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a képviselő-testület 
2015. április 14-i 

rendkívüli üléséről
BERUHÁZÁSOK

A testület döntött arról, hogy in-
dulni kíván a szociális szakosított 
ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormány-
zati intézmények fejlesztése, fel-
újítása támogatására kiírt  pályá-
zaton. A pályázat keretében a 
Vadgesztenye Szociális Intéz-
ményt kívánja bővíteni akadály-
mentes mosdóhelyiség, bentlaká-
sos szobák, irodahelyiség, orvosi 
szoba és az ezekhez tartozó egyéb 
járulékos helyiségek létesítésével.

A bővítés kivitelezéséhez szük-
séges önerő bruttó 34 513 480 
Ft-os összegét, valamint a tervezé-
si munkák fedezeteként bruttó 
4 542 790 Ft-ot a 2015. évi költ-
ségvetésben biztosította a testület.

Visszavonásra került továbbá 
a Vadgesztenye Idősek Otthoná-
ban akadálymentes vizesblokk 
kialakításával kapcsolatban ko-
rábban hozott 113/2015. (III. 25.) 
számú határozat.

Tájékoztató 
a képviselő-testület 

2015. április 29-i 
rendes üléséről

RENDELETALKOTÁS
A testület elfogadta az állattartási 
hely kialakításáról szóló 27/2012. 
(X. 04.) önkormányzati rendelet, a 
szervezeti és működési szabály-
zatról szóló 19/2014. (XI. 06.) ön-
kormányzati rendelet, valamint a 
képviselő-testület egyes hatáskö-
reinek átruházásáról, a bizottsá-
gok feladat- és hatásköréről szóló 
20/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelet módosítását.  

Módosult továbbá az önkor-
mányzati képviselő, a bizottság el-

nöke és tagja, a tanácsnok tiszte-
letdíjáról, természetbeni juttatásá-
ról és költségtérítéséről, a kötele-
zettségszegés jogkövetkezményei-
ről szóló 25/2014. (XII. 11.) önkor-
mányzati rendelet a tiszteletdíjak 
és azok járulékai tekintetében. 

A képviselő-testület megalkotta 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának 2014. évi költségve-
tési zárszámadásáról szóló 11/2015. 
(IV. 30.) önkormányzati rendeletét. 
Megalkotta továbbá a gyermekvé-
delem helyi rendszeréről szóló 
12/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletet, mely 2015. május 1-jén 
lépett hatályba. A rendelet hatály-
balépésével egyidejűleg a gyer-
mekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormány-
zati rendelet hatályát vesztette. 

A rendelet elfogadása során 
került meghatározásra többek 
között a 2015. évi szolgáltatási 
önköltség a Városi Bölcsőde és a 
Vackor Integrált Bölcsőde tekin-
tetében.

KÖZLEKEDÉS
Elfogadásra került a Volánbusz 
Zrt. javaslata a Bucka település-
rész új menetrend szerinti autó-
buszjáratainak útvonalaira vo-
natkozóan. 

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS, 
EGÉSZSÉGÜGYI, INTÉZMÉNYI, 
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
A képviselő-testület jóváhagyta a 
Pest Megyei Kormányhivatal Szo-
ciális és Gyámhivatala végzésére 
a Városi Bölcsőde Kossuth utca 2. 
szám alatti telephelyén a cso-
portszobák jogszabályban előírt 
arányoknak megfelelő átalakítá-
sával kapcsolatban készített In-
tézkedési Tervet. 

A testület hozzájárult a 2015. 
június 1-jétől a Városi Bölcsőde 
Kossuth Lajos utca 2. szám alatti 
telephelyén működő főzőkonyha 
időszakos, a nyári intézményi zá-
rások és ügyeletek időtartamára 
korlátozódó, az év többi részében 
tálalókonyhaként való üzemelte-
téséhez és a státusok megtartá-

sához azzal, hogy az intézménybe 
az ételt a Városi Bölcsőde Szent 
Miklós  út 8/A szám alatti telep-
helye főzőkonyhájáról biztosítja 
az EGOMIR útján történő kiszállí-
tással.

Jóváhagyásra került a Kultu-
rális és Művészeti Intézményeket 
Működtető Iroda Szervezeti és 
Működési Szabályzata. 

Döntött a testület a Kulturális 
és Művészeti Intézményeket Mű-
ködtető Iroda alapító okiratának 
kijavításáról, valamint a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház Alapí-
tó Okiratának módosításáról.

A méhnyakszűrés végzése, va-
lamint a gyakorlati képzés időtar-
tamára 2015. május 1. napjától a 
Szigetszentmiklósi Védőnői Szol-
gálat Posta köz 2. szám alatti te-
lephelyén biztosított helyiséget a 
testület a „Pilot jellegű szűrőprog-
ramok (védőnői méhnyakszűrési 
program) kiterjesztésének támo-
gatása” projekt keretében szerve-
zett tanfolyamot végzett védőnők 
részére.

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy indulni kíván a 
Horizon 2020 pályázaton. A pro-
jektben való részvétellel támo-
gatja a testület a működtetésé-
ben álló általános iskolákat, il-
letve a Batthyány Kázmér Gim-
náziumot. A projekt keretén 
belül a 7. és 8. osztályos tanulók 
új informatikai eszközök haszná-
latának elsajátításával gyarapít-
hatják tudásukat több európai 
országbeli társukkal együtt.

A Szigetszentmiklósi Konduk-
tív Óvoda és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény 
vezetésére Somogyi Sándorné ki-
nevezésére tett javaslatot 5 éves 
határozott időtartamra a testület. 

A Humanitas’91 Közalapít-
ványt 600 000 Ft-tal támogatta a 
képviselő-testület. 

Döntés született a „Város Ér-
demes Diákja”, valamint a „Város 
Érdemes Pedagógusa” Díjak ado-
mányozásáról, a díjak ünnepélyes 
keretek között történő átadására 
a tanévzáró rendezvényeken, va-
lamint a Városi Pedagógus Napon 
kerül sor.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK
Az óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházáshoz kapcsolódóan jogi-
lag rendezni kívánja az önkor-
mányzat a Csépi út Boglya utca 
és Kökörcsin utca közötti szaka-
szát. A terület felmérésére, vala-
mint a 6352/1-/4 hrsz.-ú ingat-
lan telekalakítási költségeire 400 
000 Ft-ot biztosított a testület. 

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
Az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló Szigetszentmiklósi 
Városfejlesztő Kft. nonprofit gaz-
dasági társaságként működik a 
továbbiakban, a társaság új meg-
nevezése SZSZM Szigetszentmik-
lósi Városfejlesztő Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság, rövidí-
tett cégneve SZSZM Nonprofit Kft.

Döntés született továbbá a 
társaság alapító okiratának mó-
dosításáról, valamint törzstőkéjé-
nek felemeléséről.

A képviselő-testület beszámo-
lási kötelezettség mellett felha-
talmazta a polgármestert a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. Közgyűlésén, 
illetve Önkormányzati Tanácsadó 
Testületében való részvételre. 
A  polgármester akadályoztatása 
esetén a hatáskör gyakorlására dr. 
Vántsa Botond alpolgármester 
kapott felhatalmazást. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Megbízást kapott az Aries Non-
profit Kft. a 2015. évi intézmény-
felújítási feladatokra vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sára, a feladatok elvégzésére 
bruttó 113 014 957 Ft-ot biztosí-
tott a testület. 

Megbízást kapott továbbá az 
Aries Nonprofit Kft. a Kéktó Sza-
badidő Park elektromos hálózat 
és mobil vízhálózat bővítésére, 
melyre bruttó 2 350 000 Ft-ot 
biztosított a testület. 

A Bajcsy-Zsilinszky u. 22. 
szám alatti társasház földszintjén 

TÁJÉKOZTATÓ



 2015. 6. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 3

elhelyezkedő, 40 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan bér-
lésére, kereskedelmi vagy szolgál-
tatói tevékenység mellett irodai 
funkcióra legfeljebb 5 év határo-
zott időtartamra nyilvános pályá-
zat meghirdetéséről döntött a 
képviselő-testület, felhatalmazva 
a polgármestert a pályázati felhí-
vás közzétételére, a szükséges 
eljárás lefolytatására.

A Kéktó Szabadidő Parkba te-
lepített ideiglenes jégpálya üze-
meltetési költségeire biztosított 
további bruttó 500 000 Ft fede-
zetet a testület. 

A víziközmű-szolgáltatás ha-
tékonyabb megszervezése érde-
kében a képviselő-testület hozzá-
járult ahhoz, hogy a bekötési 
vízmérőket a Fővárosi Vízművek 
Zrt. a tulajdonában álló rendszer-
függet len víziközmű-elemként 
kezelje, cseréjüket és selejtezésü-
ket ütemezetten végrehajtsa.

A képviselő-testület 2015. 
május 6-tól kezdődő egyéves idő-
tartamra az „AD” Szolgáltató 
Kft.-t jelölte ki a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatás ellátására.

Visszavonásra került a Kardos 
István Általános Iskola két tante-
rem bővítése tárgyában korábban 
meghozott határozat, egyben 
döntés született arról, hogy a 
Sziget SC Birkózó Szakosztályával 
való együttműködés keretében az 
önkormányzat elkészítteti a Kar-
dos István Általános és Közgaz-
dasági Szakközépiskola meglévő 
épületének egy fiú-lány vizes-
blokkot és előteret is tartalmazó 
sportcsarnokkal való bővítésének 

építészeti műszaki tartalmi kiírá-
sát, valamint a hozzá tartozó 
tervezői költségbecslést.

A testület döntött arról, hogy 
indulni kíván a Magyarország 
2015. évi központi költségvetésé-
ről szóló törvény szerinti gyer-
mekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton. A pályázat keretében 
a Napraforgó I. Számú Óvoda 
konyháját kívánja bővíteni új fő-
zőkonyha építésével a Kossuth L. 
u. 13. szám alatti ingatlan egy 
részének megvásárlásával. Az in-
gatlanon egy 300 férőhelyes, 
gyermekétkeztetésre szolgáló ét-
termet kíván létesíteni.

A testület kifejezte szándékát 
kézilabda-edzőcsarnok építésére 
vonatkozó együttműködési meg-
állapodás megkötésére a Sziget-
szentmiklósi KSK-val. A beruházás 
helyszínéül a Petőfi utcai buszfor-
dulónál lévő 0234/17 hrsz.-ú te-
rületet jelölte ki, figyelembe véve 
az ingatlanon tervezett óvoda és 
iskola helyét. A pályázathoz szük-
séges önerő biztosításáról, az in-
gatlan hasznosításba adásáról, a 
pályázathoz készítendő költség-
becslés alapján a későbbiekben 
hoz döntést a testület. 

Módosult a társasházak, la-
kásszövetkezetek felújítását célzó 
Otthon Melege Programhoz szük-
séges korábbi pályázati támoga-
tási döntés.

KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE
A 3642 hrsz.-ú közterületi ingat-
lant a képviselő-testület Illyés 
Gyula parknak nevezte el. Emel-
lett tárgyalt a 2418/7 hrsz.-ú 
magánút térítésmentes felaján-

lásáról is, azonban végleges 
döntés e tárgyban nem született.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
A sportszervezetek kedvezményes 
Városi Sportcsarnok terembérleti 
támogatási keretére beérkező pá-
lyázatok elbírálása kapcsán a 
képviselő-testület döntött a tá-
mogatási keret többletfedezet-
igényének biztosításáról, majd 
határozott a pályázó szervezetek 
2015. évi önkormányzati támo-
gatásáról. A támogatási keret ter-
hére 5 szervezetet részesített tá-
mogatásban az önkormányzat, 
mindösszesen 16 290 000 Ft ösz-
szegben.

A Szigetszentmiklósi Testgya-
korlók Körének munkájához 2015. 
június 30-i visszafizetési kötele-
zettség mellett 20 000 000 Ft 
egyszeri, visszatérítendő, kamat-
mentes támogatást nyújtott a 
képviselő-testület. Emellett tár-
gyaltak a DancEarth TáncSport 
Egyesület kérelméről is, azonban 
döntés e tárgyban nem született.

EGYÉB ÜGYEK
Kihirdette a testület a helyi rádi-
ós és televíziós műsoridő-vásár-
lásra beérkezett pályázatok 
nyerteseit. A rádiós szolgáltatás-
ra vonatkozó pályázatot a Laki-
hegy Rádió Műsorszolgáltató Bt., 
a televíziós szolgáltatásra vo-
natkozó pályázatot a Media 
Technology Zrt. nyerte el. 

A testület elfogadta a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság, a 
Polgárőr Egyesület, valamint a Szi-
getszentmiklósi Hivatásos Tűzol-
tóság 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. Elfogadta to-
vábbá a 2015–2019 közötti ön-
kormányzati ciklusra vonatkozóan 
Szigetszentmiklós Város Gazdasá-
gi Programját, valamint első olva-
satként a város közlekedési kon-
cepcióját. 

Szigetszentmiklós város közle-
kedéssel kapcsolatos ügyeinek ke-
zelése érdekében az önkormányzat 
3 éves időszakra közlekedési szak-
értőt kíván megbízni. A feladat el-
látására a testület a 2015–2018. 
időszak vonatkozásában biztosí-
totta a fedezetet, a beszerzés le-
folytatására, valamint a legelőnyö-
sebb ajánlat kiválasztására a pol-
gármester kapott felhatalmazást.

Döntés született a szúnyog-
gyérítési feladatok ellátásához 
 korábban biztosított bruttó 
4  400  000 Ft fedezet további 
bruttó 26 500 000 Ft-tal történő 
megemeléséről.

A Garas Lakásfenntartó Szö-
vetkezet részére az általa képviselt 
Szigetszentmiklós, Szent Miklós 
útja 8. sz. alatti szövetkezeti ház 
gázvezetékrendszerének felújítá-
sára vonatkozóan 3 930 690 Ft 
összegű vissza nem térítendő tá-
mogatást nyújtott a testület. 
A támogatás kizárólag a szövet-
kezeti ház külső gázvezetékrend-
szerének szabvány szerinti átala-
kítására, cseréjére, valamint a 
műszaki átvételhez szükséges 
szellőzőrendszer járulékos kialakí-
tására használható fel.

Hozzájárulását adta a testület 
dr. Csihony Krisztina, a 4. számú 
fogorvosi körzet önálló orvosi mű-
ködtetési jogának (praxisjog) dr. 
Herman Gabriella részére történő 
elidegenítéséhez, így a 4. számú 
fogorvosi körzet feladatait a jövő-
ben dr. Herman Gabriella fogorvos 
látja el. 

Módosult a Szigetszentmiklós 
Egészséges Városért Közalapít-
vány alapító okirata. A testület 
elfogadta a közalapítvány fel-
ügyelőbizottsági elnökének és egy 
felügyelőbizottsági tagnak a le-
mondását, a helyükre határozat-
lan időre Tóth Imrét és Virág Ró-
bertet nevezte ki a felügyelőbi-
zottság tagjának.

Módosult továbbá a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társu-
lás társulási megállapodása, vala-
mint döntés született a képviselői 
keretek felhasználásáról is.
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Szigetszentmiklós fejlődésében 
mérföldkő volt, amikor több 
mint hatvan évvel ezelőtt eme-
letes épületek nőttek ki a föld-
ből a falu szélén. Megkezdődött 
a község városiasodása, az ipar 

és a szolgáltatások kiépülése. 
A József Attila lakótelep – mely 
egykor ennek a fejlődésnek a 
szimbóluma volt – napjainkra 
elveszítette egykori ragyogását. 
A „Híd a generációk között” 

projekt révén azonban színvo-
nalas, impozáns fejlesztések va-
lósulhattak meg a területen. 
Uniós támogatás nélkül ilyen 
mértékű fejlesztést sem az ön-
kormányzat, sem a lakóközös-
ségek nem tudtak volna megva-
lósítani. A projekt során 2013 
szeptembere és 2015 májusa 
között összesen hét lakóépület 
energiatakarékos hőszigetelése 
történt meg, felújításra kerültek 
a belső szervizutak, megújultak 
és valódi közösségi terekké vál-
tak a parkok. A beruházásokkal 
párhuzamosan gazdag közössé-
gi programok is megvalósultak, 
a kétszáznál is több eseményen 
összesen mintegy négyezer fő 

részvételével. A lakótelepen ta-
lálható intézmények is részesei 
voltak a projektnek. Így a kö-
zösségi programokban történő 
aktív közreműködésük mellett a 
Csicsergő Óvoda hőszigetelése, 
nyílászáróinak cseréje, hatal-
mas pincéjének, udvarának fel-
újítása, használhatóvá tétele, a 
József Attila Általános Iskola 
hőszigetelése, tetőcseréje és ud-
varának korszerű kiépítése is 
megtörtént. Új funkciót kapott 
az egykori zeneiskola épülete; a 
nyugdíjaskluboknak, civil szer-
vezeteknek kialakított közössé-
gi tér „SZÉKHÁZ” néven fog a 
jövőben a szigetszentmiklósi 
civil szféra rendelkezésére állni.

Impozáns környezet, megújult lakóépületek, felújított intézmé-
nyek, gazdag közösségi programok – végéhez ért a „híd a gene-
rációk között” – a szigetszentmiklósi József Attila lakótelep 
szociális célú rehabilitációja c. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0005 
azonosítószámú projekt.

Pontosan két és fél évvel ezelőtt részesült Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata ennek a speciális pályázati konstrukciónak 
a keretein belül összesen 1 087 952 200 Ft vissza nem térítendő, 
100%-os támogatásban. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy önkor-
mányzatunknak talán ez volt eddig a leginkább összetett, komplex 
megvalósítást igénylő pályázata, amit jellemzően korábban csak 
fővárosi kerületek és nagyobb városok tudtak sikeresen teljesíteni.

Cégünk 1995-ben kezdte meg a 
faipari felületkezelő anyagok 
forgalmazását, kis- és nagyke-
reskedelmét. 2002-ben fejező-
dött be a szigetszentmiklósi be-
ruházásunk, melynek keretében 
létrejött a mai üzlethelyiségünk 
és raktárépületünk. Kizárólagos 
magyarországi képviselőként az 

M.L.S. Magyarország Kft. for-
galmazza az olasz Milesi fafelü-
let-kezelő anyagokat, a svéd 
Bona parkettarendszereket, 
Borma fatapaszokat, az olasz 
Olivari kilincseket. A folyama-
tos forgalomnövekedés, termék-
paletta-bővülés szükségessé 
tette cégünk további fejlesztését.

Az M.L.S. Magyarország Kft. 
2013 novemberében nyújtotta 
be pályázatát, a támogatási 
szerződés 2014. május 26-án 
lépett hatályba. A megvalósítás 
jelenleg az engedélyeztetési, 
előkészítő mérnöki munka, ár-
ajánlatok beszerzésének stádiu-
mában van.

A beruházás célja a vállalat 
működéséhez szükséges eszkö-
zök korszerűsítése, bővítése, a 
raktározási kapacitás növelése, 
technológiák bemutatásához, 
betanításához szükséges oktató-

termek kialakítása, a tevékeny-
ségünk bővítéséhez szükséges 
feltételek létrehozása.

A beruházásnak köszönhető-
en a cég munkahelyeit meg 
tudja őrizni, illetve további 
munkahelyeket képes teremteni.

A projektről bővebb infor-
mációt a www.milesi.hu olda-
lon olvashat. 
További információ:
Thuránszky Ma rietta pénzügyi 
igazgató. 
Elérhetőség: 06-24/525-400 
milesi@milesi.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődött az M.L.S.  Magyarország Kft.  technológiai fejlesztése
A projekt a Közép-magyarországi Operatív Program és a Komplex 
vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára című pályázat keretében valósul meg, 147,35 millió 
forint európai uniós forrás felhasználásával. A projekt összkölt-
sége 294,69 millió forint.

M.L.S. MAGYARORSZÁG KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Sikeresen véget ért a József Attila lakótelep 
projekt által érintett részének felújítása



Idén májusban is megrende-
zésre került a TeSzedd! Ön-
kéntesen a tiszta Magyaror-
szágért elnevezésű akció, 
melyhez Szigetszentmiklós is 
csatlakozott. 

Május 15-én, pénteken a 
József Attila Általános Iskola, 
a Csonka János Műszaki Szak-
középiskola és a Batthyány 
Kázmér Gimnázium tanulói 
gyűjtötték a szemetet. Május 

16-án, szombaton délelőtt 
pedig a város hat kijelölt 
pontján csatlakozhatott a se-
gítő szándékú önkéntes. Kö-
szönjük mindenkinek, aki se-
gítségével hozzájárult a 
TeSzedd! akció sikerességéhez. 
Külön köszönet illeti a szom-
bati szemétszedés lelkes csa-

patait: a Bíró Lajos Általános 
Iskola, a Hóvirág Nyugdíjas 
Klub, a Kakusei Szabadidő és 
Sport SE, valamint az OTP 
Bank önkéntes tagjait.

A két nap alatt összesen 
471 zsák és 3 konténer szeme-
tet gyűjtött össze több mint 
300 résztvevő. 
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Eredményes volt a Speed 
Marathon elnevezésű rendőrsé-
gi sebesség-ellenőrzési akció. 
Ennek keretében lakossági ja-
vaslat alapján mérték a gyors-
hajtókat országszerte. Nagy 
eredmény, hogy a 24 órás mérés 
alatt nem történt halálos bal-
eset. Az akcióhoz a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság is 
csatlakozott. 17 óra alatt 14 
helyszínen tartottak ellenőrzést 
az illetékességi területükön, és 
összesen 15 szabályszegést rög-
zítettek.

Bejelentés érkezett a rendőr-
séghez a szigetszentmiklósi 
Közlekedési Hatóság Vizsgaál-
lomásáról. Egy motort szerettek 
volna vizsgáztatni, ám az át-
vizsgálás során kiderült, hogy a 
jármű motorszáma és az alváz-
karakterek is sérültek. A kiérke-
ző rendőrök gyanúsítottként 
előállították és kihallgatták a 
tulajdonost, egyedi azonosító-
jellel való visszaélés bűntetté-
nek megalapozott gyanúja 
miatt. Elmondása szerint Olasz-
országból kapta az autót. Az 
eljárás során azt vizsgálja a 
rendőrség, hogy valóban így 
volt-e.

Illegális hulladéklerakás Szi-
getszentmiklóson. A polgárőrök 
Felsőtag településrészen lettek 
figyelmesek egy autósra, amint 
nagy mennyiségű, mintegy 3 
köbméternyi szemetet pakolt le 
a járművéről. A polgárőrök ér-
tesítették a rendőrséget és felje-
gyezték az autó rendszámát, 
melynek alapján sikerült azo-
nosítani a tulajdonost. Az elkö-
vető visszatért a helyszínre és 
hamarosan előállították a kapi-
tányságon. Autó- és fém alkat-
részeket, valamint karosszéria-
elemeket is találtak az illegáli-
san elhelyezett hulladékok közt.

Betörőket fogtak a sziget-
szentmiklósi rendőrök. A ka-
pitányságon egy hétvégi 
napon tett bejelentést egy 
férfi, akinek udvaráról ellop-
ták a kerékpárját. A férfi jelez-
te, hogy valószínűleg az egyik 
ismerőse lehetett az elkövető. 
A rendőrök valóban megtalál-
ták a járművet a gyanúsított-
nál. Az előállítás során kide-
rült, a tolvaj, valamint a beje-
lentő korábban több házba is 
együtt törtek be. Az esetek 
Szigetszentmiklóson történtek 
másfél évvel ezelőtt. Ekkor 
televíziót és kerékpárokat lop-

tak, ezek azonban már nem 
kerültek elő.

Kitüntettek egy szigetszent-
miklósi rendőrt. Szabó Gyuláné  
rendőr főtörzszászlós a taná-
csosi címet dr. Kontrát Károly 
államtitkártól vehette át. A Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának helyszínelő és bal-
esetvizsgálója eredményes 
szak mai tevékenységének elis-
meréseként vehette át a díjat.

Közlekedésrendészek mérték 
össze tudásukat Szigetszent-
miklóson. Az V. Szakmai Közle-
kedésrendészeti Verseny megyei 
döntőjén autós és motoros jár-
őrök versenyeztek az egyik la-
kihegyi bevásárlóközpont par-
kolójában. A motorosok közül 
Hajdu Gyula, a dabasi autópá-
lya-rendőrség, az autós járőrök 
közül pedig Cserni János, a gö-
döllői kapitányság munkatársa 
lett a legjobb. Dr. Mihály István  
Pest megyei rendőrfőkapitány 
elmondása szerint a szakmai 
megmérettetés fontossága a 
közlekedésbiztonság magasabb 
színvonalának társadalmi igé-
nyében mérhető, amit a rend-
őrökön is számon kérnek.

Tisztább lett a város

Az elmúlt hónap rendőrségi eseményei

A Lakihegy Rádió is kitelepült az V. Szakmai Közlekedésrendészeti 
Versenyre
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Csapadékvíz. 
Irány a közcsatorna?
Vannak olyan települések vagy te-
lepülésrészek, ahol úgynevezett 
egyesített rendszerű szennyvízel-
vezető hálózat működik, ilyen pél-
dául Budapest nagy része is. 
A  csatornarendszer kialakítása itt 
lehetővé teszi a csapadékvíz köz-
csatornába vezetését. Ettől eltérő-
en, az úgynevezett elválasztott 
rendszerű csatornahálózatok ese-
tében a szennyvíz elvezetése a 
szennyvízhálózaton, míg az esővíz 
elvezetése kizárólag a csapadékvíz-
csatornán keresztül történhet.

Mindent a helyére
Azokon a településeken, ahol a 
Fővárosi Vízművek nyújt szenny-
vízcsatorna-szolgáltatást, a 
szennyvízelvezetés és -tisztítás 
elválasztott rendszerben működik. 
Ezt azért fontos tudnunk, mert ez 
a rendszer kapacitásából és tech-
nológiájából adódóan kizárólag 
háztartási és előtisztított ipari 
szennyvíz befogadására, elvezeté-
sére és megtisztítására alkalmas. 
A csapadékvíz összegyűjtése és 
elvezetése ezeken a szolgáltatási 
területeken csak a szennyvízháló-
zattól teljesen elkülönítve valósít-
ható meg. Az 58/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 85. § (5) értelmé-
ben az elválasztott rendszerű 
szennyvízelvezető hálózatba a 
csapadékvíz bevezetése tilos.

Ártunk a környezetnek és meg-
keserítjük saját életünket 
Mi is történik, ha az esővíz az el-
választott rendszerű közcsatorna-
hálózatba jut? 

Nagyobb esőzésekkor a rend-
szer nem bírja el a megnövekedett 
terhelést. A szennyvízelvezető-há-
lózatba jutó nagy mennyiségű 
csapadékvíz a közcsatorna-háló-

zat egyes szakaszainak telítődését 
okozza, a keverékvíz (szennyvíz és 
csapadékvíz) kifolyik a hálózatból 
és eláraszthatja a közterületeket. 

Az alacsonyabban fekvő terü-
letek (alagsorok, pincék, szuteré-
nek, mélygarázsok stb.) elöntése 
sok esetben jelentős vagyoni ká-
rokkal jár, mindamellett a fertő-
zésveszély komoly kockázatával is 
számolni kell. Az elöntött terüle-
tek helyreállításának költségei és a 
kellemetlenségekből adódó nem 
vagyoni károk is számottevőek.

A szennyvíztisztító telepre érke-
ző keverékvíz kimossa a tisztításhoz 
használt baktériumokat, így káro-
sítja a szennyvíztelep tisztítási me-
chanizmusát és technológiáját, ez-
által veszélyezteti a telep haté-
konyságát. Ugyanakkor ha a 
szennyvíztelep kapacitását megha-
ladó mértékű keverékvíz jut a telep-
re, és annak megfelelő minőségű 
megtisztítása már nem végezhető 
el, akkor a telep nem megfelelő 
minőségű tisztított vizet bocsát ki, 
amely a környezetbe kerülve szeny-
nyezi és károsítja a természeti érté-
keinket, vizeinket. A szennyvízte-
lepről kibocsátott víz minőségi ha-
tárértékének túllépéséért a szolgál-
tató jelentős – akár több millió fo-
rintot meghaladó - hatósági bírság 
megfizetésére kényszerül.

A szabálytalan csapadékvíz-rá-
kötések a szolgáltatónak minden 
esetben többletkiadást jelentenek, 
mely kihatással lehet a végzett szol-
gáltatás minőségére és a szennyvíz-
díj mértékére, ezáltal közvetett 
módon a szolgáltatást szabályosan 
igénybe vevő többi felhasználóra is.

A csapadékvíz értékes! 
Az ingatlanokon összegyűlő csapa-
dékvíz hasznosításának ma már 
számos lehetőségét és módját is-
merjük – a kert öntözésétől kezdve 

az autómosásig. Az esővíz köztu-
dottan lágy víz, mely hatékonyan 
használható tisztításhoz, a növé-
nyeink számára pedig élettanilag 
nagyon kedvező. Saját és termé-
szeti értékeink megóvása érdeké-
ben érdemes tehát az esővíz szabá-
lyos elvezetésére és újrahasznosí-
tására egyaránt figyelmet fordítani.

Mit teszünk mi?
Rendszeresen tájékoztatjuk az 
érintett települések lakóit, és fel-
hívjuk figyelmüket a csapadékvíz 
közcsatornába juttatásának sza-
bálytalanságára és annak követ-
kezményeire.

Rendszeres vizsgálatokat vég-
zünk az üzemeltetett szennyvízel-
vezető hálózaton, mely során az 
észlelt illegális csapadékvíz-bebo-
csátásokról digitális felvételt ké-
szítünk, és azokat jegyzőkönyvben 
dokumentáljuk. 

A jogsértést elkövető felhasz-
nálókat írásban felszólítjuk a jog-
ellenes állapot megszüntetésére. 

Kétszeri felszólítást követően 
az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
6. melléklete szerint számított be-
vezetett csapadékvíz-mennyiség 
után kétszeres mértékű díjat 
számlázunk ki, továbbá szabály-
sértési eljárást kezdeményezve ér-
tesítjük a szabálytalanságról az il-
letékes hatóságokat. 

Mit tehet Ön?
A házi szennyvízhálózat rendelte-
tésszerű üzemeltetése, rendszeres 
karbantartása és szükség esetén 
javítása a felhasználó kötelezett-
sége. Ha nem biztos abban, hogy 
csapadékvíz-elvezető hálózata 
semmilyen módon sem kapcsoló-
dik a szennyvízhálózathoz, kérjük, 
mielőbb ellenőrizze esővíz-elveze-
tő rendszerét és házi szennyvízhá-
lózatát. 

Kérjük, hogy a házi szennyvíz-
hálózatán észlelt szabálytalanság 
megszüntetéséről szíveskedjen 
haladéktalanul gondoskodni.

A nem saját ingatlanán tapasz-
talt illegális csapadékvíz-bebocsá-
tásokat – hogy társaságunk a 
megszüntetés érdekében mielőbb 
eljárhasson – a 

06-40/247-247-es telefonszá-
mon vagy egyéb módon (e-mail, 
postai levél, fax) jelezheti. A beje-
lentő személyére vonatkozó ada-
tokat és információkat minden 
esetben bizalmasan kezeljük. Se-
gítségüket és közreműködésüket 
előre is nagyon köszönjük!

Kétszeres mértékű 
csatornadíj. Megéri?
A szolgáltatók a szennyvízelvezető 
hálózatba történő csapadékvíz-el-
vezetés esetében kétszeri ered-
ménytelen felszólítást követően a 
számított bevezetett csapadékvíz-
mennyiség után a mindenkor érvé-
nyes csatornadíj kétszeres mérté-
két jogosultak kiszámlázni. A szá-
mított mennyiséget az Országos 
Meteorológiai Szolgálat által meg-
adott csapadékmennyiség elmúlt 
10 éves átlaga szerint, a vízelveze-
tési együttható (lefolyási tényező), 
valamint a burkolt felületek figye-
lembevételével kell meghatározni.

Óvintézkedés 
a károk megelőzésére
A szennyvízcsatorna-hálózaton 
előforduló illegális csapadékvíz-
rákötések, egyéb hálózati hibák és 
dugulások miatt kivédhetetlen, 
hogy a szennyvíz időnként meg-
emelkedjen, visszatorlódjon a csa-
tornahálózatban. Ilyenkor fennáll 
a veszélye a terepszint alatti helyi-
ségek elöntésének, különösen a 
gravitációs szennyvízbekötések 
esetén. A  kockázat házi szenny-
vízátemelő, illetve visszacsapó 
szelep beépítésével minimálisra 
csökkenthető. 

Köszönjük, hogy a fentiek be-
tartásával csatlakozik hozzánk 
környezetünk megóvásában! 

Fővárosi Vízművek Zrt.

Környezetünk egyik legféltettebb természeti kincse a víz. Hazánkban természetes a mozdulat, hogy 
megnyitjuk a vízcsapot, alátartjuk a poharunkat és egy jót kortyolunk a tiszta, egészséges ivóvízből. 
Ahhoz azonban, hogy ez így legyen ma, és még gyermekeink, unokáink is ugyanilyen nyugodtan 
ihassanak csapvizet, mindannyiunknak tennünk kell. A tiszta ivóvíz megóvásának egyik sarkalatos 
pontja a szennyvízhálózatok és szennyvíztisztító létesítmények állapota, aminek fenntartásáért, 
megóvásáért az üzemeltetőkön kívül a vízhasználók is sokat tehetnek. 

Szabályosan és környezettudatosan
Hová kerüljön a csapadékvíz?
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MIKLÓSI MAJÁLIS 2015.
KÉKTÓ SZABADIDŐ PARK
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Ünnepi műsorral köszöntötték 
az anyukákat, nagymamákat 
és dédmamákat a városi anyák 
napi rendezvényen. Ovisok, 
kisiskolások és az Operett Szín-
ház tagjai: Janza Kata és Egy-
házi Géza fergeteges hangula-
tot teremtettek a Szebeni úti új 
általános iskola koncert- és 
közösségi termében, amely az 
eseményre zsúfolásig megtelt.

Jávorszky Lajos Józsefné, Mária nénit 85. szü-
letésnapja alkalmából köszöntötte a város

Dajka Józsefné, Ilona nénit 90. születésnapján 
köszöntöttük

Janza Kata és Egyházi Géza

2015. ÁPRILIS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Huschit Nóra–Sándor Csaba
Kókai Krisztina–Neisz Márton János
Debreceni Lilla–Zagyi László

2015. ÁPRILIS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Tóth Mihályné (1957)

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

23. hét június 8.–június 14.  Kígyó Gyógyszertár

24. hét június 15.–június 21. Elixír Gyógyszertár

25. hét június 22.–június 28. Melissa Gyógyszertár

26. hét június 29.–július 5.   Szent Miklós Gyógyszertár

27. hét július 6.–július 12.    Regina Gyógyszertár

28. hét július 13.–július 19.   Kígyó Gyógyszertár

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

Városi anyák napja
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Május 17-én nyitotta meg ka-
puit az 1949 és 1996 között 
működő Csepel Autógyárnak 
emléket állító múzeum az ÁTI-
Sziget Ipari Park 59-es számú 
épületében. 

A május 17-én tartott avató 
ünnepségen Szabó József pol-
gármester és Fejős Mihály, az 
Ipari Park ügyvezető igazgató-

ja mondott köszöntőt. Az ese-
ményen az érdeklődők mellett 
több tucat egykori autógyári 
dolgozó is megjelent.

A múzeum áprilistól októ-
berig, hétfőtől szombatig 10 és 
15 óra között látogatható elő-
zetes bejelentkezés alapján (te-
lefon: 06-20/200-7241 vagy 
06-1/276-9865).

Megnyílt a Csepel Autó Gyártmánymúzeum

Az Újvárosi Református Templom felszentelése
2015. május 10.
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VI. Gasztronómiai Fesztivál a Kéktó 
Szabadidő Parkban – 2015. MÁJUS 9.
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A Nemzetközi Rönkhúzó Verseny képekben
Szigetszentmiklós, május 1.

A képek forrása: Facebook/Nemzetközi Rönkhúzó Verseny – Szigetszentmiklós

Duna-parti takarítás Szigetszentmiklóson
Mint minden évben, a Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület 
idén is összeszedte a Ráckevei Duna-ág szigetszentmiklósi,  
10 kilométeres szakaszán az eldobált és a víz által kihordott 
szemetet. Május 9-én a Taksony Vezér-hídtól Csepel határáig 
jártuk be a parti sávot, és megtisztítottuk az ide tartozó holt-
ágakat, valamint szigeteket a szeméttől (Czuczor-sziget, Tak-
sony-sziget, Paradicsom-sziget stb.) Négy-öt köbméternyi 
szemetet gyűjtöttünk össze, amit a csónakházhoz hozott 
konténerbe raktunk. A szemétgyűjtés nyitott volt mindenki 
előtt, akit érdekelt környezetünk tisztasága. A felszerelést az 
egyesület biztosította (kenuk, kajakok, lapátok, mentőmellény, 
kesztyűk, zsákok stb.). 44 egyesületi tag és 14 önkéntes vett 
részt a takarításban. Az önkormányzat támogatásával évi két 
ilyen napot tartunk, a másikat ősszel. A felhívást a Lakihegy 
Rádión keresztül hirdettük meg, de az egyesület honlapján és 
a hirdetőtáblán is meg lehetett tekinteni.

Köszönjük minden résztvevőnek és várunk mindenkit 
szeptemberben is. 

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület
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Sokan ünnepeltek velünk: egykori 
tanárok, diákok, jelenlegi kollégák 
és a mostani tanulók. A megjelen-
tek nosztalgiáztak, felelevenítet-
ték a régi emlékeket, fel  frissítették 
a kapcsolataikat nemcsak egy-
mással, hanem az is  kolával is. 
A közös vonás mindannyiunkban 
az volt, hogy kötődünk a 2-es is-
kolához, azaz a József Attila Álta-
lános Iskolához. Az iskolára min-
denki másként emlékszik, attól 
függően, hogy ki mikor járt ide. 
Tegyünk egy számadást, mi is 
történt a 60 év alatt:
  60 évvel ezelőtt kezdődött el a 
tanítás, 1955. szeptember 3-án 
ebben az épületben. Ez volt 
akkor Szigetszentmiklós 2. isko-
lája, ezért kapta a 2-es iskola 
nevet.

  A tanulói létszám folyamatos 
növekedése miatt a főépület 
mellett megépült a mostani al-
sósok épülete, a „B” épület, 
majd a 3 tantermes „C” épület, 
végül az „E” épület. 1. és 2. osz-
tályosaink egy külön épületben 
kaptak helyet és 2014. szeptem-
berétől egy teljesen új iskolát 
vehettünk birtokba.

  Szakmai fejlődésünket röviden 
összefoglalva csak az alábbiakat 
említeném meg: emelt szintű 
ének-zene oktatás, majd emelt 
szintű idegen nyelv tanítása, a 
katolikus osztály elindítása és a 
művészeti iskolával történt egye-
sülés, ennek köszönhetően pedig 
művészeti osztályok létrehozása.

  Ami kapcsolatainkat illeti: egyre 

több határon túli iskolával vesz-
szük fel a kapcsolatot. Ennek 
erősítésére szolgál a 4 évenként 
megrendezett Sziget Olimpia és 
az évenkénti 5 ország – egy 
nemzet rendezvényünk a Nem-
zeti Összetartozás Napja alkal-
mából, valamint a Határtalanul 
program, amelynek keretein 
belül 7. osztályosaink megis-
merkedhetnek határon túli ma-
gyarokkal és az ő kultúrájukkal.

  Számos pályázaton vettünk 
részt, ennek köszönhető, hogy 
ma az épület teljesen felújítva 
várja a betérőket.

Mi az, ami fontos iskolánkban? 
Miért szeretnek idejönni a gyere-
kek? Erre azt tudom mondani, 
hogy nagyon jó tanítók, tanárok, 
dolgozók várják a kis diákokat, 
hogy embert faragjanak belőlük, 
hogy felkészítsék őket a nagybe-
tűs életre.

Zilling Ibolya igazgató
József Attila Általános Iskola és AMI

60 éves lett a Szigetszentmiklósi József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a régi 2-es iskola
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A József Attila Általános 
Iskola és AMI megújult Radnóti 

utcai épülete a szoborparkkal

Iskolánk, a Szigetszentmiklósi Jó-
zsef Attila Általános Iskola hete-
dik évfolyamos diákjai az idei 
évben immár negyedik alkalom-
mal vehettek részt egy négynapos 
szerbiai kiránduláson. Erre a le-
hetőséget az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett 
Határtalanul program pályázatán 
nyertük el szintén negyedik alka-
lommal. Az idei tanévben 80 di-
ákkal és 8 pedagógussal keltünk 
útra április 27-én, hajnalban, 
majd rengeteg élménnyel gazda-
godva, alaposan elfáradva április 
30-án értünk haza.

Ezúttal a Délvidék kulturális 
és természeti kincseinek feltérké-
pezését tűztük ki célul. A szállá-
sunk Szerbia legdélebbi magyar-
lakta településén, Székelykevén 
volt, ahol diákszállón és csalá-
doknál szinte otthon éreztük ma-
gunkat. Innen csillagtúraszerűen 
jutottunk el Nándorfehérvárra, 

Galambócra, Szendrőre, a Kis és 
Nagy Kazán-szoroshoz, Palicsra, 
Szabadkára, Péter várad ra, Zi-
monyba és Zentára. Ezeken a ki-
rándulásokon a tanulók bővíthet-
ték az iskolában megszerzett tu-
dásukat előzetes felkészüléssel és 
a helyszínen szerzett tapasztala-
tokkal, élményekkel egyaránt.

A változatos programokkal 
igyekeztünk a gyerekek kedvében 
járni. Így rendeztünk lovaggá 

avatást, táncházat, kézműves fog-
lalkozást, sportversenyeket, diák-
szótárt készítettünk, receptet cse-
réltünk. Az utolsó nap megláto-
gattuk testvériskolánkat, a zentai 
Emlékiskolát, ahol közös progra-
mokon vettünk részt az ottani ta-
nulókkal, és gazdagítottuk a gye-
rekek által felajánlott könyvekkel 
az iskola könyvtárát is.

A diákok és tanárok egyön-
tetű véleménye alapján a gaz-

dag programok, a gyönyörű 
tájak, a kedves, újonnan megis-
mert emberek felejthetetlen él-
ményt nyújtottak mind-
annyiunknak. Reméljük, hogy 
még sok hasonló utazáson vehet 
részt iskolánk az elkövetkezen-
dő években.

Hemestreich Hedvig 
és Czékus Anita 

József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Határtalan kirándulás a Délvidékre
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2015 tavaszán a Határtalanul pályá-
zat keretében a Szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnázium 40 
diákja és 4 tanára látogatott el 
Szatmárnémetibe. A négy nap alatt 
rengeteg izgalmas programon ve-
hettünk részt. Megismertük a Köl-
csey Ferenc Főgimnázium diákjait, 
akik megmutatták nekünk Szatmár-
németi város szépségeit. Az út során 
ellátogattunk híres költőink szülő-
házaiba és életük fontosabb állomá-
saira. Megláthattuk, hol született 
Móricz Zsigmond, Arany János és 
Ady Endre, hol nyugszik Kölcsey Fe-
renc. Nagyváradon az Ady Endre 
Emlékmúzeumban végigkövettük a 
költő munkásságát és a Holnap Tár-
saság megalakulását és működését. 
A nagykárolyi Károlyi-kastély báli 
terme felelevenítette számunkra Pe-
tőfi Sándor és Szendrey Júlia első 
találkozását. Követve a pár életútját, 
Koltóra látogattunk, ahol nászútju-
kat töltötték gróf Teleki Sándor kas-
télyában. Kilátásunk nyílt a hófedte 
bérci tetőre, s maradandó emléket 
szereztünk a Szeptember végén 
című vers közös elszavalásával. 
Nagybányán megnéztük a hajdani 
festőiskola alkotóinak munkáit.  
Körbejártuk Szaploncán a világ 
egyetlen vidám temetőjét, ahol 
szatmárnémeti diákok fordításában 
ismerhettük meg a verses sírfelira-
tokat, melyek az elhunytak életéről 
és haláláról szóltak. Bejártuk a má-

ramarosszigeti hegyvonulatokat, 
mialatt kiváló idegenvezetőnktől 
rengeteg új és érdekes információt 
tudhattunk meg nemcsak költőink 
életéről és munkásságáról, hanem a 
helyi legendákról és nevezetessé-
gekről is. 

2015. május 24-én került sor a 
szatmárnémeti diákok fogadására. 
Péntek délután már izgatottan vár-
tuk őket. Elsőként a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba látogattunk, ahol inter-
aktív feladatok formájában ismer-
kedtünk meg Petőfi életének részle-
teivel. Ezután az Ady és Csinszka 
lakásában berendezett emlékházat 
néztük meg, ahol sok érdekes infor-
máció hangzott el a költő magán-
életéről és hétköznapjairól.

Szombat reggel nyolckor a gim-
názium előtt gyülekeztünk, majd 
indultunk el vidéki kirándulásunkra. 
Ez alkalommal mi invitáltuk a szat-

márnémeti diákokat a buszunkra, 
így a Kecskemétre vezető utunk jó 
hangulatban telt.

Első megállónkra érve, Kecske-
mét főterén tanárnőnk idegenveze-
tését követően magunk fedezhettük 
fel és élvezhettük a város épületeit, 
hangulatát. Láthattuk a híres Cifra-
palotát, még énekeltünk is előtte, 
valamint a szecessziós stílusban 
épült városháza változatos harang-
játékát is hallhattuk. Ezután Katona 
József emlékházába látogattunk, 
mely az eredeti szülőház helyére 
épült. Itt részletes betekintést nyer-
hettünk Katona József életébe és 
munkásságába. 

Következő úti célunk Nagykőrös 
volt, ahol a város és a környék törté-
nelmét ismerhettük meg a honfog-
lalástól kezdve a XX. századig egy 
rendkívül gazdag kiállítás, valamint 
idegenvezetés jóvoltából. A kiállítás 

külön hangsúlyt fektetett Arany 
János nagykőrösi tanítói pályafutá-
sára. A múzeum utáni kis szabadidőt 
egy kézműves vásár forgatagában 
töltöttük. Utolsó megállónk Kiskő-
rös, Petőfi Sándor szülőfaluja volt.

Vasárnap reggel ismét nyolckor 
indultunk, ezúttal Budapestet vettük 
célba. Programunk nagy részét a 
Budai Vár megtekintése tette ki. 
A  program egy tárlatvezetésből 
(XIX. sz.-i magyar festészet), majd a 
várnegyedben az egyik tanárnőnk 
által összeállított kérdéssor felada-
tainak megoldásából állt. A válaszok 
megtalálásához ötfős csapatokba 
kellett rendeződnünk, s az így szüle-
tett vegyes csoportok konkrét helye-
ket és emlékműveket keresve fedez-
ték föl a vár teljes területét. A dél-
utánt a Margitszigeten töltöttük. 
Hazaindulás előtt hajókáztunk, ami 
tökéletes levezetése volt a napnak.    

Az utazások alatt hihetetlen 
mennyiségű információhoz jutot-
tunk, a kirándulásokat nagyon él-
veztük. Nem tudjuk, lesz-e lehető-
ségünk viszontlátni cserediákjain-
kat, de mindenképp felejthetetlen 
emlék marad a velük töltött idő. 
Összegezve: nem csak a tudásunkat 
gyarapítottuk, hanem „határtala-
nul” boldogok lehettünk, és határ-
talan barátságok születtek a nyolc 
nap alatt, amelyeket egy határ nem 
szabhat ketté.
Szekrényes Katalin és Kovács Réka

Költők, festők nyomában

Szigetszentmiklós testvérvárosa, Gyergyó-
szentmiklós fogadta a csepeli Weiss Manfréd 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(ahová számos szigetszentmiklósi tanuló is jár 
– szerk.) diákjait a közelmúltban a Határtala-
nul program keretében a Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceummal közösen megnyert pályá-
zatnak köszönhetően, valamint a két intéz-
ményvezető, Részeg Ildikó (Gyergyószentmik-
lós) és Herczeg Mária (Weiss) támogatása és 
együttműködése által a közös programban a 
diákok megismerhették Gyergyószentmiklóst 
és környékét, illetve a székely emberek ven-
dégszeretetét. Két héttel később a gyergyóiak 
tettek látogatást Budapesten, akik hasonló él-
ményekkel gazdagodtak. A Határtalanul prog-
ram legfőbb célja tehát teljesült: a Kárpát-me-
dencei magyarság összetartozásának élménye 
született meg a résztvevő diákokban!
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Sikeres évzárás az Ádám Jenő Zeneiskolában
A 2014/2015-ös tanév kiemelkedően szép ered-
ményeket hozott az Ádám Jenő Zeneiskola éle-
tében. A legjelentősebb változás, legszebb ered-
ményünk az új zeneiskolába való átköltözés. Ez 
szép, korszerű épület, amelynek szakszerű fel-
szerelése jelenleg is zajlik, és remek előadóter-
mekkel rendelkezik. Nagy sikerű őszi növendék-
hangversennyel avattuk kamaratermünket és 
hagyományos adventi koncerttel a hangverseny-
termet. Ez utóbbi adott arra, hogy a zeneiskola 
minden tanszakának tanulói kipróbálhassák a 
világot jelentő deszkákat. Csodás élmény volt! 
Az első előadásokat további szebbnél szebb 
tanszaki és iskolai szintű programok követték. 
A  legnagyobb nézőszámot fúvószenekarunk 
ötödik önálló koncertje vonzotta a Városi Sport-
csarnokba. Telt ház mellett kiváló műsort adott 
az együttes Szentesi István vezetésével.

Tanulóink kiemelkedő eredményeket értek el 
rangos versenyeken, hála szaktanáraink orszá-
gos szinten is elismert tudásának és a mindig 
jelen lévő szülői támogatásnak.

Október 5. – Bonyhád – Halmos Béla Or-
szágos Népzenei Találkozó – Vackor Ci te ra-
együttes – Nívódíj. Tanár: Juhász Kitti.

November 9. – XIII. Országos Lubik Imre 
Trombitaverseny – Szentpétery Márton II. hely, 
Svajka Lázár III. hely, Zsirmon Zsolt tanári kü-
löndíj. Kiemelkedő eredmény! Zongorakíséret: 
Lejtényi Ágnes.

Március 18–19. – Szerbia/Topolya – Zenei 
Napok – Nemzetközi Zongoraverseny – Raffai 
Péter II. hely. Tanár: Tóthné Császár Ildikó.

Március 28. – Érd – Regionális Furulya- és 
Klarinétverseny – Hering Zolna I. hely, Abrous 
Nóra Nabila II. hely, Bacher Kamilla és Gyimóthy 
Péter III. hely, Vereckei Nóra dicséret. Darvassi 
Andrea korrepetítori munkáját elismerő okle-
véllel jutalmazták. Tanárok: Andriska Szilvia, 
Kovács László.

Március 30. – Ráckeve – Zongorás Találko-
zó – Kulik Zsombor, Raffai Péter és Rédey Zsu-
zsanna szerepelhetett a gálán. A felkészítő ta-
nárok, Baliné Huksz Erika, Darvassi Andrea és 
Tóthné Császár Ildikó munkáját elismerő okle-
véllel jutalmazták.

Április 10–12. – Dombóvár – II. Országos 
Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok 
Versenye – Ernyei-Balogh Júlia fuvolatanár I. 
hely, arany fokozat!

Április 18. – V. Országos Zeneiskolai Oboa-
fesztivál és Tehetségnap – Pócsfalvi Nelli arany, 
Kereki Anna ezüst minősítés. Tanár: Andriska 
Szilvia, zongorakísérő: Darvassi Andrea.

Április 24. – Göd – IV. Pest megyei Rézfú-
vós Verseny – Szomorjai Benedek I. hely, Svajka 
Lázár I. hely, Szentpétery Márton I. hely, Érckövi 
Gergely I. hely! Tanári különdíj: Zsirmon Zsolt. 
Zongorakíséret: Lejtényi Ágnes.

Április 30. – I. Dabasi Klasszikus Gitárver-
seny – Nagy László ezüst, Köber Márton bronz 
minősítés. Tanár: Fodor Ferenc.

Növendékeinket szívesen várják a budapesti 
konzervatóriumok. Felvételt nyertek a követke-
ző tanulók: Károly Csongor – Egressy Béni Ze-

neművészeti Szakközépiskola, harsona szak; 
Metzger Mónika – Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskola, magánének szak; Rákóczi 
Barbara – Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola, citera szak; Somodi Dániel Soma –
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola, 
ütő szak; Vandra Orsolya – Egressy Béni Zene-
művészeti Szakközépiskola, fuvola szak.

Szívből gratulálunk a versenyeredmények-
hez és a sikeres felvételhez növendékeinknek és 
tanáraiknak! Köszönet a mindenkori támogatá-
sért a fenntartó KLIK Szigetszentmiklósi Tan-
kerületnek és a működtető Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának.

Örömmel írhatom le a fentiek alapján – 
mely csak a legkiemelkedőbb eredményeket 
tartalmazza –, hogy igen tartalmas és szakmai-
lag eredményes évet zárunk. 

Tanévzáró vidám „Zene Ünnepe” koncertün-
ket 2015. június 18-án, 20 órakor tartjuk az új 
iskolaépület udvarán, a szabadtéri színpadon. 
A koncert látogatása ingyenes, szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt! 

 Regősné Nyirő Ildikó
az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola már 
három éve tart kihelyezett oktatást bolgár-
nyelv- és népismeretből Szigetszentmiklóson. 
A gyerekek vendégtanulóként vesznek részt az 
oktatásban a délutáni órákban. Az igények 
felmérése és a szervezés megkezdése miatt 
már most várjuk azokat a jelentkezőket, akik 
szeretnék megtanulni a bolgár nyelvet. 

Kinek ajánljuk ezt az idegennyelv-tanulási 
lehetőséget? A 2–10. évfolyamig mindenkinek,

– aki bolgár származása vagy bolgár bará-
tai miatt kötődik a bolgár nyelvhez,

– vagy akinek ugyan nincs közvetlen kötő-
dése, de nyitottsága és tudásvágya miatt sze-

retne megtanulni egy nyelvet, megismerkedni 
egy olyan kultúrával, amelynek régi gyökerei 
vannak Szigetszentmiklóson.

A foglalkozások heti öt tanítási órában zaj-
lanak a hét két napján, az iskolai tanórák után. 
Az órákat a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola bolgár anyanyelvű tanárai tartják játékos, 
interaktív formában, sok szemléltető anyag és 
korszerű oktatási technika felhasználásával. 

2015–2016. évben indítjuk a virtuális okta-
tást is, amely lehetőséget ad szorosabb kap-
csolatra diák és tanár között. 

A csoportbeosztást a tanárok a tanulók élet-
kora és nyelvtudása alapján határozzák meg. 

Az oktatás ingyenes, a tanulók a tanköny-
veket is ingyen kapják.

A középiskolás tanulók közép- vagy emelt 
szintű érettségi vizsgát tehetnek bolgár 
nyelvből, amelynek érdemjegye bekerül az 
érettségi bizonyítványukba. A jelenlegi sza-
bályok szerint bolgár nyelvből előrehozott 
érettségit is le lehet tenni (pl. a 11. osztály 
végén).

Jelentkezési szándékukat a városi honlap-
ról letölthető nyilatkozat segítségével az 
alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 
bolgarsuli@gmail.com, tel.: 06-1/216-4210 
cím: 1062 Budapest, Bajza u. 44. 

Kjoszeva Szvetla 
igazgató

Kedves Szülők!



Június 12. (péntek), 18.00
Csillag Születik Énekiskola 
Évadzáró Gálaműsor
Szervező: Junek Adrienn
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Június 12. (péntek), 
 18.00–23.00

Tanévzáró koncert a Kéktó 
Szabadidő Parkban
Program:
18.00 Graffitiverseny
18.00  Osztálytabló-kiállítás és 

verseny
19.00  A Városi  Ifjúsági „Ki mit 

tud?” győztesei a színpadon
19.25  aLAPdeszkák gördeszka-be-

mutatója
19.45  HALOTT PÉNZ – élő koncert
21.00  Tanévzáró kvízjáték a 

Lakihegy Rádióval 
21.30  MAJKA & CURTIS  

– élő koncert
Hősök Tere kezdeményezés bemu-
tatkozása és demonstrációja a 
rendezvény ideje alatt!
Fővédnök: Szabó József polgár-
mester
A belépés díjtalan!
Szervező: Városi Könyvtár és Kö -
zösségi Ház és a Szigetszent mik-
lósi Ifjúsági Parla ment Egye sület. 
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park –
Szigetszentmiklós, Diófa u. 

Június 16. (kedd), 10.00
Szépkorúak Idősek Háza (SZÉK-
HÁZ) megnyitó ünnepség
Köszöntőt mond: Szabó József 
polgármester
Helyszín: SZÉKHÁZ (a volt Ádám 
Jenő Zeneiskola) – Szigetszent-
mik lós, Váci Mihály u. 4.

Június 18. (csütörtök), 20.00
A ZENE ÜNNEPE – Évadzáró vi-
dám szabadtéri koncert
A műsorban jelenlegi, végzős és 
továbbtanuló növendékek, vala-
mint együttesek, kamaracsoportok 
szerepelnek.
A belépés díjtalan!

Szervező: Ádám Jenő Zeneiskola
Helyszín: Új Általános és Zene-
iskola szabadtéri színpada (Szebeni 
út 81/b)

Június 19-20-21.  (péntek-
 szombat-vasárnap), 20.30

Nyári Színházi Hétvége

Június 19–20.  
 (péntek–szombat), 20.30

János vitéz – daljáték két felvo-
násban

A János vitéz c. daljáték a pa-
rasztfiúból huszárrá vált Jancsi me-
sés kalandjait mutatja be üldözé-
sekkel, nagy harcokkal, illetve fer-
geteges látványelemekkel, különle-
ges zenei virtuozitással, amelyekkel 
egyedülálló élményt szeretnénk 
nyújtani a hozzánk látogató közön-
ségnek. A szórakozás garantált, ki-
váló énekeseink közreműködésével 
minőségi költészet, magas színvo-
nalú muzsika és szemet gyönyör-
ködtető látvány várja majd a néző-
ket. Minden generációnak bátran 
ajánljuk, hiszen a veretes huszárru-
hába öltöztetett János vitéz figurá-
ja megdobogtatja az ember szívét, 
mert valahol, mély gyökerekből fa-
kadva a belénk kódolt történel-
münk tör a felszínre. A műsor 2 x 
50 perc izgalmat és lenyűgöző lát-
ványt ígér rengeteg meglepetéssel, 
mely garantálja a színvonalas szó-
rakozást és kikapcsolódást felnőtt 
vendégeinknek. 

Szereposztás:
János vitéz – Pintér Tibor/

Újváry Gergő
Iluska – Békefi Viktória/Halasi 

Bianka
Mostoha – Papadimitriu 

Athina/Lőrincz Andrea
Bagó – Buch Tibor/Dancs Já -

nos
Strázsamester – Bencze Sándor
Francia király – Várfi Sándor
Francia királylány – Szabó 

Dorottya/Újhelyi Andrea
Csősz – Kohautek Csaba
Bartolo – Mohácsi Márk/Ko-

hau tek Csaba, valamint a Sziget-
szentmiklósi Sziget Színház tánc-
kara 

Június 21. (vasárnap), 20.30
Brandon Thomas – Aldobólyi 
Nagy György – Szenes Iván
Charlie nénje – zenés vígjáték két 
részben. Főbb szerepekben: Bródy 
Norbert és Várfi Sándor. Charley és 
barátja, Jack beleszerettek a szép 

Spittigue lányokba, Kittybe és 
Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen 
őriz. Ráadásul a fiatalembereket 
nem veti fel a pénz, ezért esélyük 
sincs a zord apa jóindulatát el-
nyerni. Charley nénjének, a dús-
gazdag milliomosnak a látogatása 
azonban reményt kelt a fiatalok-
ban. Remek tervet eszelnek ki, ám 
mindent tönkretenni látszik, hogy 
Donna Lucia, a néni nem érkezik 
meg. Ezen az apróságon hamar 
túlteszik magukat a fiatalemberek, 
és ráveszik barátjukat, hogy játsz-
sza el a néni szerepét. Minden 
szépen halad addig, amíg a valódi 
Donna Lucia meg nem érkezik.

Jegyár: 2500 Ft
Jegyek elővételben vásárolha-

tók a Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház információs szolgálatánál, il-
letve Miskovits Katalin közönség-
szervezőnél a 06-30/422-3851-es 
telefonszámon.

Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti tér

Június 22–26. 
 (hétfő–péntek), 8.00–16.00

Olvasótábor
Nyári napközis tábor a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban

Általános iskolai alsó tagozatos 
diákok jelentkezését várjuk.

Jelentkezési határidő: június 
15. (hétfő). Érdeklődni és jelent-
kezni a könyvtárosoknál lehet.

Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

2015. JÚNIUSI 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

KEDVES OLVASÓINK!
A Városi Könyvtár és Közösségi Házban a kölcsönzés 

2015. június 22. és július 26. között szünetel.

Az első kölcsönzési nap: 2015. július 27. (hétfő)
Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat 

és jó pihenést kívánunk!
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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! 

JULIUS 18-19.

SZIGETKERULO TURA
A szigetkerülő hajóút során a vendégeink behajózzák az 
egész Csepel-szigetet. A tassi zsilipelést követően ebéd 
várja utasainkat, majd tovább folytatjuk hajóutunkat. 
Érkezés a kora esti órákban.

Időpont: 2015. július 18. (szombat) 8.30-19.30

Részvételi díj: 9500 Ft (felnőtt), 6500 Ft (gyermek), 
6500 Ft (csoport)*

* min. 10 fő együttes foglalása esetén,  ** min. 20 fő együttes foglalása esetén

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

Időpont: 2015. július 19. (vasárnap) 9.00-10.00

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

KALOZHAJO
Érdekes és izgalmas program rengeteg játékkal Fehérszakáll 
kapitány és kicsiny kalózkülönítményének vezetésével.

Időpont: 2015. július 19. (vasárnap) 10.30-12.00

Részvételi díj: 3.500 Ft (gyermek) 3.000 Ft (gyermek)**   



Május 2-án a Városi Sportcsar-
nokban – méltó körülmények 
között, kiváló szervezésben – 
került megrendezésre a felnőtt 
kötöttfogású férfi és szabadfo-
gású női magyar bajnokság, 
mely a sportág egyik legna-
gyobb hazai versenye.

Az indulók között számos 
olimpiai, világ- és Európa bajnok-
ság érmesei – Bácsi Péter, Lőrincz 
Tamás, Lőrincz Viktor, Kiss Ba-
lázs, Sastin Marianna, Barka 
Emese – is szőnyegre léptek.

Meghívtuk korábbi olimpiai, 
világ- és Európa-bajnokainkat 

is, akik közül sokan meg is tisz-
telték jelenlétükkel a versenyt. 
A többi között megjelent Komá-
romi Tibor, Kovács István, Nö-
vényi Norbert, Bánkuti Zsolt, 
Farkas Péter, Repka László, Sike 
András, Gedó György.

A Sziget SC versenyzői közül 
négyen indultak, akik remek 
eredményeket értek el. Kottes 
Pál 71 kg-ban 2., Szabó Patrik 
85 kg-ban 3., Szabó Franciska 
63 kg-ban 3. helyezett, Nagy 
Mihály pedig helyezetlen lett.

Tomin Márton
szakosztályvezető

Ennek kapcsán látogatott Szi-
getszentmiklósra az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
sportért felelős helyettes állam-
titkára. Kiss Norbert a labdarú-
gó NB II-ben szereplő SzTK-

Erima vezetőségével tárgyalt. 
A politikus országszerte meglá-
togatja azokat a sportegyesüle-
teket, amelyeknek van lehetősé-
gük tao-kedvezmények lehívá-

sára. A megbeszélés egyik 
kulcseleme az volt, hogy a vá-
rosban és környékén tevékeny-
kedő nyereséges vállalkozások 
éljenek a társaságiadókedvez-
mény-felajánlással. Ezzel nem 
csak a sportot, de jó közössége-
ket is támogatnak.

A helyettes államtitkár a 
helyi médiának elmondta, na-
gyon várják mindenhol az or-
szágban, így Szigetszentmikló-
son is ezt a felajánlást az érin-
tett sportegyesületek. A vállal-
kozók, ha körülnéznek a város-
ban, azt láthatják, hogy (például 
az SzTK-Erimánál – a szerk.) jó 
munka zajlik. Szakmailag elis-
mert emberek dolgoznak, jó kö-
zösség alakult ki, ezért itt jó 
helye lenne a felajánlott társa-
ságiadó-kedvezménynek – nyi-
latkozta Kiss Norbert.

A József Attila 
Általános Iskola 
tanulóiból álló 
Unihockey 
Szigeti Rókák SE 
a 2014/2015. 
tanév 
aranyérmesei 
lettek 
a Floorball-
Unihoki 
Országos 
Diákolimpia 
versenyén 
Balatonszemesen!

Változik a sporttámogatás rendszere

A Sziget SC hírei
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