda)
Tel.: 06-20/949-4760

A programok a szigetszentmiklósi kikötőből indulnak.
A meghirdetett programok módosulhatnak, figyelembe véve az eset-
leges zsilip-karbantartásokat, valamint azt, hogy budapesti 200 cm 
alatti és 600 cm feletti vízállás mellett a Ráckevei-Duna-ág nem 
hajózható, a zsilipek nem üzemelnek.
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Hirdetés

A szigetszentmiklósi úszóláp. Fényképezte: Ghile Gábor



12 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 2015. 3. szám

Március 7. (szombat), 17.00
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nőnapi rendezvénye. A belépés díjta-
lan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Március 14. (szombat), 09.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébikortól a tinédzserkorig, babako-
csit, etetőszéket, gyerek-autóülést és 
sok más hasznos dolgot. Előzetesen 
minden asztal elkelt! A belépés díjta-
lan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Március 17. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Akadémia 
2. előadás
Aktív időskor. Előadó: dr. Semsei Imre 
(DE ETK, dékán). A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme

Március 19. (csütörtök), 13.00–20.00
Tavaszi Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcsolatos 
termékek kiállítása és vására. Re form-
ételek kóstolója! Szolgáltatások akciós 
árakon: Arcelemzés, Ayurvé dikus ola-
jos masszázs, Bach-virágterápia, 
Biorezonanciás állapotfelmérés,  
Csakrahangolás, Csontkovácsolás, 
Íriszdiagnosztika, Inazás, Kenés, Karma 
Asztrológia, Kineziológiai tanácsadás, 
Kranioszakrális terápia, Lávaköves 
masszázs, Numerológia, Relaxáló 
masszázs, Sorselemzés, Svéd-, gyógy- 
és talpmasszázs, Symbolon kártya, 
Személyiségelemzés, Tibeti energetikai 
kezelés, Tradicionális thai masszázs, 
Vércseppanalízis, Vércukorszintmérés. 
INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TALP-
SZŰRÉS! GYÓGYÍTÁS JURTÁBAN – BIO 
„kocsma”.
Programok: 13.00 Kreatív Kézműves 
Kör – üvegváza készítése a tavaszi vi-
rágoknak. Foglalkozást tart: Sziget-
szent miklósi Alkotói Kör Képző-
művészeti Egyesület
13.30 Diabétesz Vándorkiállítás
Megnyitja: Papp Sándor, a Gazdagréti 
Cukorbetegek Baráti Körének vezetője

14.00 Tavaszváró Színes Teaház  
15.00 „Személyiségünk és a betegsé-
geink kapcsolata”
Előadó: Kiresné Vincze Ilona para-
pszicho lógus, numerológus
16.00 „Miért fontos védekezni az 
elektroszmog ellen?” Előadó: Molnár 
Mariann ügyvezető igazgató
17.00 „A cukorbetegség szakmai 
szemmel, de közérthető módon.” 
Előadó: Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek 
Budapesti Egyesületének elnöke 
17.30 Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 Meridiántorna segítségével! Fog-
lalkozást tart: Széles Istvánné, Hajni. 
A vásárra a belépés díjtalan, a szolgál-
tatásokra előzetes jelentkezés szüksé-
ges! 18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB. „Ma 
még nem nevettem!” Előadó: dr. Pap 
János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem zenei akusztika tanára, egye-
temi docens, nevetéskutató. Jegyár: 700 
Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Március 20. (péntek) 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Farkas Gábor Gábriel. Amerikai jazz-
klasszikusok dalai. A zenekar: Farkas 
Gábor Gábriel – ének. Csák Péter – bil-
lentyű. Farkas Péter Bubu – basszusgi-
tár. Héder Imre – tenor szaxofon. 
Földesi Attila – dobok. Jegyár: 1800 Ft/
felnőtt, 1200 Ft/diák, nyugdíjas. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 

Március 21. (szombat), 15.00 és 17.00
Tavaszi Családi Délután
Kolompos Színház: Jönnek a huszárok.
Az 1848/49-es szabadságharc korának 
hangulatos bemutatása lepedőre fes-
tett falusi táj díszlettel, huszároknak 
öltözött gyermekszereplőkkel, kisdo-
bossal, zászlóvivővel, katonákat bú-
csúztató, fejkendőt viselő, keszkenővel 
integető lányokkal, verbunkos tánccal, 
muzsikaszóval. A mesejáték után 
táncház és húsvéti kézműveskedés 
várja a kicsiket, nagyokat! Közkívánatra 
nyuszisimogatás! Jegyár: 900 Ft (3 
éves kortól). Jegyek elővételben vásá-

rolhatók az információs szolgálatnál!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme és aula

Március 21–22., 09.00–16.00
Gyermek-agykontrolltanfolyam
10–14 éveseknek – szülők részvételével
Miben segít? Tanulás, sport, egészség-
javítás, célok, álmok… Vezeti: Kovács 
Erika agykontrolloktató. Jelentkezés 
előzetesen a helyszínen.

Március 22. (vasárnap), 16.00
Egy kis Jazzy
A Csillag Születik Énekiskola jazzestje
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Március 23-24-25., 10.00–18.00
Kézimunka-kiállítás és vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi Kézimun-
kások Közhasznú Alapítványa. Hely-
szín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
oktatóterme

Március 26. (csütörtök), 10.00 
Elmúlt Korok Muzsikája
Zenei ismeretterjesztő előadás-sorozat
II. rész: Ringing Stars. A Ringing Stars 
néven ismertté vált formáció 2012-
ben alakult, tagja 8 ifjú zenész a szi-
getszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnáziumból. A csengettyűk művé-
szetében jártas együttes repertoárját 
főleg könnyűzenei dalok adják. 
További előadás: 2015. április 16. 
(csütörtök), 10 óra. Ütősvilág – Az 
utcák hangja. A Sound of Streets ütő-
együttes hangszereket bemutató inter-
aktív előadása. Bérlet ára: 1100 Ft/3 al-
kalom, illetve 450 Ft/alkalom. Helyszín: 
Ádám Jenő Többcélú Intézmény 
Hangversenyterme (Szebeni út 83.)

Március 27. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendezvénye
A belépés díjtalan! Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház tárgyalóterme

Március 28. (szombat), 18.00
„Rész-Egész”. Stigár Dóra divatterve-
ző, stylist kiállításának megnyitója. 
A  kiállítás megtekinthető április 26-
ig. A belépés díjtalan! Aula Galéria

Március 28. (szombat), 19.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Dale Wassermann–Albert Marre: 
La Mancha lovagja. Musical két felvo-
násban. Cervantes világhírű regényé-
nek musicalváltozata. Főbb szerepek-
ben: Pintér Tibor, Várfi Sándor, 
Mohácsi Márk. Rendező: Pintér Tibor. 
Jegyár: 2500 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók Miskovits Katalin közön-
ségszervezőnél a 06-30/422-3851-es 
telefonszámon. Helyszín: Új Általános 
és Zeneiskola Hangversenyterme (Szi-
getszentmiklós, Szebeni u. 83.)

Március 30–31., április 1.
(hétfő–szerda), 09.00 és 10.30                                  

Tavaszi Gyermekszínház
Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
Az egri Babszem Jankó Gyermekszínház 
előadásában. Kacagtató népmese sok 
muzsikával. 
Előadások: 9.00-kor óvodásoknak,
10.30-kor kisiskolásoknak. 
Jegyár: 800 Ft. Egyéni érdeklődőket 
csak korlátozott számban tudunk fo-
gadni!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme

Március 31. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Akadémia 
3. előadás. Mit együnk és mit ne 
együnk időskorban? Előadó: dr. Veresné 
Bálint Márta (SE ETK, adjunktus). 
A belépés díjtalan! Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház színházterme

ÁPRILISI ELŐZETES!

Április 8. (szerda), 18.00
Magyar Költészet Napja
„Apák és fiúk.” Nyerges Attila, az 
Ismerős Arcok zenekar frontemberé-
nek zenés irodalmi estje. Gyerekkor, 
kamaszkor, apa-fiú, nagyapa-fiú kap-
csolat, kötődés faluhoz, szülőföldhöz, 
emlékekhez. A szeretet, mely örökre 
összeköt nagyapát, fiút, unokát. Ilyen 
értékekről szól az est. Jegyek elővétel-
ben kaphatóak. Jegyár: 1000 Ft
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterme

2015. 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
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     Beszerző
Feladata:    
• Elektronikai alkatrészek beszerzése 
• Gyártáshoz szükséges egyéb termékek beszerzése
• Együttműködés a diszpozícióval, a termeléssel, a munka-előkészítéssel 
és a fejlesztéssel 
• Kapcsolattartás az anyavállalati (németországi) beszerzéssel, a külföldi 
és belföldi beszállító partnerekkel 
• Projektkezelés, ill. tárgyalások, egyeztetések lebonyolítása
   
Elvárásaink:   
• Felsőfokú gazdasági vagy mérnöki végzettség                        
• Középfokú szakmai német és angol nyelvtudás szóban és írásban
• Erős felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (excel)
• Beszerzési területen szerzett tapasztalat és jogi ismeretek előnyt jelen-
tenek

Amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés • kreatív, kihívásokkal teli feladatok 
• hosszútávú együttműködés      • fiatal, dinamikus csapat

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)

A pályázati anyagokat (magyar és angol vagy német nyelvű önéletrajz, 
motivációs levél, bizonyítványmásolatok) az alábbi e-mail címre várjuk: 
oneletrajz@obo.hu

szerszÁMKÉszÍTő

Feladata: 
• Kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szerszámok karbantartása
• Kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szerszámok javítása
• Új szerszámok és szerszámalkatrészek készítése

Munkaidő:
• 8 óra, 1 ill. 2 műszakos munkarend

Elvárásaink:
• Szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség előny
• 1-2 éves szerszámkészítői tapasztalat
• Német nyelvtudás előny

Amit nyújtunk:  
• versenyképes fizetés • bérenkívüli juttatások
• munkába járás biztosítása • hosszútávú, biztos munkahely

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)   
  
A pályázati anyagokat (magyar és német nyelvű önéletrajz, bizonyítvány-
másolatok) e-mailben várjuk, valamint további információt kérhetnek az 
alábbi címen: oneletrajz@obo.hu

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb vállalkozások közé tartozunk. 
Hét országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több mint negyven országban értékesítjük termékeinket. 

Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek gyártása és forgalmazása az építőipar számára. 
Csapatunk bővítésére keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:
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