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A képviselő-testület 
2015. március 19-i 

rendkívüli üléséről

BERUHÁZÁSOK

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy indulni kíván az óvo-
dai kapacitásbővítést célzó be-
ruházások támogatására kiírt 
pályázaton. A pályázat kereté-
ben a Temesvári utcában és a 
Csépi úton új, 100-100 férőhe-
lyes óvodákat, a Lakihegyi Akác-
liget Tagóvoda bővítésével pedig 
további 50 férőhelyet kíván lét-
rehozni.

Az óvodák helyszínéül kijelölt 
ingatlanokra vonatkozó adásvé-
teli szerződések megkötésére a 
polgármestert hatalmazta fel a 
képviselő-testület. A teljes beru-
házási összeg 829 300 000 Ft, a 
szükséges önerő összege bruttó 
414 650 000 Ft, melyre a fedeze-
tet kormányengedélyhez kötött 
hitelfelvétellel kívánja biztosítani 
az önkormányzat.

Kiegészítésre került a koráb-
ban az Otthon Melege Program-
mal kapcsolatban született testü-
leti döntés azzal, hogy amennyi-
ben a társasház vagy lakásszö-
vetkezet a pályázatát benyújtot-
ta, de támogatást nem nyert, az 
önkormányzat által a pályázat 
előkészítési költségeihez nyújtott 
támogatást nem kell visszafizet-
ni. Amennyiben a pályázat nem 
kerül benyújtásra, a pályázat elő-
készítési költségeihez nyújtott 
támogatást vissza kell fizetni az 
önkormányzat részére.

A képviselő-testület vissza-
vonta a „Szigetszentmiklós közvi-
lágításának energiatakarékos át-
alakítása” című projekttel kap-
csolatban korábban hozott hatá-
rozatának a megvalósítási hely-
színekre vonatkozó mellékletét, 
ezzel egyidejűleg új megvalósítási 
helyszíneket fogadott el. 

Jóváhagyta a város teljes terü-
letére vonatkozó közvilágítási 
felmérés beszerzését és az azon 
alapuló megbízás teljesítését, 

amelyre bruttó 381 000 Ft fede-
zetet biztosított. 

Az „Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatására” 
című projekt megvalósításához 
finanszírozási forrásként saját 
forrású hitel felvételéről döntött 
a testület. A tervezett hitelösszeg 
500 000 E Ft, futamideje 20 év.

2015. március 25-i 
ülés 

RENDELETALKOTÁS
Módosult a 2015. évi költségve-
tésről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 3/2015. (II. 26.) ön-
kormányzati rendelet. 

A képviselő-testület megalkot-
ta a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 
7/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendeletet, amely 2015. április 
1-jén lépett hatályba.  A rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2007. 
(III. 21.) önkormányzati rendelet 
hatályát vesztette. Megalkotta to-
vábbá az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 8/2015. (III. 26.) 
önkormányzati rendeletet, mely 
2015. április 1-jén lépett hatályba. 
A rendelet hatálybalépésével egy-

idejűleg az egészségügyi alapellá-
tás körzeteiről szóló 27/2008. 
(X.  01.) önkormányzati rendelet 
hatályát vesztette.

Első olvasatban jóváhagyásra 
került az önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbe-
adásáról és értékesítéséről szóló 
26/2011. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításának terveze-
te. A rendelet megalkotásáról a 
bérlők és bérbeadók, valamint a 
településen működő érdekképvi-
seleti vélemények beérkezését 
követően a 2015. júniusi ülésén 
dönt a testület. 

CIVIL SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSA
A képviselő-testület elfogadta a 
társadalmi és sportszervezetek ré-
szére nyújtott 2014. évi önkor-
mányzati támogatások felhaszná-
lásáról szóló elszámolást, egyben 
engedélyezte az elszámolásból 
megmaradt keretösszegek 2015. 
évben történő felhasználását. 

A társadalmi és sportszerveze-
tek 2015. évi önkormányzati pá-
lyázatainak elbírálása kapcsán a 
testület döntött a támogatási ke-
retek többletfedezet-igényének 
biztosításáról, majd határozott a 
pályázó szervezetek 2015. évi ön-
kormányzati támogatásáról. Az 

Önszerveződő, öntevékeny szerve-
zetek támogatási kerete terhére 
42 szervezetet részesített támo-
gatásban az önkormányzat, mind-
összesen 10 200 000 Ft összegben. 
A Sportszervezetek támogatási 
kerete terhére 30 szervezet része-
sült támogatásban, összesen 
38 250 000 Ft összegben.

A Kulturális célok támogatási 
keretéből 34 szervezet részesült 
támogatásban, mindösszesen 
4 700 000 Ft összegben. A Kör-
nyezetvédelmi célok támogatási 
keretből 8 szervezet részesül tá-
mogatásban, összesen 1 650 000 
Ft összegben.  

A döntésről készült kivonatok 
megtekinthetők a www.szszm.hu/
Szervezetek/Támogatások menü-
pont alatt vagy kifüggesztve a 
Polgármesteri Hivatal főbejáratá-
nál elhelyezett hirdetőtáblán.

KULTURÁLIS, INTÉZMÉNYI, 
KÖZNEVELÉSI ÉS MÉDIAÜGYEK
Az iskolavédőnői feladatokat 
Büttlné Belák Bernadett látja el 
2015. április 1. napjától 4 órás 
részmunkaidőben.

A képviselő-testület létrehoz-
ta a Kulturális és Művészeti In-
tézményeket Működtető Irodát 
(rövidített név: KIMIR) a pénz-
ügyi-gazdálkodási terület Városi 
Könyvtár és Közösségi Házból 

TÁJÉKOZTATÓ
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történő kiválásával, egyben elfo-
gadta az intézmény Alapító Ok-
iratát.

Az előzőekre tekintettel csök-
kentésre került a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház létszám-elő-
irányzata 3 fővel, ezzel egyidejű-
leg a Kulturális és Művészeti In-
tézményeket Működtető Iroda 
létszámát 4 főben határozták 
meg. Ehhez a fedezetet a 2015. 
évi költségvetés módosításával 
biztosította a testület.

A Kulturális és Művészeti In-
tézményeket Működtető Iroda 
intézményvezetői feladatainak 
ellátására 2015. április 1. napjától 
Sárkány Tünde jelenlegi gazdasá-
gi vezetőt bízta meg a képviselő-
testület az intézményvezetői ál-
láshely betöltésére kiírt pályázat 
eredményes lezárásáig.

Módosításra került a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház Alapí-
tó Okirata is.

Az újonnan létrehozott Kultu-
rális és Művészeti Intézményeket 
Működtető Iroda (KIMIR) intéz-
ményvezetői álláshelyének betöl-
tésére nyilvános pályázat került 
kiírásra (lásd 4. oldal).

Elfogadásra került a Buda-
pest-Csepel Önkormányzatával a 
szigetszentmiklósi gyerekek óvo-
dai és iskolai ellátása érdekében 
kötött Együttműködési keretmeg-
állapodás 2014. évi teljesítéséről 
szóló beszámoló.

A testület döntött a 2015. és 
2016. évi Nemzetközi Zenei Csere-
programban való részvételről, fel-
hatalmazva a polgármestert az 
erre vonatkozó háromoldalú 
keretmegállapodás aláírására.  
A  2016. évi Nemzetközi Zenei 
Csereprogram Szigetszentmikló-
son való lebonyolítására előzetes 
kötelezettséget vállalt az önkor-
mányzat, az ehhez szükséges 
3  500 000 Ft fedezetet pedig a 
2016. évi költségvetés terhére biz-
tosította.

Döntött a képviselő-testület a 
helyi rádiós és televíziós műsor-
idő-vásárlásra vonatkozó beszer-
zés megindításáról, felkérve a 
polgármestert az ajánlatok beké-
résére.

VÁROSFENNTARTÁS
Döntés született az ARIES Non-
profit Kft.-vel a 2015. április 

1-jétől 2016. március 31-ig terje-
dő időszakra kötendő feladat-el-
látási szerződésekről, a többi kö-
zött a közterület üzemeltetésére, 
parkfenntartásra, fakivágásra, 
gallyazásra, hulladékgazdálko-
dásra, fűtési rendszerek karban-
tartására vonatkozóan. 

Módosult a nem lakossági fel-
használókat érintő, a víziközmű-
szolgáltató részére fizetendő vízi-
közmű-fejlesztési hozzájárulás 
kiszámítási módja lakásonként 59 
m2 nagyságú alapterületig 0,3 
m3/nap, lakásonként 60 m2 és 90 
m2 nagyságú alapterület között 
0,45 m3/nap, 100 m2-t meghala-
dó alapterületnél 0,6 m3/nap 
mértékre.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Szennyvízelvezetés és -tisztítás, 
valamint szennyvízkezelés meg-
valósítására a képviselő-testület 
támogatási kérelmet nyújt be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umhoz bruttó 650 000 000 Ft 
támogatás erejéig. A kérelem ér-
tékeléséhez a szükséges Megva-
lósíthatósági Tanulmány és Költ-
ség-haszon Elemzés elkészítésé-
hez bruttó 13 000 000 Ft fedezet 
biztosításáról született döntés.

A Bíró Lajos Általános Iskola a 
Buga épületében a következő 
tanévtől újabb tantermet kíván 
igénybe venni, így az eddig hasz-
nálaton kívüli, rossz állapotú tan-
termi helyiség helyrehozatalára 
bruttó 4,5 millió Ft fedezetet 
biztosított a testület.

Ugyancsak fedezetet biztosí-
tott a Kossuth Lajos u. 19. sz. 
alatti épületben működő Vadgesz-
tenye Szociális Intézmény számá-
ra az épületben mozgáskorláto-
zottak részére használható, aka-
dálymentes vizesblokk kialakításá-
ra 3,5 millió Ft összegben.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK

A képviselő-testület elismerte, 
hogy a Szt. Miklós út 10/2/C-D 
tulajdonosi közössége (a későbbi-
ekben bejegyzésre kerülő Szt. 
Miklós út 10/2/C-D Társasház) 
ingatlan-nyilvántartáson kívül – 
az egyes külön tulajdont képező 
lakások és nem lakás céljára szol-

gáló helyiségek megvásárlása 
idején ellenérték fejében – meg-
szerezte a Szigetszentmiklós, 
3493/5 hrsz.-ú ingatlan földhasz-
nálati jogát. Egyben hozzájárult 
annak az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez a 3493/5/A hrsz.-ú 
épület mindenkori tulajdonosa 
javára az épület fennállásáig.

Elfogadásra kerültek a „Szi-
getszentmiklós településrendezé-
si  terv-módosítás 2014.2” című 
egyeztetési dokumentációra ér-
kezett tervezői válaszok. Az Álla-
mi Főépítész záró szakmai véle-
ményének megkérésére a polgár-
mester kapott felhatalmazást. 

A településrendezési eszközök 
módosításának végső jóváhagyá-
sára a vélemény beérkezését kö-
vetően kerül sor. 

EGYÉB ÜGYEK
Az önkormányzat 2015. évben 
továbbra is a Ráckevei Kistérség 
településeivel együttműködve 
kívánja a szúnyoggyérítési fel-
adatokat elvégezni, vállalva az 
ezzel kapcsolatos teljes körű 
szervezési, beszerzési, megren-
delői, valamint adminisztrációs 
feladatokat. 

A testület a szúnyoggyérítési 
feladatok Szigetszentmiklós vá-
rosra eső ellátásához és a szak-
értő megbízásához szükséges 
bruttó 4 400 000 Ft összeget 
biztosította. A döntés alapján a 
városban 150 hektáron évi ket-
tő-négy alkalommal végeznek 
légi kémiai gyérítést.

A Magyar Település- és Terü-
letfejlesztők Szövetsége felhívá-
sára az önkormányzat kinyilvá-
nította csatlakozási szándékát a 
Duna Stratégia keretében koor-
dinált, a Dunai Gyöngysor – Él-
hető Duna-partokért – című 
nemzetközi projekthez.

Elfogadásra került a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal 2013–2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló.

A képviselő-testület hosszas 
vitát követően tudomásul vette az 
iskolai sportudvarok tanítási időn 
kívüli és hétvégi használata kap-
csán az intézményi mosdóhelyisé-
gek megnyitásáról szóló tájékoz-
tatót.

A képviselő-testület nem kí-
vánt ülnököt jelölni a Ráckevei 
Járásbíróságra, illetve a Buda-
pest Környéki Törvényszékre.

Döntés született még önkor-
mányzati bérlakás bérleti szer-
ződésének felmondásáról, vala-
mint bérlakás megvásárlására 
kötött adásvételi szerződés mó-
dosításáról, továbbá ingatlanvé-
teli kérelem ügyében. 

2015. április 2-i ülés 

RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület módosította 
a 2015. évi költségvetésről és 
végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormány-
zati rendeletet. 

BERUHÁZÁSOK
Az önkormányzat az óvodai ellá-
tás bővítésére az Akácliget Óvoda 
bővítése mellett két új, négy 
foglalkoztatótermes óvodát kíván 
építeni. A fejlesztéseket a Bucka 
városrészben és a központi belte-
rületen kívánja megvalósítani. 
Ennek kapcsán a testület jóvá-
hagyta a Csépi út mellett, a Vé-
nusz utca közelében fekvő 
6352/1, 6352/2, 6352/3, 6352/4 
hrsz.-ú területeken és a Petőfi 
utcai buszfordulónál lévő 
0234/17 hrsz.-ú területen terve-
zett egy-egy 100 férőhelyes 
óvoda tervezési programját, vala-
mint  az Akácliget Óvoda 50 férő-
helyes bővítésének tervezési 
programját.

EGYÉB ÜGYEK
Módosításra kerültek a Sziget-
szentmiklósi József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, valamint az Ádám Jenő 
Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Iskola alapdokumentumai. 

A képviselő-testület az Állami 
Számvevőszéknek az önkormány-
zatok belső kontrollrendszere ki-
alakításának, egyes kontrolltevé-
kenységek és a belső ellenőrzés 
működésének ellenőrzése tárgy-
ban 2015. márciusban készült je-
lentésére figyelemmel Intézkedé-
si Tervet fogadott el.
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe:

Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 

2310 Szigetszentmiklós, Kos-
suth L. u. 2.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

 Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
 A vezetői megbízás határozott 
időre, 2015. augusztus 1-jétől 
2020. július 31-ig szól.

Munkavégzés helye:
 Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház – 2310 Szigetszentmiklós, 
Tököli út 19.

Pályázati feltétel:
•  Felsőoktatásban szerzett vég-

zettség
– és okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítés, vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítés, 

vagy
– gazdasági vezetői, belső ellen-
őri, érvényesítői, pénzügyi ellen-
jegyzői – 2012. január 1. előtt az 
Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 
150. § (1) és (2) bekezdése szerin-
ti feladatok ellátásában költség-
vetési szervnél szerzett legalább 
ötéves igazolt szakmai gyakorlat-
tal, valamint mérlegképes könyve-
lői szakképesítéssel vagy felsőok-
tatásban szerzett gazdasági szak-
képzettség
•  Felsőfokú szakirányú végzettsé-

gének és szakképzettségének, és 
egyben az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelő munka-
körben legalább ötéves szakmai 
gyakorlat

• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
•  Magyar állampolgárság vagy 

külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkező, illetve beván-
dorolt vagy letelepedett személy

•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: 
• Vezetői gyakorlat 

Az intézményvezető által ellá-
tandó feladatok:
•  A költségvetési intézmény irányí-

tása, a hozzá tartozó intézmény 
gazdálkodási, pénzügyi feladatai-
nak ellátása

Pályázathoz csatolandó:
•  90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány a büntet-
len előélet és annak igazolására, 
hogy nem áll az intézményben 
végezhető tevékenység folyta-
tását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt

•  Előirt iskolai végzettséget és 
szakképzettséget igazoló ok-
mányok közjegyző által hitele-
sített másolata

•  Szakmai gyakorlat igazolása
• Szakmai önéletrajz
•  Az intézmény vezetésére vo-

natkozó, szakmai helyzetelem-
zésre épülő, fejlesztési elkép-
zeléseket is tartalmazó prog-
ram

•  Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, 
hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevők a teljes pályázati 
anyagba betekinthetnek

•  Nyilatkozat arról, hogy nem áll 
cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság hatálya 
alatt

•  Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zat elbírálása a szakbizottság, 
illetve a képviselő-testület 
nyilvános vagy zárt ülésén ke-
rüljön megtárgyalásra

•  Megbízás elnyerése esetén a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
ráshoz történő hozzájárulás

Bérezés és vezetői pótlék: 
 a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2015. május 20.

A munkakör betölthető: 
2015. augusztus 1. napjától

A pályázatot a képviselő-testület 
Kulturális, Sport- és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága vélemé-
nyezi, és a képviselő-testület bí-
rálja el legkésőbb 2015. június 30. 
napjáig.

A pályázatot személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani Szi-
getszentmiklós Város Polgármes-
teréhez címzett – 2310 Sziget-
szentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. –, 
lezárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Kulturális és Művészeti 
Intézményeket Működtető Iroda

 intézményvezetői állására”.

A pályázat benyújtásával kap-
csolatban felvilágosítást nyújt: 
A Szigetszentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal humánpolitikai ügyin-
tézője a 06-24/505-575-ös tele-
fonszámon.

Figyelemfelhívó táblák a balesetek megelőzéséért

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda

intézményvezetői (magasabb vezetői) állására

A Pest megyei Rendőr-főkaptányság 
Baleset megelőzési Bizottságának és Szi-
getszentmiklós Város Önkormányzatának 
támogatásával a Szigetszentmiklósi 
Rend  őr kapitányság Városi Baleset meg-
elő zési Bizottsága három darab figye-
lemfelhívó táblát helyezett ki a város 
nagy közúti forgalommal bíró bevezető 
útjain a közúti közlekedési balesetek 
megelőzése céljából. 

A táblák kihelyezésére március 27-én 
került sor a Petőfi úton, a Csepeli úton és 
a Gyári úton. 

Az ünnepélyes táblaavatáson jelen 
volt Dr. Ménkű Szilvia r. alezredes, a Pest 

megyei Rendőr-főkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának vezetője, 
Szabó József, Szigetszentmiklós polgár-
mestere és Dr. Csipler Norbert r. alezre-
des, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság vezetője.  

Az eseményt a baleseti mutatók 
elemzése és a közútkezelővel történő 
egyeztetés előzte meg. Ennek eredmé-
nyeként kerültek kihelyezésre az említett 
útszakaszokra a figyelemfelhívó táblák 
azzal a céllal, hogy felhívják a járműve-
zetők figyelmét a közúti közlekedési sza-
bályok betartására.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
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Tavaszi pompában 
Szigetszentmiklós

Pillanatképek a Városi és Férfi Egészségnapról
Április 18. – Városi Könyvtár és Közösségi Ház
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Az idén 20 esztendős Városi 
Galériában a hazai és nemzet-
közi sajtó által is felkapott  te-
hetséges, fiatal helyi alkotó, 
Bernát Barbara Fabula című ki-
állítása látható. Nagy érdeklődés 
övezte a tárlatot, már az április 
16-i megnyitó ünnepségen is 
közel nyolcvanan nézték meg a 
megszólalásig élethű állat- és 
növényrajzokat, képregényre 
emlékeztető könyvillusztráció-
kat, magyar euróterveket.

Ahogy Somogyi György 
Munkácsy-díjas festőművész 
mondta közös munkánk első 
alkalmával: minden kiállítás-
megnyitó egy ünnep. Ezt most 
kibővíteném az évfordulónk al-
kalmával: minden kiállítási 
anyag egy ajándék, melyet sze-
retettel készítünk elő, a megnyi-
tón bontunk ki, de hatását soká-
ig őrizzük látogatóinkkal együtt.

Az én benyomásom Barbara 
személyéről és alkotásáról – ha 
szabad bornyelven fogalmaz-

nom – egy érzelmi „rozé”, 
amely a szeretet, barátság, tö-
rődés, szorgalom, tehetség, sze-
rénység, kitartás házasításából 
született. Lénye – ahogy kolle-
gája írja róla – üde, és ez az 
üdeség kihat a környezetére, 
munkáira, és így most bejárja a 
galéria termét is, feltöltve a lá-
togatók lelkét, szellemét. Mert 
igazi csemegéül szolgál pl. a 
Szörnyhatározó, melyben az il-
lusztrációk mellett az urbánus 
szörnyecskékről szóló szelle-
mes leírások is Barbara tollából 
kerültek a papírra.

A megnyitón Szabó József 
polgármester úr köszöntőjében 
kiemelte, hogy a várost sokféle-
képpen kell építeni. A többi 
között fontos a településünk 
nevének, hírének terjesztése si-
keres lakóink által. Barbara 
joggal kerül fel a képzeletbeli 
büszkeségfalunkra. „Ha az is-
tenadta tehetség a szorgalom-
mal, kitartással, a céltudatos, 
kemény munkával együtt fel-
színre tör, elpusztíthatatlan 
csodákat hozhat létre. Bernát 
Barbara tehetsége minden két-
séget kizáróan irigylésre méltó”  
– írta a Kisváros hasábjain 
2007-ben Szász István, az 
Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nára. A tárlat címére reagálva 
tanár úr a kiállításhoz fűződő 
gondolatai mellé mesét is írt a 
megnyitóra, melyet rendhagyó 
módon Bencze Sándor színmű-
vész előadásában élvezhetett a 
közönség. Megtudhattuk azt is, 
hogy „Barbara a mesterdiploma 

lehetőségével élve a magyar 
euró bankjegyeit tervezte meg. 
Sorozata meghozta a sikert. 
Szinte az összes mértékadó kül-
földi blog megemelte már ka-
lapját előtte, és az év nemzet-
közileg legfelkapottabb dizájn-
munkái közé sorolta az állatos 
papírpénzsorozatot. Amerikai 
magángyűjteményektől a lon-
doni British Múzeumig a ma-
gyar euró bankjegyeit hatalmas 
érdeklődés övezi."  

A kiállítás címe: FABULA, 
ami valamely tanulságot meg-
fogalmazó kitalált történet, 
mese, melynek szereplői álla-
tok, növények. Ez a tárlat Bar-
bara Fabula meséje, és megte-
kinthető, „újraolvasható" május 
végéig. Kis odafigyelés, elmé-
lyülés elegendő, hogy Barbi 
élethű figurái hozzánk szólja-
nak. Engem a kiállítás rendezé-

se során megérintettek. A tárlat 
bemutat többek között – az 
eddig említettek mellett – vi
rág- és állatakvarelleket, réz-
karcokat meserészletekről, Berg 
Judit Alma című regényének 
18 illusztrációját eredetiben, a 
Mester és Margarita sorozatot, 
illetve egy plakátsorozatot, me-
lyet Barbara a kollégáival 
együtt tervezett. 

A kiállítás megtekinthető a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban található Városi Ga lé-
riá ban (Szigetszentmiklós, Tö-
köli út 19.; telefon: 06-24/530-
980).

Kívánom, hogy mindenki 
találja meg a saját tanulságát 
ebben a fabula mesében. Jó 
szórakozást!

Solti Eszter
a kiállítás szervezője 

és rendezője

FABULA, avagy miklósi 
iskolapadból a hírnév felé
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Idén második alkalommal szervezte meg 
az Ádám Jenő Zeneiskola és az AEROFON 
Művészeti Egyesület a Nagy Tavaszi Kon-
certet április 18-án, amely egyben a Zene-
iskola Fúvószenekarának ötödik önálló 
koncertje is volt. A Városi Sportcsarnok-
ban a József Attila Általános Iskola alsós 
és felsős kórusa, valamint a Sziget Dance 
Táncsport Egyesület tagjai is szerepeltek. 
A koncerten olyan örökzöldek csendültek 
fel, mint a Szép vagy, gyönyörű vagy, 
Magyarország, Brahms első magyar tánca, 
egyveleg a Jézus Krisztus Szupersztár c. 
rockoperából, a Time to say good-bye és a 
My secret love song. Utóbbit Herbszt 
Judit, az Egressy Béni Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium növendé-
ke és tanára, Lakatos Diána énekelte, a 
trombitaszólót pedig Pataky András ját-
szotta. A dal után Soóky Bálint állt a kö-
zönség elé, aki mindössze egy éve játszik 
a zenekarban, és annyira megszerette ezt 
a dallamot, hogy egyedül tanulta meg a 
trombitaszólót. A II. Nagy Tavaszi Koncert 
a Radetzky-indulóval ért véget.

Telt ház előtt játszott a zenekar
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Május 10. (vasárnap), 15.00
A Csillag Születik Énekiskola anyák 
napi műsora. Szervező: Junek Adrienn. 
Helyszín: Városi Könyvtár.

Május 11. (hétfő), 14.00
Városi Ifjúsági Ki Mit Tud?
Jelentkezhet minden, Szigetszent mik ló-
son élő vagy Szigetszentmiklóson tanuló 
8 és 25 év közötti fiatal. Jelentkezhetnek 
szólisták, duók, triók, csoportok, együt-
tesek. Nem vehetnek részt a vetélkedőn 
hivatásos művészek, művészeti főiskolák 
hallgatói nem szerepelhetnek saját mű-
vészeti águkban, valamint nem indul-
hatnak ugyanabban a kategóriában az 
előző évi Városi Ifjúsági Ki Mit Tud? 
győztesei. KATEGÓRIÁK: Vokális zene 
(ének), Hang szeres zene, Néptánc, 
Klasszikus és modern színpadi tánc, 
Egyéb (cirkuszi és varietészámok, paró-
diák, pantomim, stand up, slam poetry). 
Szervező: Szi get szent miklósi Ifjúsági 
Parlament Egyesület és a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. Díjak: a 
zsűri a dobogós egyéni és csoportos he-
lyezetteket díjazza megfelelő számú 
nevező esetén. Különdíj: 5 db belépőjegy 
a Punnany Massif zenekar Bu da pest 
Park-i koncertjére! A zsűriben: Czutor 
Zoltán (Belmondo). Vendégként fellép: 
Mar garet Island zenekar. Jelent kezni a 
kitöltött jelentkezési lappal a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban lehet a 
Tököli u. 19. szám alatt vagy elektroni-
kus levélben a kalman.veronika@sar-
gahaz.com címen. Érdeklődni: 06-
24/530-980, 06-20/552-0401. Je lent-
ke zési határidő: május 7., 18 óráig! Be-
lépés díjtalan! Helyszín: Városi Könyv tár 
és Közösségi Ház színházterem.

Május 12. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Akadémia
5. előadás: Sikeres időskor. Előadó: dr. 
Kovácsné Magyari Hajnalka (ZSKF, 
andragógus). A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház, színházterem.

Május 15. (péntek), 17.00
Csengeri Zsuzsa: A hetedik napon című 
új könyvének bemutatója. 
A szerző a helyszínen kedvezményes 
áron megvásárolható regényét dedi-
kálja. A belépés díjtalan! Helyszín: 

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, tár-
gyalóterem.

Május 17. (vasárnap), 15.00
Csepel Autógyári Nap
Csepel Autó Gyártmánymúzeum meg-
nyitó ünnepség az ÁTI-Sziget Ipari 
Parkban. 15.00 Ünnepélyes megnyitó 
és sajtótájékoztató. Beszédet mond: 
Szabó József polgármester. Fejős 
Mihály ügyvezető igazgató. Helyszín: 
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI – 
Sziget Ipari Park, 59. épület.

Május 17., 16.00–20.00
Csepel Autógyári Nap a József Attila 
lakótelepen
16.00–17. 00  Lengőteke- és rexverseny
Sakkszimultán. Amatőr művészeti cso-
portok bemutatkozása
17.00–17.30 Sztárvendég
18.00–20.00 Oldtimers Együttes –köny-
nyűzenei retro koncert. Kézműves fog-
lalkozások a Szigetszent miklósi Alkotó 
Kör Közhasznú Egyesület vezetésével. 
Helytörténeti fotókiállítás. Szervező: 
Híd a Gene rációk Között Projekt és a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 
Helyszín: József Attila tér.

Május 16., 15.00–18.00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
rendezvénye. A belépés díjtalan! Hely-
szín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Május 22. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub évadzáró koncert
Bíró Eszter és Falusi Mariann. „Egy ki-
csit ide, egy kicsit oda” címmel közös 
koncert. Jegyár: 1800 Ft. Jegyek elővé-
telben vásárolhatók a helyszínen!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színházterem

Május 26. (kedd), 15.00
Szigetszentmiklósi Szenior Akadémia
6. előadás Merre tart a világ? – beve-
zető a geopolitika tudományába. 
Előadó: dr. Jászberényi József. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.

Május 29., 16.00–19.00
Cirkuszos Gyermeknap a Lakihegyi 
Lakóparkban
16.00 Aszfaltrajzverseny

16.30 Kész MintaCirkusz – a Minta Pinty 
zenekar koncertje. Foglal kozások: Bodza 
Cirkusz a Bodza Öko műhellyel. Kézműves 
foglalkozások. Ügyességi játékok a 
SZISZKE játékmestereivel. Helen Doron 
Early English népi fa körhinta. Apró 
meglepetésekkel is várjuk a családokat! 
A belépés idén is ingyenes! Helyszín: 
Lakihegyi lakópark, a focipályánál.

Május 30., 9.00-13.00
Nosztalgia gyermeknap
9.00 Aszalt – aszfaltrajzverseny. 
Nevezés 8.00-tól a helyszínen. Kerék-
páros ügyességi verseny. Szervező: 
Szigetszentmiklósi Polgár őrség. Ne-
vezés: 8.00-tól a helyszínen. Kerékpárt 
mindenki hozzon magával!
9.30 MÚLTIDÉZŐ TANODA
HANGLEMEZ Kuckó. Bakelit lemezjátszó 
segítségével meséket és zenéket hallgat-
hatunk a varázsszőnyegen. GÉPELDE: egy 
korabeli írógép segítségével levelet írhat-
nak kicsik és nagyok. 
10.00 BÚGÓCSIGA Zenede koncert
Ingyenes jegyek igényelhetők a helyszí-
nen. „A kocka el van vetve.” Interaktív 
bemutató a RUBIK Stúdió versenykocká-
saival. Ki nevet a végén? – Óriás társas-
játék, óriás memóriajáték. „Poros dobo-
zok a padlásról” – régi társasjátékok új 
köntösben 0–99 éves korig. Sok-sok 
meglepetés, ajándék a gyermekeknek! A 
belépés díjtalan! Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház épülete és parkolója

Május 30. (szombat), 18.00
Ünnepi hangverseny a Székely Mik lós 
Városi Kórus fennállásának 15 éves 
jubileuma alkalmából. A műsorban 
fellép: Ádám Jenő Zene iskola Női Kara. 
Baptista Gyü lekezet Énekkara. Máté 
János Református Énekkar. Székely 
Miklós Városi Kórus. A rendezvény fő-
védnöke: Szabó József polgármester. A 
belépés díjtalan! Helyszín: Új Általános 
és Ze ne iskola, Hangversenyterem (Sze-
be ni út 83.).

Május 31. (vasárnap), 11.15
Hősök napja. Ünnepi megemlékezés 
városunk I. és II. világháborúban hősi 
halált halt katonáinak tiszteletére. 
Ünnepi beszédet mond: Ritter Zoltán 
hadnagy, tűzoltóparancsnok. Közre-
működik: a Szent Erzsébet Kórus, a Vitéz 

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Bandérium. Hely szín: Refor mátus temp-
lom előtti emlékmű.

Június 4. (csütörtök), 18.00
Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés a Trianoni Béke dik tá tum 
aláírásának 95. évfordulója alkalmából. 
18.00: Ünnepi műsor. Kö szön tőt mond: 
Szabó József, Sziget szentmiklós város 
polgármestere. Ünnepi beszédet mond: 
Berki Károly, a Kárpátaljai Peda gó gus-
szövetség Mód szertani Központjának 
vezetője. Imát mond: Harmathy András 
református lelkész. Közreműködnek: 
Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara, 
Fanfár Előadói Együttes, Székely Miklós 
Városi Kórus, BorzsaVári népi zenekar és 
Krisz együttes (Kárpátalja-Mező vári). 
Helyszín: Országzászló-emlékmű, Nem-
zeti Összetartozás Parkja.

Június 5. (péntek) 17.30
Városi Pedagógus Nap
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó József 
polgármester. Az ünnepi műsorban 
közreműködnek: Szigetszentmiklós vá-
ros oktatási intézményeinek tanulói. 
Városi Érdemes Pedagógus Díjak átadá-
sa. „Kettőnk titka” – Bencze Ilona és 
Kováts István színművészek műsora. 
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Szebeni 
út 81.)

Június 12. 18.00-23.00
Tanévzáró koncert a Kéktó Szabadidő 
Parkban
18.00 Graffiti verseny valamint osztály-
tabló kiállítás és verseny közönségsza-
vazással
19.00  A Városi  Ifjúsági „Ki-Mit-Tud?” 
győztesei a színpadon
19.30  Lords of Gravity - világhírű akro-
batikus kosárlabda show
19.45 HALOTT PÉNZ - élő koncert
21.00 Tanévzáró kvízjáték a Lakihegy 
Rádió műsorvezetőivel
21.30 MAJKA&CURTIS – élő koncert
Hősök Tere kezdeményezés demonstrá-
ciója a rendezvény ideje alatt! Fővédnök: 
Szabó József polgármester A belépés 
díjtalan! Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház és a Szigetszentmiklósi 
Ifjúsági Parlament Egyesület. Helyszín: 
Kéktó Szabadidő Park, Szigetszentmiklós, 
Diófa u. 3.

2015. MÁJUSI 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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Harminckét éve a szakma élvonalában

Gnyálin István 5 danos kick-
box mesteredzőt ez a követke-
zetes munka és a folyamatos 
tanulás jellemzi. A számok 
nyelvén: a harminckét évet 
több mint 100 nemzetközi és 
400 hazai verseny, 60 edzőtá-
bor, 40 vizsga, 60 kirándulás 
(gyalogtúra, kerékpározás, ví-
zitúra, családi nap), 60 félév/
évértékelő közgyűlés tölti meg. 
Ezeket fűszerezhetjük rengeteg 
munkával, izzadással, szenve-
déssel, sok tanulással, tanul-
sággal, humorral és örömmel, 
majd pedig a versenyen való 
győzelem okozta felszabadító 
érzéssel, büszkeséggel. Semmi-
lyen ajándék nem szerez olyan 
örömet, mint az az érem, amit 
kemény felkészülés és marato-
ninak tűnő küzdelem után a 
dobogó tetején állva, a Him-
nusz dallamaival az éterben 
sportolóként kapunk. Sok 
gyermeket sikerült hosszú évek 
kitartó munkájával hazai és 
nemzetközi szinten is sikeres 
versenyzővé nevelnie és ehhez 
az élményhez juttatnia.

Harminckét év alatt sok 
dolog változott. Például a céljai. 
Kezdetben a fő az volt, hogy 
előbb hazai, majd nemzetközi 
szinten szerepeljenek jól a ver-
senyzők, ennek rendelt alá min-

dent, hogy bebizonyítsa, képe-
sek vagyunk rá. Sikerült! Pesuth 
Ritának, csapatunk első világ-
bajnokának a mai napig folya-
matosan vannak sikeres köve-
tői. Gyálin István kapott már jó 
néhány elismerést. A többi kö-
zött Városi Sportdíjat, Testneve-
lési és Sportdíjat, többszörös Év 
Edzője elismerést, Pest Megye 
Önkormányzatának, a TeleSport 
újságíróinak elismerését, mi-
niszteri kitüntetést – valameny-
nyit a nevelőmunkájáért és a 
nemzetközileg is kimagasló 
eredményekért. A cél mára ki-
csit megváltozott. Már nem kell 
bizonyítania semmit, a fő cél az, 
hogy minden sportoló jól érezze 
magát a közösségben, és ha va-
laki az egészsége miatt sportol, 
megkapja az annak megfelelő 
képzést, ha pedig világbajnok 
akar lenni, akkor ahhoz mutatja 
meg számára az utat. Mindenki-
nek helye és feladata van a 
csapatban, a hobbisportolónak 
is és a versenyzőnek is. Talán 
ennek a szinergiának is köszön-
hető, hogy egy ügyes, összefogó 
szülői közösség áll mellette, 
amelyik segíti a munkáját, és 

amelynek tagjai már profi ver-
senyszervezővé, rendezvény-
szervezővé váltak. Meg se koty-
tyan nekik egy négyszáz fős 
viadal lebonyolítása. A külföldi 
csapatok évről évre szívesen 
jönnek az általunk rendezett 
nemzetközi versenyekre, mert a 
színvonalas rendezés mellett 
hagyományos magyar vendég-
szeretetben van részük.

Gnyálin István a sport mel-
lett sok figyelmet fordít a kö-
zösség összekovácsolására; a 
családi napok alkalmával jut 
idő a sporton kívüli kikapcso-
lódásra, az ünnepekre való 
felkészülésre. Ezek mellett 
minden évben valami új fej-
lesztéssel is előrukkol, nem-
egyszer elsőként a kick-box 
egyesületek között az ország-

ban. Edzői titkait, trükkjeit 
nem könnyű ellesni és megta-
nulni, de kitartó közös munka 
mellett minden tudását szíve-
sen átadja azoknak az edző-
növendékeknek, akik komo-
lyan veszik a gyerekek neve-
lését. 

Négy generáción keresztül 
mindig megtalálta azokat a 
versenyzőket, akikből váloga-
tott szintű sportolót nevelt. Ezt 
csak professzionális szakmai 
felkészültséggel lehet elérni. 
Pesuth Rita, Kovács Betty, Szo-
boszlai Roland, Kócs Ildikó, 
Batai Ferenc, Fodor Attila, 
Cseperkálo István, Held Gábor, 
Hudák Marianna – csak né-
hány név, akikre még a negye-
dik generáció tagjaként is em-
lékszem, hogy egyesületünk-
nek nemcsak magyar bajnoki, 
de európai és világbajnoki 
szinten is eredményeket hoz-
tak. A jelenlegi negyedik gene-
rációban is van 15 válogatott 
versenyző, ebből 5 felnőtt vá-
logatott sportolónk van, akiket 
Gnyálin István nevelt és készí-
tett fel a nemzetközi megmé-
rettetésre.

2014-ben a versenyzőivel 
elért közös nemzetközi sikerek 
eredményeként Pest Megye 
Önkormányzata ismét az Év 
Edzője elismerésben részesítet-
te Gnyálin Istvánt.

Régi és jelenlegi tanítványi 
nevében gratulálunk a díjhoz. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a 
tanítványai lehetünk!

Laszák Zoltán

Egyszer nyerni lehet szerencse, kétszer lehet véletlen, 
de harminckét éve folyamatosan a szakma 
élvonalában lenni csak tervezett, kitartó, 
tudatos és kemény munka eredményeként lehet. 
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2015. április 12-én felnőtt KF-en rangsorverseny, VASAS:
71 kg-ban Kottes Pál  3. helyezett
85 kg-ban Szabó Patrik 2. helyezett

Mindkét fiú a Lőrincz testvérektől szenvedett vereséget. Kottes Pál 
Lőrincz Tamástól az elődöntőben, míg Szabó Patrik Lőrincz Viktortól 
a döntőben kapott ki 1:0-ra.

2015. április 17-én Diákolimpia DIÁK I., Dorog:
85 kg-ban Nagy Barnabás 2. helyezett
96 kg-ban Tapodi Ede 3. helyezett
54 kg-ban Zsivnovszky Gergő 5. helyezett
Nagy Zsombor és Patyi Máté helyezetlen.

2015. április 18-án Diákolimpia Serdülő, Dorog:
42 kg-ban Budai Kovács Marcell 3. helyezett
Rencs Viktor, Patyi Péter helyezetlen.

2015. április 19., Egyetemi Bajnokság, Eger:
63 kg-ban Szabó Franciska 1. helyezett
97 kg-ban Tomin Márton SZF. 1. helyezett
    KF. 2. helyezett
 Tomin Márton, szakosztályvezető

A szezon március 22-én indult 
a Félsziget Kupával. A hagyo-
mányos évadnyitón a Tiha-
nyi-félszigeten kijelölt 12 
km-es körpályán zajlottak a 
futamok. A teljesítendő körök 
számát életkor és nem függvé-
nyében határozták meg a 
szervezők. A leghosszabb táv 
86 km volt, amelyet hűvös, de 
napos időben teljesítettek a 
bringások. Kemény ellenfele-
ket kaptak a srácok, ugyanis a 
hazai kerékpársport minden 
jelentős csapata rajthoz állt 
(pl. Team Utensilnord, Team 
MugenRace stb.). A legjobb 
eredményeket Bernáth Zoltán 
és dr. Fagyas Zsolt szállították 
korcsoportos 12. és 17. helye-
ikkel. Fagyas László a 60., míg 
a leghosszabb távon induló 
Ábrahám István a 49. lett.

Egy hét múlva egy jóval 
rövidebb táv várt az SZTK ke-
rekeseire. A Szentendrei-félszi-
geten 18 km-es egyenkénti in-
dítású futam zajlott. A ver-
senyzők életét az orkán erejű 
szél jelentősen megnehezítette. 
Az időméréssel sajnos problé-
mák akadtak, amit a szerve-
zőknek nem sikerült megolda-
niuk, így a verseny eredmény-
listájába nem mindig a pontos 
idők kerültek. A számolt idők 
alapján 3 versenyzőnk került a 
legjobb 20 versenyző közé kor-
csoportjában: András Vince, 
dr. Fagyas Zsolt és Solcz-Ujvári 
Magdolna.

A következő állomás egy 
nagyon fontos esemény volt a 
csapat életében. Immár másod-
jára szervezte meg az SZTK 
Riders a tavaszi, házi felkészü-

lési versenyét. Ez a megméret-
tetés arra szolgált, hogy min-
den versenyzőnk próbára te-
hesse erejét az éles versenyek 
előtt egy kisebb mezőnyben. 
Két meghívott csapat, az 
Albertirsai SE és a TREK SE 
versenyzői is elindultak a 80 
km-es távon. A mezőny a 
Rukkel-tótól indult, egészen 
Makádig haladt, majd ugyanezt 
az utat tette meg visszafelé. 
A szél ezúttal is jelentős ténye-
ző volt. A mezőnyt főképp az 
albertirsai csapat mozgatta, de 
mindig volt szigetszentmiklósi 
versenyző, aki hárította a távo-
lodási kísérleteket. A célvona-
lon végül Fazekas Kevin, a Trek 
SE fiatal tehetsége haladt át 
először, mögötte két albertirsai: 
Molnár Tamás és Petró Károly 
végzett. A legjobb SZTK-s 
Hegyi Emil lett, aki a 4. helyen 
futott be. Az összetett mellett a 
korcsoportokat is díjazták. Csa-
patunknak minden korcsoport-
ban sikerült dobogóra állnia.

EREDMÉNYEK RÖVIDEN:

Női korcsoport: 
1. Varga Tímea (ASE), 2. Antal 
Brigitta (SZTK), 3. Solcz-Ujvári 
Magdolna (SZTK)

Elit korcsoport: 
1. Fazekas Kevin (TREK), 2. 
Petró Károly (ASE), 3. Hegyi 
Emil (SZTK)

Master korcsoport: 
1. Molnár Tamás (ASE), Siklós 
Csaba (ASE), 3. Pelle Attila 
(SZTK)

A következő hetekben foly-
tatódik a szezon. Két verseny-
zőnk a legendás Paris-Roubaix 
amatőr kiadásán vesz részt. Ez 
lesz csapatunk első nemzetközi 
megjelenése. A többiek pedig 
gőzerővel készülnek a STOP 
Cukrászda Időfutamra, illetve 
az Ajka–Pápa–Ajkára.

Hegyi Emil Péter
SZTK Riders-csapatmenedzser

Sziget SC

Szezon eleji versenyek
A tavasz beköszöntével nemrégiben elindult a magyar országúti 
kerékpáros szezon. A Szigetszentmiklósi TK kerékpárosai a tél 
folyamán is keményen edzettek, most pedig itt a lehetőség, 
hogy versenykörülmények között is megmutassák erejüket.
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Folytatják a tavalyi jó szerep-
lésüket a Szigetszentmiklósi 
Footgolf Egylet Sportolói.

A Junior kategóriában Kiss 
Roland – aki a tavalyi Footgolf 
Bajnokság aranyérmese volt – 
az országos verseny II. fordu-
lójában ismét az első helyet 
szerezte meg. Az idei verseny 
összesített állása szerint egye-
lőre a 2., őt megelőzi a Fe-
rencvárosi Footgolf játékosa, 
Rozsáli Artúr.

Szigetszentmiklósi Footgolf 
Senior kategóriában – ami 
erősebb, mint a felnőtt kate-
gória – három induló játéko-
sunkból mindenki az első tíz-
ben szerepel az idei verseny-
sorozatban: Kiss Rudolf a 7., 
Pandúr János a 8., Ivánkovics 
Zoltán a 9. helyet érte el.

Kiss Rudolf, az egyesület 
elnöke szerint a mezőny na-
gyon erős, technikás, jó játé-

kosokból áll. Több NB I-es és 
válogatott futballista is szere-
pel benne, többek között 
Korolovszki György és a válo-
gatott Fradi-játékos, Hrutka 
János.

A 2014-es Országos Baj-
nokságban Kiss Rudolf bronz-
érmes lett, Pandúr János 4. és 
Ivánkovics Zoltán 6. helyezett.

Az egyesület vezetői várják 
a sportolni vágyó fiatalokat, 
akik szeretnének megismer-
kedni ezzel a dinamikusan fej-
lődő sportággal.

Miklósiak a Vivicittán
Több szigetszentmiklósi futó is részt vett a harmincadik alka-
lommal rendezett Telekom Vivicittá Félmaratonon. Az április 
19-én, Budapesten tartott versenynek összesen 8500-an vág-
tak neki a délelőtti napsütésben. Czifra Ferenc, a miklósi 
maratonfutó családjával együtt teljesítette a távot. A verseny-
ző elmondta, jó hangulatú és jól szervezett esemény volt, 
amelyen rengeteg térségi indulóval találkozott.

 

 

	
	
MÁJUSI	PROGRAMOK:	

 

	

MÁJUS	2.		
szombat	 

Felnőtt Kötöttfogású és  
Női Szabadfogású  

Birkózó Országos Bajnokság 
 

MÁJUS	3.		
vasárnap	
10:00,	12:00	

SzNKSE - GÁRDONY - 
PÁZMÁND NKSE 

Női	junior	és	felnőtt	kézilabda	bajnoki	
mérkőzések	
14:00,	16:00	

SzKSK - MAFC - ASI 
Férfi	felnőtt	kézilabda	bajnoki	mérkőzések	

	

 

17:30	
BKGDSE-Nyíregyháza  

Női	felnőtt	NB	I/B	kosárlabda	bajnoki	
mérkőzés	

MÁJUS	9.		
szombat	
18:00		

EDDA musical A KÖR  
A	ColonArt	Kft.	és	a	Szigetszentmiklósi	
Sziget	Színház	közös	produkciója	

 

 

MÁJUS	16.	
szombat		
17:30		

A József Attila Általános 
Iskola Művészeti Estje 

 

MÁJUS	17‐19.	
vasárnap	‐	kedd	

 

ORSZÁGOS SERDÜLŐ 
BAJNOKSÁG  

KÉZILABDA DÖNTŐ 
 
 

MÁJUS	20‐24.		
szerda	‐	vasárnap	

Muay Thai Amatőr 
Világkupa 2015 

 
 

MÁJUS	30‐31.		
szombat	‐	vasárnap		

 

Egyéni és Csapat Újonc 
Kard Magyar Bajnokság

	
Rendezvényeinkről	az	szszmsportcsarnok.hu	weboldalon	további	

információk	találhatók!	



Információ és jelentkezés: 
Tel: 06 20 949 4760, e-mail: info@a-tdm.hu, 
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6., 
www.a-tdm.hu

A PROGRAMOK A SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KIKÖTŐBŐL INDULNAK.
EGYEDI IGÉNYEKRE SZABOTT 
PROGRAMOK SZERVEZÉSÉT IS VÁLLALJUK!

Duna-ágHajokirandulasok a 
Rackevei Duna-agon

Szig
etsze

ntmi
klós

R
áckeve

A közölt árak tájékoztató jellegűek, a szervező az árváltoztatás jogát fenntartja. 
A jegyárak személyenként és forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.

Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről! 

JUNIUS 20-21.

SÉTAHAJO ÉS MADARLES
A KIS-DUNAN
Az egyórás sétahajózáson vendégeink a szigethalmi holtágakig 
csodálhatják a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.

Időpont: 2015. június 21. (vasárnap) 10.00-11.00

Részvételi díj: 1.500 Ft (felnőtt), 1.000 Ft (diák,nyugdíjas), 
3.300 Ft (családi: 2 felnőtt és 1 gyermek) 

VACSORA-HAJO
Hangulatos esti hajózás a Kis-Dunán svédasztalos vacsorával. 
Vendégeinket érkezéskor egy pohár pezsgővel várjuk.

Időpont: 2015. június 20. (szombat) 20.00-22.00

Részvételi díj: 5.400 Ft/fő

KIRANDULAS RACKEVÉRE
Fedezze fel Ráckevét! Megtekinthetik a Hajómalmot, a katolikus 
és a szerb-ortodox templomot, a kilátóból élvezhetik a város 
panorámáját. Kenuzásra, fürdőzésre vagy egy kiadós sétára is 
van lehetőség. 

Időpont: 2015. június 20. (szombat) 8.30-18.00

Részvételi díj: 4.800 Ft (felnőtt), 3.300 Ft (diák,nyugdíjas), 
10.900 Ft (családi: 2 felnőtt és 1 gyermek) 
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs
Tel.: 06-20/515-0582, 06-70/453-4528
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

 
 

A SÁRI-METÁL KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBEN 

 

CO-HEGESZTŐ 

CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító) 

Feladat:  
Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása, valamint egyéb lemez 
alkatrészek készítése a vevői igényeknek megfelelően. 
 
Elvárások:  
Precíz, méretpontos munkavégzés 
Fogékonyság új dolgok megtanulására 
Önálló munkavégzés 
 
Amit kínálunk: 
Versenyképes bérezés 
Hosszú távú munkalehetőség 
Egy műszakos munkarend 
Azonnali kezdési lehetőség 

 
Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken: 

 

sarimetal@sarimetal.hu 
 

+36/70 339-4143 
 

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán győződünk meg!  
Munkavégzés Helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park 
További információ: www.sarimetal.hu 
 

 
 

Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban
2015. június 2-án (kedden), 12–18 óra 

között várják a véradókat.
Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Szervezete

2015. MÁRCIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Balla Mária – Fejes János
Müller Szabina Tünde – Szendrei Ferenc
Barada Szilvia Etelka – Budai Zoltán
Szabó Ilona – Varga Árpád Pál
Nagy Judit – Ruskár Ferenc
Oskó Katalin – Goll Imre István

2015. MÁRCIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Horváth József Ferenc (1942)

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

19. hét május 11–17. Elixír Gyógyszertár

20. hét május 18–24. Melissa Gyógyszertár

21. hét május 25–31. Szent Miklós Gyógyszertár

22. hét június 1–7. Regina Gyógyszertár

23. hét június 8–14. Kígyó Gyógyszertár

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




