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RENDELETALKOTÁS
A testület módosította Sziget-
szentmiklós Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 1/2012. (II. 01.) 
önkormányzati rendeletét.  

Módosult továbbá a lakások 
és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és ér-
tékesítéséről szóló 26/2011. 
(X. 27.) önkormányzati rendelet, 
valamint az egyes helyi adókról 
szóló 21/2014. (XI. 27.) önkor-
mányzati rendelet az építmény-
adó vonatkozásában az adó-
alany mentessége, illetve adó-
kedvezményben részesítése te-
kintetében. 

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS, 
INTÉZMÉNYI, 
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
Az önkormányzat az idei évben is 
nyári gyermekétkeztetést biztosít 
300 rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő általá-
nos iskolai tanuló részére, gyer-
mekenként 13 300 Ft összegű  
élelmiszercsomag formájában.

A képviselő-testület meghatá-
rozta a 2015/2016. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok 
számát és a maximális csoport-
létszám-túllépését, eszerint 
+20%-os csoportlétszám-túllé-
pés mellett a „Napraforgó” I. Sz. 
Óvodában 5, a „Szivárvány” Tag-
óvodában 4, a „Csicsergő” II. Sz. 
Óvodában 14, a „Mocorgó” III. Sz. 
Óvodában 12, az „Akácliget” Tag-
óvodában 3, a „Napsugár” IV. Sz. 
Óvodában 4, a „Pitypang” V. Sz. 
Óvodában 6 csoport indítható. 

A Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház létszámát 2015. június 
1. napjától 1 fő andragógus-
művelő dés szer vező és 1 fő 
technikai dolgozó teljes munka-
idős álláshellyel növelte meg a 
testület.

Az önkormányzat „A mi isko-
lánk” Alapítvány által szervezett 

mezőkövesdi táborozáson részt 
vevő maximum 300 fő sziget-
szentmiklósi diák nyári táboro-
zásához gyermekenként 12 000 
Ft összegű támogatást nyújtott. 

A kárpátaljai Nagymuzsalyi 
Középiskolát humanitárius se-
gítségnyújtás céljából 1 000 000 
Ft összeggel támogatta a képvi-
selő-testület. 

A „Peter Cerny Alapítvány a 
Beteg Koraszülöttek Gyógyításá-
ért” szervezet munkájához az 
Alapítványi Mentőszolgálat te-
vékenységéhez 200 000 Ft ösz-
szegű támogatást nyújtott 2015. 
évben a testület. 

Elfogadásra került továbbá 
Szigetszentmiklós város 2014. 
évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelése.

A szigetszentmiklósi rászoru-
ló nyugdíjasok részére 2015. 
szeptember 19. és 2015. szep-
tember 26. között gyógyüdülést 
szervez az önkormányzat Mező-
kövesden. (Az erre vonatkozó 
felhívás a 3. oldalon olvasható – 
a szerk.) A Népjóléti Bizottság 
választja ki az utazáson részt 
vevő 48 főt a jelentkezők szociá-
lis körülményeinek figyelembe-
vételével. 

A képviselő-testület döntött 
a „Város Érdemes Egészségügyi 
és Szociális Dolgozója” Díj ado-
mányozásáról, a díj ünnepélyes 
keretek között történő átadására 
a Semmelweis Napon kerül sor.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK
Döntött a testület arról, hogy a 
Kossuth Lajos u. 15. szám alatt 
elhelyezkedő 1100 m2 területű 
ingatlanrészt önkormányzati 
parkolóhely céljára bérbe veszi. 

A Szigetszentmiklós Város 
Helyi Építési Szabályzata és Sza-
bályozási Terve módosítására 
beérkezett kérelmeknek helyt 
adva a képviselő-testület 

  a 8800 hrsz.-ú ingatlan terüle-
tét Má* általános mezőgazda-
sági övezetbe sorolta át,

  az 1718/2, 1719/1, 1720 és 
1721 hrsz.-ú területeket kert-
városias lakóövezetből kereske-
delmi, szolgáltató gazdasági 
területbe sorolta át, azonban 

  a Szabó utca folytatására a 
3400 hrsz.-ú ingatlanon terve-
zett utca szélességének 16 
m-ről 12 m-re csökkentését 
nem támogatta,

  a 360 m2-nél kisebb hétvégi 
házas övezetben lévő telkek 
beépítésének korlátozását az 
OTÉK-előírások miatt a kertvá-
rosias övezetben lévő 500 m2-
nél kisebb telkek beépítési kor-
látozását a szabályozásban 
megvalósuló szabályozási elvek 
alapján nem támogatta.

Módosításra került továbbá a 
Te le pü lésszerkezeti Terv a terület-
fel használás vonatkozásában.

A 12140/2 helyrajzi számú, 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lan művelési ágát „kivett közte-
rület”-re változtatta a testület.

A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, hogy az érintett 
tulajdonosok bevonásával a Tebe 
sor – Oláh strand – Diófa utca – 
Hajókikötő által határolt Duna-
parti szakaszon a tulajdonviszo-
nyoknak megfelelő telekhatár-
sarokpontok kitűzése és az ille-
tékes lekerítések megszüntetése 
érdekében, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló Du-
na-parti lejárók funkciójának 
helyreállítására vonatkozóan 
terjesszen elő javaslatot. 

A polgármester felkérést ka-
pott továbbá arra, hogy a lakos-
ság és az illetékes szervek bevo-
násával terjesszen elő javaslatot 
a 075/6 és 075/7 hrsz.-ú „Zá-
tony-sziget” rendezéséről, kö-
zösségi célú hasznosításáról és 
hasznosításba adásáról. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságával kötendő együtt-
működési megállapodás előké-

szítésének érdekében a testület 
kinyilvánította szándékát a volt 
Csepel Autógyár területén talál-
ható elzárt, de nagy értéket rejtő 
„A HUDI20045 Szigethalmi ho-
mokbuckák” természetvédelmi 
terület integrálásáról, felhatal-
mazva a polgármestert a terü-
letre vonatkozó helyi védettség-
ről szóló rendelet előkészítésére, 
valamint a terület tulajdonosá-
val és kezelőjével az előkészítő 
tárgyalások lefolytatására.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
A 2016. évi szabadpiaci elektro-
mos energia közbeszerzési eljá-
rásának lefolytatására bruttó 
1 016 000 Ft fedezetet biztosí-
tott a képviselő-testület az 
ARIES Nonprofit Kft. részére. 

A meglévő csapadékvíz- elve-
zető és szikkasztó rendszerek 
felmérését, a város közterületein 
lévő csapadékvíz-elvezető és 
szikkasztórendszerek üzemelte-
tését, fejlesztését, illetve rendkí-
vüli csapadékvíz-helyzet esetén 
az elhárító munkák elvégzését a 
Szigeti Vízművek Kft. látja el, 
melyre a testület bruttó 
52 000 000 Ft-ot biztosított. 

Az óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatására 
kiírt pályázat megvalósítására 
projektkoordinátor beszerzéséről 
született döntés. A feladathoz 
szükséges bruttó 15 000 000 Ft 
tekintetében 4 000 000 Ft-ot a 
2015. évi költségvetés, a fennma-
radó 11 000 000 Ft-ot a 2016. évi 
költségvetés terhére biztosított a 
testület. A bővítés keretében a 
Temesvári utcában és a Csépi úton 
új, 100-100 férőhelyes óvodákat, a 
Lakihegyi Akácliget Tagóvoda bő-
vítésével további 50 férőhelyet 
kíván létrehozni az önkormányzat.

Az Otthon Melege Programon 
induló szigetszentmiklósi társas-
házak részére további bruttó 
3 404 960 Ft fedezet biztosítá-
sáról született döntés. 

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2015. május 27-i rendes üléséről



TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal a

2015. JÚLIUS 27–31.
közötti időszakban igazgatási szünet miatt ZÁRVA TART.

Az általános ügyfélfogadási rend szerint az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2015. július 24. (péntek), 8–12 óráig,

az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2015. augusztus 3. (hétfő), 13–18 óráig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, halaszthatatlan problémáikkal, 
illetve anyakönyvi ügyekben az általános ügyfélszolgálati ügyeletet ellátó munkatársunkhoz 

fordulhatnak munkaidőben a 06-20/361-1885-ös telefonszámon.
Megértésüket köszönjük!

Pál Anita
aljegyző
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VÁROSFENNTARTÁS
Döntés született arról, hogy még ez 
év végéig sor kerül a 2005. év során 
létrehozott (háztól történő szelektív 
hulladékgyűjtés kialakításával funk-
ciójukat vesztett) szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek fokozatos üveggyűj-
tő pontokká történő átalakítására. 

Döntés született továbbá az 
automata öntözőrendszerek 2015. 
évi karbantartási keretének bruttó 
2 000 000 Ft-tal történő meg-
emeléséről.

EGYÉB ÜGYEK
A képviselő-testület elfogadta a 
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft., a 
Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Kft., a Szigetszentmiklós és Térsége 
TDM Nonprofit Kft. 2014. évi mér-
legbeszámolóját, valamint a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. és az Aries Non-
profit Kft. 2015. évi üzleti tervét és 
2014. évi mérlegbeszámolóját. 

Hosszas vitát követően elfo-
gadásra került Szigetszentmiklós 
Város Közlekedésfejlesztési Kon-
cepciója. A koncepció megvaló-
sítására vonatkozó prioritási lis-
tát a testület várhatóan a szep-
temberi ülésén tárgyalja.

A képviselő-testület elfogadta 
az „ÁJTI A ütem – Sportcsarnok és 
óvoda garanciális hibajavítások 
kivitelezése és műszaki ellenőrzé-
se” beruházásról szóló tájékozta-
tót, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal Hivatásetikai Szabályzatát.

Hozzájárulását adta továbbá 
ahhoz, hogy a Szigetszentmiklósi 
Nagycsaládosok Egyesületének 
székhelye a Dr. Lengyel Lajos u. 1. 
sz. alatti ingatlanon kerüljön be-
jegyzésre.

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy indulni kíván a „Polgár-
őr Város” cím elnyerésére vonat-
kozó pályázaton. A pályázat a 
Polgárőr Egyesület elnökével kö-
zösen kerül benyújtásra. 

Fedezetet biztosított a testü-
let a Városi Pedagógusnap lebo-
nyolításához.

További döntések születtek 
még a képviselői keretek felhasz-
nálására, a gyermekétkeztetés fej-
lesztésével kapcsolatban korábban 
meghozott döntés visszavonására, 
valamint lakhatási települési tá-
mogatás iránti fellebbezés elbírá-
lására vonatkozóan. 

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ A GYÓGYÜDÜLÉS 
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata idén is lehetőséget bizto-
sít a nyugdíjasok szociális gyógy üdültetésére. 

Az üdülés helyszíne: 
Mezőkövesd, Hajnal Hotel

Időpont: 2015. szeptember 19–26.
Az üdülésre jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal lehet 2015. jú-
lius 31-ig. A lap átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölt-
hető a város honlapjáról.

A benyújtott kérelmek alapján a Népjóléti Bizottság dönt az el-
helyezést nyert személyekről. 

A szállás díját – svédasztalos reggelivel és egyszeri vacsorával 
– a 228/2015. (V. 27.) sz. Önkormányzati Határozat alapján az ön-
kormányzat biztosítja. Az üdülésben részt vevőknek csupán az ide-
genforgalmi adót kell megfizetniük, melynek összege: 350 Ft/fő/éj, 
összesen: 2450 Ft!

AKIK ELISMERÉSBEN 
RÉSZESÜLTEK

Szigetszentmiklós Város Képvise-
lő-testülete a 187/2015. (IV. 29.) 
sz. Önkormányzati Határozata 
alapján úgy döntött, hogy a 
2014/15-ös tanévben a „Város Érde-
mes Diákja” Díjban részesíti
a)  a Szigetszentmiklósi József Attila 

Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetiskola 8/c osztályos tanuló-
ját, Üveges Grétát,

b)  az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfo-
kú Művészeti Iskola gordonka 
szakos növendékét, Bányász Gás-
párt,

c)  a Kardos István Általános Iskola 
8/a osztályos tanulóját, Bruti Pat-
ríciát,

d)  a Szigetszentmiklósi Batthyány 
Kázmér Gimnázium 13/c osztá-
lyos tanulóját, Haszon Dávidot,

e)  valamint a Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
12/a osztályos tanulóját, Antal 
Mártont.

2015. MÁJUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Kovács Margit–Virányi Árpád Péter
Hárosi Zsófia Eszter–Bognár Ákos
Baksay Melinda–Roberts Edward James
L. Szabó Kitti–Nagy Zsombor Zsolt
Petrovics Ildikó–Kiss Róbert Károly
Hollósi Barbara–Szabó Zsolt

2015. MÁJUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Lengyel Károlyné (1950)
Hirkó József (1948)
Csucsánszky Róbert (1960)
Kapitány Ferenc (1946)
Szőke Ferenc (1936)



„Győzd meg ismerőseidet, kössenek kompro-
misszumot, amikor csak lehet. Hívd fel a figyel-
müket, hogy a pereskedés győztese milyen 
gyakran vesztes a valóságban…. a kiadások, 
költségek és az elfecsérelt idő tekintetében.” 
(Abraham Lincoln, 1850)

A pereskedés elkerülését A. Lincoln már 
1850-ben megfogalmazta. Magyarországon 
napjainkban kezd csak vitorlát bontani az al-
ternatív konfliktuskezelés, vagyis a mediáció. 

A mediáció egy sajátos permegelőző, 
konfliktuskezelő, vitarendező eljárás. Speciá-
lis kommunikáció a konfliktusban álló felek 
között, melyet egy pártatlan, a konfliktuske-
zelésben jártas személy, közvetítő, más szóval 
mediátor irányít. Segít a feleknek megtalálni 
érdekeik közös elemeit, hogy ezek alapján 
jöhessen létre a megállapodás, amit végül 
írásba foglalnak. 

A mediáció előnyei:
•  Jövőre orientált: nem a bűnös keresésével, 

a konfliktus történetével foglalkozik, 
hanem a jövőre, a konfliktus megoldására 
összpontosít

•  A felek kölcsönösen megismerhetik és meg-
érthetik egymás álláspontját

•  A felek maguk hozzák a döntést, kölcsönös 
előnyök elérésére törekszenek, és ezért a 
megállapodás iránt elkötelezettekké válnak

•  A mediátor a vitában lévőket egyenrangú 
félként kezeli

•  Gyors megoldást eredményez

•  Az emberi kapcsolatok javulnak, a résztvevők 
győztesként kerülnek ki a vitából

•  Hosszú távú változást eredményez
A mediáció révén megszületett megállapo-

dások mindkét fél részéről történő betartása 
meghaladja a 80%-ot. Ez a módszer gyorsabb, 
békésebb, hatékonyabb és költségkímélőbb, 
mint a hosszan tartó pereskedés.

A mediáció területei: párkapcsolati prob-
lémák, házasság felbontása, gyermekelhelye-
zés, láthatás, kamasz-szülő konfliktus, iskolai 
(tanár-diák, szülő-tanár) konfliktusok kezelése, 
szülői felügyeleti jog rendezése, hagyaték, 
örökösödési vita, közös cég szétválás, cégek 
egymás közötti vitái,  munkahelyi konfliktusok.

A mediáció révén elkerülhető, hogy a bíró-
ságon kínos kérdésekkel szembesüljenek a 
felek, nem kell kiteregetni a „szennyest”, meg-
alázni a másik felet. A mediátor teljes titoktar-
tási kötelezettség alatt áll. A mediációval 
megmaradhat a kölcsönös megbecsülés, és a 
jövőben sem okozhat problémát a találkozás, 
hiszen a felek békében és közös megegyezéssel 
lépnek az utcára a megállapodás után.

Bízom benne, hogy ez a rövid ismertető a 
mediációról sok mindenkit gondolkodásra 
késztet, és a jövőben sokan élnek majd ezzel a 
ma még kevésbé ismert lehetőséggel.

A mediácó témájában felmerült kérdések-
kel kapcsolatban keressen a 06-30/520-0765-
ös telefonszámon.

Szabó Zita 
okleveles mediátor

4 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2015. 7. szám

A szigetszentmiklósi IV. Sz. 
„Napsugár” Óvodában június 
8-án átadásra került a tao- 
programból és önkormány-
zati forrásból finanszírozott 
Ovi-Foci-pálya. Az önkor-
mányzat 2013-ban nyújtott 
be pályázatot az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány 
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program” című pályázati ki-
írására. A 6 x 12 m-es, mul-
tifunkcionális, műfüves 
sportpálya kifejezetten a leg-
kisebbek számára nyújt lehe-
tőséget a mozgásra, legyen 
szó akár fociról, akár kézi- 
vagy kosárlabdáról. A fut-
ballfoglalkozások megtartá-
sához szükséges eszközöket 
is biztosította az alapítvány.

EBÖSSZEÍRÁS 
SZIGETSZENTMIKLÓSON
2015. július 31. napján az ebösszeíró adatlapok 
benyújtásának határideje lejár. 

Azon ebtulajdonosok, akik adatszolgáltatási kö-
telezettségüknek még nem tettek eleget, a kitöl-
tött adatlapokat az alábbi módon nyújthatják be:
 személyesen

  a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
portáján (Kossuth L. u. 2.) vagy az Igazgatá-
si Osztályon (Losonczi u. 1.),

  a Városi Könyvtár és Közösségi Házban 
gyűjtőládában (Tököli u. 19.),

 postai úton (2310 Szigetszentmiklós, Pf. 40.),
  elektronikus úton (az adatlapot aláírás után 

beszkennelve) az alábbi címre: ebosszeiras@
szigetszentmiklos.hu,

  átadható a közterület-felügyelők részére.
Az adatlap letölthető honlapunkról (www.

szigetszentmiklos.hu), illetve átvehető a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal portáján, va-
lamint Igazgatási Osztályán. Több eb tartása 
esetén az adatlapot külön-külön, ebenként szük-
séges kitölteni.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az adat-
szolgáltatás kötelező, a teljesítés elmaradása 
esetén 30 000 Ft összegű állatvédelmi bírság 
szabható ki.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Fővárosi 
Vízművek szolgáltatási területéhez tartozó települések ivóvíz- 
és szennyvízhálózata kifogástalan állapotban legyen, minden 
hibát sajnos nem tudunk megelőzni. Tudjuk, milyen bosszantó, 
ha a település ivóvíz- vagy szennyvízhálózata nem működik 
tökéletesen, megsérül, szivárog, ezért munkatársaink éjjel-
nappal rendelkezésre állnak, hogy a szennyvízhálózati sérülé-
seket, vízfolyásokat elhárítsák, a közcsőhálózathoz tartozó 
megrongálódott szerelvényeket, mérőket kijavítsák.

Kérjük, segítsenek Önök is, hogy a hibákról minél előbb érte-
sülhessünk, és mielőbb megkezdhessük a javítási munkálatokat.  

Hibabejelentés a nap 24 órájában, a hét minden napján! 
Társaságunk telefonos ügyfélszolgálata, a Vízvonal 06-

40/247-247-es számán a nap bármely szakában hívható.
Az interaktív hangmenürendszer 1-es gombjának kiválasz-

tását követően ivóvíz-hibabejelentés esetén ismételten az 
1-es gomb, szennyvíz-hibabejelentés esetén pedig a 2-es 
gomb megnyomásával érhetik el telefonos ügyintézőnket. 

Köszönjük, hogy partnerünk a hibaelhárításban!
Fővárosi Vízművek Zrt. 

„KERÜLD A PERESKEDÉST!”

Elkészült az Ovi-Foci-pálya Eltörött? Eldugult? Szivárog? 
Jelentse be és megjavítjuk!



Lezárult a Szent Miklós lakótele-
pen zajló európai uniós támoga-
tású közösségépítő projekt fizikai 
megvalósítási szakasza.

Gazdag választékot és sokoldalú 
tanácsadási lehetőséget kínált az 
Új Széchenyi Terv támogatásával 
létrejött, „Itt-lakom” fantázianevű, 
társadalmi megújulást célzó prog-
ram, amelynek hivatalos neve a 
„Lakóközösségi együttműködési és 
összefogási program megvalósítása 
a szigetszentmiklósi Szent Miklós 
lakótelepen”, azonosítószáma: 
TÁMOP-5.5.4-13/1-2013-0012.

Alig több mint egy éve született 
meg a döntés: a Bástya Közösségi 
Terápiás Alapítvány pályázata 
27 339 842 Ft értékben kap vissza 
nem térítendő támogatást. A meg-
valósítás segítését Szigetszentmik-
lós Város Önkormányzata, a Sziget-
szentmiklós-Újvárosi Református 
Gyülekezet és számos civil szerve-
zet együttműködési megállapodás-
ban vállalta. Örömmel látjuk ennek 
az eredményeit, miszerint egy ki-
csiny, de elszánt közösség milyen 
sokat tud adni, át tudja törni a kö-
zöny falait, ha széles társadalmi 
összefogásra támaszkodhat.

Mint minden városiasodó hely-
ségben, így Szigetszentmiklóson is 
több hullámban épültek lakótelepek. 
Városunkban az ezekre leginkább 
jellemző mikroklímát a Szent Miklós 
lakótelepen találhatjuk. Nagy lakás-
számú épületek, a közösségi terek és 
intézmények hiánya, részben elöre-
gedő, részben hajnaltól késő estig a 
létért küzdő lakosokkal. Az itt élők 

elzárkózásán, elszigeteltségén sze-
retett volna változtatni a lakótelepi 
székhellyel rendelkező Bástya Kö-
zösségi Terápiás Alapítvány, amikor 
az Önkormányzat, a Gyülekezet, a 
társasházak és több civil szervezet 
együttműködési ígéretével beadta 
pályázatát. 

A pozitív döntés után lázas te-
vékenység kezdődött. Egyszerre 
kellett felállítani a működés kerete-
it, a tervezett funkcióknak megfe-
lelően átalakítani az önkormányzat 
által rendelkezésre bocsátott Kálvin 
tér 1. szám alatti épületet, valamint 
elindítani a rendezvényeket, klub-
foglalkozásokat, és beindítani a ta-
nácsadási lehetőségeket.

A közösség szervezése nehéz és 
sokrétű munka. Az eseti rendezvé-
nyek biztosítják a legjobb lehetősé-
get arra, hogy valaki bekapcsolódjon 
a csoportos tevékenységekbe, isme-
reteket, ismerősöket szerezzen. 
A  megvalósítás során mintegy 
nyolcvan – esetenként akár többna-
pos – program széles palettája kínált 
erre lehetőséget. Volt szórakoztató, 
társadalmi felelősséggel foglalkozó 

rendezvény és számos, az ismeret 
átadására, az egyéni problémák fel-
vetésére, megbeszélésére is lehető-
séget adó fórum. Több esemény 
kapcsolódott a karácsonyi időszak-
hoz, mint pl. Mikulás-csomag-
osztás, élő betlehem, karácsonyi 
vacsora, élelmiszercsomag-osztás. 

Elkészült a projekt keretében a 
közösségi tér, az „Égre nyíló kert” 
első fázisa pergolával, sétánnyal, 
fiatalos raklapbútorokkal, „Ki nevet 
a végén?” pályával, napvitorlával, 
parkosítással.

A klubfoglalkozások adnak le-
hetőséget arra, hogy az itt lakók 
mélyebben is megismerkedhesse-
nek egymással. Heti rendszeresség-
gel került megtartásra a Kékkereszt 
csoport, a Sakk Klub, a Pingpong, a 
Festő Klub, a Kézimunka Kör, a Vá-
runk Kör, a Baba-mama Klub és a 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Ezen 
időszakban majd 400 alkalommal 
volt klubfoglalkozás, közel 2500 
résztvevővel.

Nagyon fontos része a közös-
ségnek a mindennapi életben fel-
merülő problémák megoldása. 

A  tanácsadások közül népszerű-
ségben az egészségügyi, a nevelési 
és pályaválasztási, valamint a jogi 
témák vannak az élbolyban. De sok 
egyéb területre is volt igény, így 
gyógypedagógiai, devizahitel-káro-
sult, mentálhigiénés, kisgyermek-
nevelési, számítástechnikai ügyek-
ben, krízishelyzetben. Több mint 
130 alkalommal közel 500-an kér-
tek és kaptak tanácsot. A különbö-
ző rendezvényeken, foglalkozáso-
kon, tanácsadásokon összesen több 
mint ötezren vettek részt.

Az elmúlt bő egy évben elvég-
zett munka eredményeként meg-
kezdődött egy közösségi mag ki-
alakulása a lakótelepen. Mint min-
den társadalmi változás – még ha 
az a benne élők jól felfogott érde-
két szolgálja is – lassú, és kitartást 
igényel. A Bástya Terápiás Közössé-
gi Alapítvány megváltozott körül-
mények között, de töretlen elszánt-
sággal folytatja a munkát, üzemel-
teti a létrehozott klubhelyiségeket, 
támogatja a létrejött klubokat, 
rendezvényeket, tanácsadásokat 
szervez, hogy a lakótelepi közösség 
összekovácsolódása, az ajtók kinyí-
lása folytatódjon. Az alapítvány 
biztos abban, hogy az erőfeszítések 
az eddigi és jövőbeni együttműkö-
dő partnerekkel – elsősorban az 
önkormányzat és a gyülekezet se-
gítségével – hosszú távon ered-
ményre vezetnek.
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A szennyvízcsatorna-hálózat bő-
vítése és rekonstrukciója, vala-
mint a korszerűsített és kibővített 
szennyvíztisztító 2015. június 
8-án ünnepélyes keretek között 
átadásra került.

A rendezvényen ünnepi beszé-
det mondott Szabó József, Szi-
getszentmiklós város polgármes-
tere, dr. Vántsa Botond alpolgár-
mester, a szigetszentmiklósi 
„Bucka" Csatornamű Víziközmű 
Társulat elnöke, a kivitelezők 
képviseletében Nagy Gábor, a 
Penta Kft. igazgatója, Vígh Ele-
mér, az OMS Kft. gazdasági igaz-
gatója, illetve az üzemeltető Fő-
városi Vízművek Zrt. képviseleté-
ben Kraft Péter műszaki igazgató 
és Márialigeti Bence szennyvíz-
ágazati és üzemeltetési igazgató.

Az ünnepi beszédeket követően 
a résztvevők megtekintették az 
újonnan létesített berendezéseket, 
műtárgyakat és épületeket a szi-
getszentmiklósi szennyvíztelepen, 
majd az ünnepélyes átadó a Buc-
ka-tó területénél, a szintén csator-
názással érintett Pajzs utcánál 
folytatódott.

Szigetszentmiklós történetének 
egyik legfontosabb beruházása ért 
most véget – emelte ki Szabó Jó-
zsef polgármester, aki a beruházás 
résztvevőinek és a lakosságnak is 
megköszönte, hogy a projektek ki-
vitelezése határidőn belül befeje-
ződhetett. 

Az OMS Kft. gazdasági igazga-
tója, Vígh Elemér szerint a szenny-
víztelep bővítése cégük életében is 
az egyik legnagyobb méretű beru-

házás volt, melyet 
az OMS-technológia 
alapján terveztek és kivite-
leztek. A környezet védelme érde-
kében megvalósított beruházás – 
a szennyvíztelep 6000 m3/nap 
szennyvízbefogadó képességre 
való bővítése – azonban csak úgy 
tudja valóban megóvni természeti 
értékeinket, ha minden ingatlan-
tulajdonos ráköt az ingatlana 
előtt kiépített hálózatra, és így a 
tisztítatlan szennyvízzel a talajt 
nem szennyezi – tette hozzá dr. 
Vántsa Botond alpolgármester, a 
„Bucka" Csatornamű Víziközmű 
Társulat elnöke. 

Nagy Gábor, a csatornahálózat 
bővítését kivitelező Penta Kft. 
igazgatója külön kiemelte a Bucka 
városrész lakóinak segítőkészsé-
gét, megköszönve így a közel két 
éven át tartó kellemetlenségekkel 
szemben tanúsított türelmüket, 
melyet a nehéz adottságú terüle-
ten végzett munkavégzés miatt az 
ott lakóknak kellett nap mint nap 
tanúsítaniuk. Ugyanakkor Kraft 
Péter, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
műszaki igazgatója hozzátette, 
hogy a közös feladatnak még nincs 
vége, hiszen a lakossági bekötések 
komoly munkálatai még hátra 
vannak.

Az elkészült szennyvíztelep a 
bővítéssel együtt 6000 m3/nap 
szennyvízmennyiséget képes befo-

gadni. Megépült 37 654 fm gravi-
tációs gyűjtővezeték, valamint 
2098 fm nyomóvezeték, melyekre 
gravitációs bekötéssel 2798 ingat-
lan, házi kisátemelővel 192 ingat-
lan csatlakozása vált megoldható-
vá. Az ellátott ingatlanok száma 
így 2990, mely 3395 lakóegységet 
foglal magában. A keletkező 
szennyvizek meglévő rendszerre 
való csatlakozását és így Sziget-
szentmiklós települési szennyvíz-
tisztítójára jutását 12 új közterü-
leti átemelő biztosítja, melyek 
gyűjtőterületei egymáshoz 4134 
fm nyomóvezetékkel kapcsolód-
nak. A projekt részeként a meglévő 
hálózat mind a 22 átemelője kor-
szerű irányítástechnikai berende-
zést kapott, 3 teljes gépészeti fel-
újításon esett át, 1 pedig teljes 
egészében átépült. Felújításra ke-
rült továbbá 1143 fm elavult, régi 
csatornavezeték a város 3 külön-
böző területén.

A környezet megóvása szem-
pontjából kiemelkedő fontosságú 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 
számú projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósult 
meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
– „SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA 
ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE” PROJEKT
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Interaktív műsor indult 
a Lakihegy Rádióban
A Napirenden c. műsort először 
június 3-án hallhatták az éter-
ben. Indulására már egy héttel 
korábban felhívta a helyi rádió a 
hallgatók figyelmét, ismertetve a 
témát, s egyben buzdítva őket 
arra, hogy tegyék fel kérdéseiket 
élő adásban telefonon vagy 
küldjenek SMS-t, e-mailt. 
A műsor a város közéleti témáit 
feszegeti, első alkalommal pedig 
a szigetszentmiklósi Bucka vá-
rosrész csatornázása, a Bucka-tó 
területének kármentesítése és a 
szennyvíztelep bővítése szere-
pelt napirenden. A vendég dr. 
Vántsa Botond, a város alpolgár-
mestere, a Bucka városrész kép-
viselője volt. 

1. A Bucka-tó kármentesítése
A május 30-án sikeresen lezárult 
beruházásnak köszönhetően 
óriá si mennyiségű káros anyag 
került elszállításra. Az első kér-
dező a Lakihegy Rádió Facebook-
oldalán látott fotókat a kármen-
tesítésről és arra volt kíváncsi, 
hogy mi az a létesítmény, ami 
fekete, fóliaszerű anyaggal van 
letakarva a területen. Dr. Vántsa 
Botond elmondta: összesen 
170 000 tonna szennyezőanya-
got termeltek ki, a nem veszélyes 
hulladék mennyisége pedig 
116  000 tonna. Ezek egy része 
lett lefedve védőfóliával a Kör-
nyezetvédelmi Hatóság által ja-
vasolt technológiával. Egy bete-
lefonáló arról kérdezte a képvi-

selőt, hogy az önkormányzat 
milyen területet szeretne kiala-
kítani a kármentesített terüle-
ten. A válasz szerint csak olyan 
létesítményeket hoznak majd 
létre, amelyek az ott lakók kö-
zösségi céljait szolgálják. Szóba 
került már játszótér, futópálya és 
tanösvény kialakítása is. Az biz-
tos, hogy a munka látványos 
része csak most következik.

2. A Bucka városrész csatornázása
A csatornázással lehetővé válik 
az ott élők házi szennyvizének 
gyors és közvetlen elvezetése, 
így egy higiénikusabb, környe-
zetkímélőbb rendszerrel gazda-
godhat a városrész. Az egyik 
hallgató SMS-ben kérdezte: 
„Sokszor hallottuk már, hogy az 
új csatornára rá kell csatlakoz-
nunk. Mi ennek a módja, mekko-
ra utánajárás szükséges hozzá?" 
Dr. Vántsa Botond elmondta: 
igyekeznek mindenkit arra ösz-
tönözni, hogy minél előbb keres-
sék fel a Szigeti Vízművek irodá-
ját a Gyári úton. Itt olyan mun-
katársaktól kérdezhetnek, akik 
csak és kizárólag a Bucka-csa-
tornabekötéseket intézik. Hét-
főn, szerdán és pénteken nap-
közben várják az ügyfeleket. 
A csatornázással 3000 háztartás 
szennyvizének elvezetése válik 
lehetővé, a műsor napján rendel-
kezésre álló adatok szerint eddig 
1200-an keresték fel a Szigeti 
Vízművek irodáját.

3. A Szigetszentmiklósi Szenny-
víztisztító Telep bővítése
A telep korszerűsödött, újjáépült, 
így a Bucka városrész csatorna-
hálózatán keresztül összegyűj-
tött szennyvíz is befogadhatóvá 
válik. Mivel több lakoshoz ér el a 
csatorna, növelni kellett a 
szennyvíztelep kapacitását is. Az 
alpolgármester örömmel jelen-
tette be, hogy megduplázták a 
telep befogadóképességét. Olyan 
fejlesztéseket hajtottak végre, 
melyek a szennyvíz kezelését a 
mai kornak megfelelően tudják 
ellátni. Bár nem kapcsolódott 
szorosan a témához, a következő 
betelefonáló arról érdeklődött, 
hogy mikor lesznek járdák a vá-
rosrészben. Dr. Vántsa Botond 
így reagált: sajnos sok helyen 
nemhogy járdák nincsenek, de az 

úttal is gondok vannak. A kivite-
lezések befejezése után eltün-
tették a földutakat, mindenhol 
mart aszfaltos útalappal állítot-
ták helyre (néhol zúzalékkal) az 
utcákat. Amint az utak elfogad-
ható minőségűek lesznek, komo-
lyabban tudnak foglalkozni a 
járdakérdéssel. Itt az utak szé-
lessége okozza majd a legna-
gyobb fejtörést. Először a Csépi 
út teljes szakaszán szeretnék 
majd kiépíteni a járdát, ezt meg-
előzően azonban a vízelvezetést 
is meg kell oldani, hiszen minél 
több a szilárd burkolat, annál 
több a víz az utakon. 

A Napirenden című műsor 
minden hónap első szerdáján 
jelentkezik a Lakihegy Rádióban 
18 és 19 óra között. A szerkesz-
tők várják az észrevételeket, kér-
déseket a napirenden@laki-
hegy radio.hu e-mail címre, vala-
mint a 06-20/95-95-107-es te-
lefonszámon. A műsorok vissza-
hallgathatók a www.laki hegy-
radio.hu oldal Hangos archívu-
mában, valamint megtekinthe-
tők a www.duna-media.hu oldal 
Magazinok menüpontja alatt 
található Napirenden feliratra 
kattintva.

A Bucka-tó kármentesített környezete
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Az I. és II. világháború hősi halottaira 
emlékeztünk 

Gyereknap két helyszínen
Idén is Szigetszentmiklós két pontján, a Lakihegyi Lakóparkban (május 
29.) és a Városi Könyvtár és Közösségi Házban (május 30.) szervezett 
gyermeknapi programot a város. A kilátogató családok ezúttal is gaz-
dag programok, színvonalas előadások részesei lehettek.
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Június 16-án megnyitotta ka-
puit a Nemzedékek Háza Szi-
getszentmiklóson. 2012 és 
2015 júniusa között a „Híd a 
generációk között” projekt ke-
retében a József Attila lakóte-
lep szociális rehabilitációja 
zajlott.

A három év alatt utakat, 
lakóépületeket, közterületeket, 
közoktatási, illetve nevelési 
épületeket újítottak fel. A la-
kótelep és környezete megszé-
pült. Ennek keretében újítot-
ták fel az Ádám Jenő Zeneis-
kola volt épületét, mely a 
Nemzedékek Háza nevet 
kapta. A név beszédes, hiszen 

nemzedékeket szeretnének 
összekötni és egy olyan helyet 
biztosítani, ahol a fiataloktól a 
szépkorúakig mindenki jól érzi 
magát.

A házban van egy nagy 
terem, amely 200 főt is képes 
befogadni, de társalgó és több 
kiszolgálóhelyiség is rendelke-
zésre áll. Az épület a nyugdí-
jaskluboknak is otthont ad. 

Ezzel Szigetszentmiklós 
egy újabb közösségi helyszín-
nel gyarapodott, melynek kö-
szönhetően javul az intézmé-
nyi ellátottság, hiszen eddig 
közösségi házként csak a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi 

Ház, valamint annak helyisé-
gei szolgáltak, ez pedig egy 
újabb lehetőség a lakosoknak. 
A civil szervezetekkel és intéz-
ményekkel elindult az egyez-

tetés az épület használatáról. 
Ennek lezárultával alakul ki 
az épület nyitvatartási ideje, 
amelyről időben tájékoztatjuk 
majd olvasóinkat.

Megnyitották a Nemzedékek Házát

A köztéri műalkotás a Szebeni 
úti új általános és zeneiskola 
előtti téren kapott helyet. 

Ádám Jenő 1896 és 1982 
között élt, szülőháza jelenleg is 
emlékházként működik az Árpád 
utcában. Kodály Zoltán pálya-

társaként elismert karnagy, ze-
neszerző és népdalgyűjtő volt. 

Az önkormányzat tavaly írt 
ki pályázatot a művész munkás-
sága előtt tisztelgő köztéri alko-
tás elkészítésére, melyet Zsin 
Judit szobrászművész nyert 

meg. Ádám Jenőről azt mondta: 
a zene jelentette neki a boldog 
és felhőtlen perceket. 

Az avatóünnepségen jelen 
volt városunk polgármestere is, 
aki a szobrásszal együtt leplezte 
le az új alkotást.

Felavatták Ádám Jenő szobrát

Zsin Judit szobrászművész



Ismét nagyszabású esemény ke-
retében emlékezett városunk a 
95 évvel ezelőtti trianoni béke-
diktátum aláírásának évforduló-
jára június 4-én, a nemzeti ösz-
szetartozás napján.

Az „Öt ország egy nemzet" 
elnevezésű népdaltalálkozóval 
vette kezdetét az esemény a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban.

A 18 órakor, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Parkjában kezdődő 
megemlékezésen köszöntőt 
mondott Szabó József polgár-
mester, majd Berki Károlynak, a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógus-

szövetség módszertani köz-
pontja vezetőjének hallhattuk 
megható gondolatait a határon 
túli létről.

Ezt követően a felszólalók 
koszorút helyeztek el az Or-
szágzászló Emlékműnél, majd 
imát mondott Harmathy And-
rás református lelkész a ma-
gyarság összefogásáért.

Az ünnepi programban köz-
reműködött az Ádám Jenő Ze-
neiskola Fúvószenekara, a Fan-
fár Előadói Együttes, a Kár-
pátalja-Mezővári Krisz Együt-
tes, valamint a Székely Miklós 
Városi Kórus.
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„MI EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK”



„Dzień dobry!” (= „Jó napot kívá-
nok!”) – harsogták a magyar diá-
kok jókedvűen egy lengyel isko-
lában. „Sárga bögre – görbe 
bögre!” – válaszolták mosolyog-
va a lengyel gyerekek.

Májusban a városi önkor-
mányzat támogatásával 30 szi-
getszentmiklósi diáknak lehetősé-
ge nyílt ellátogatni lengyel test-
vérvárosunkba, Busko-Zdrojba, 
ahol 6 napot tölthettek el. 
A programban Szigetszentmiklós 
mind a négy általános iskolája 
részt vett. Az utat a József Attila 
Általános Iskola pedagógusa, 
Bognár Erika tanárnő szervezte, 
Ács Zsuzsanna és Farkas Eszter 
tanárnők pedig a Bíró Lajos Álta-
lános Iskola képviseletében kísér-
ték a diákokat.

A magyar gyerekek lengyel 
családoknál kaptak szállást, így 
közelebbről megismerhették kul-

túrájukat, szokásaikat és szoros 
barátságokat, ismeretségeket 
köthettek. A lengyel testvérisko-
la tárt karokkal és gazdag prog-
ramokkal fogadott bennünket. 
A  programnyitó ünnepségen a 
diákok műsort adtak, melyben 
kölcsönösen bemutatták orszá-
gukat és városukat. A lengyel 
diákok színes történelmi témájú 
dramatikus játékkal lepték meg 
vendégeiket, a magyar diákok 

pedig nyelvünk szépségeit szem-
léltető versekkel és énekekkel, 
valamint egy zászlós tánccal üd-
vözölték a lengyeleket.

A színes programok közé tar-
tozott a testvériskola tanóráin 
való részvétel, közös játékok, 
sportnap, táncház, búcsúbuli, 
valamint egy különleges koncer-
ten való részvétel, amelyen az 
Ádám Jenő Zeneiskola diákjai is 
felléptek. Mindemellett a diákok 

ellátogathattak Krakkó forgata-
gába, és leereszkedtek az egye-
dülálló Wieliczka sóbányába is, 
ahol még a padló és a csillár is 
sóból készült!

Diákjaink összességében életre 
szóló élményekkel, szép emlékek-
kel gazdagodva tértek haza, s már 
alig várják, hogy a cserekapcsolat 
folytatásaként jövő év májusában 
Szigetszentmiklóson fogadhassák 
lengyel barátaikat.

Május 22-én ünnepelte alapításának 
25. évfordulóját a Szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnázium. 
A jeles napra nagy ünnepséggel ké-
szült az iskola, melyre a városi intéz-
mények vezetői, a város és a tanker-
ület képviselői is meghívást kaptak. 

A mútidézés Kissné Hegedűs Éva 
igazgatónő ünnepi beszédével vette 
kezdetét, aki összefoglalta, honnan 
indulva hová is jutott el ez a mára 
már nagy múltúnak számító iskola. 
Az alapítás pontos körülményeit, a 
kezdeti viszontagságokat és re-
ményteli hangulatot a gimnázium 
alapító igazgatója, dr. Koós Ferenc 
idézte fel beszédében, aki a jubileum 
alkalmából emléklapot is átvehetett 
az iskola jelenlegi vezetőségétől. 
Emléklapot vehettek át Koós igazga-

tó úr mellett Kiss Jolán és dr. Iglóiné 
Baksa Györgyi tanárnők, valamint 
Szóka Antal portás, akik az intéz-
mény fennállásának első percétől 
annak oszlopos tagjai. A jelenlegi és 
egykori intézményvezetők mellett az 
iskola egy öregdiákból lett szülője, 
egy öregdiákból lett tanára, vala-
mint egyik legkisebb, jelenlegi tanu-
lója is felkérést kapott, hogy egy-egy 
rövid beszédben foglalja össze, mit 
jelent számára az alma mater. Emlé-
kező szavaik olykor derültséget kel-

tettek, olykor könnyeket csaltak elő 
a hallgatóság szeméből.

A köszöntők és beszédek persze 
csak az esemény gerincét adták: a 
diákok színes és változatos műsora 
tette igazán emlékezetessé a ju-
bileu mi ünnepséget. A tizedik évfo-
lyam osztályai néptáncos produk-
cióikkal kápráztatták el a közönsé-
get, míg a legkisebbek, az 5/a osz-
tály diákjai pünkösdölő műsort ad
tak elő. A 9. évfolyam zenekara egy 
ismert slágert dolgozott fel, a 11/a 

osztály egyik tehetséges énekes-
dalszerzője pedig saját szerzemé-
nyét adta elő, kirobbanó sikert arat-
va a diákok és a tanárok körében.

„Egy születésnap nem is igazi 
születésnap torta nélkül!” – fogal-
mazott Kissné Hegedűs Éva igazga-
tónő, s valóban, a diákok és dolgo-
zók nem is maradtak ünnepi finom-
ság nélkül: a születésnapi műsort 
egy hatalmas csokitorta és a Boldog 
szülinapot közös eléneklése zárta. 

Őry Katinka
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„Lengyel, magyar – két jó barát,
együtt harcol s issza borát!”

Lengyelországi csereutazás
– Szigetszentmiklósi diákok Busko-Zdrojban –

A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium fennállásának 25 éves jubileuma
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Szigetszentmiklós önkormány-
zata minden évben kitüntető 
díjak adományozásával emléke-
zik meg azon pedagógusairól, 
akik munkájukkal, emberi tartá-
sukkal, a közösségért való tenni 
akarásukkal kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. Idén öten kaptak 
elismerő díjat.

Jakabné Galambos Mária, a 
Bíró Lajos Általános Iskola 
gyógypedagógusa 20 éve foglal-
kozik gyógypedagógiával. Sok-
oldalúan képzett pedagógus, a 
gyermektársadalom legeleset-
tebb rétege iránt elkötelezett. 
Városunkban és járási szinten 
egyaránt elismert gyógypedagó-
giai szakértelme és az a tevé-
kenység, amelyet az ő vezetésé-
vel végeznek a kollégák. Az 
enyhe és középsúlyos értelmi 
fogyatékos tanulók fejlesztése 

gyógypedagógiai tanterv szerint 
az ő irányításával zajlik. 

A Város Érdemes Pedagógusa 
kitüntető díjat vehette át Sallai 
Gáborné is, a Napraforgó I. Sz. 
Óvoda Szivárvány Tagóvodájá-
nak vezetője, aki 1984 júniusa 
óta dolgozik az intézményben. 
Mind a mai napig elkötelezett a 
3–7 éves korú gyermekek óvodai 
nevelése, személyiségük sokolda-
lú fejlesztése, az érzelemgazdag, 
derűs, gyermekközpontú, szere-
tetteljes légkör megteremtése és 
biztosítása iránt. 2015-ben újabb 
két csoporttal bővült a Szivár-
vány Tagóvoda, mind a tervezés, 
mind a közbeszerzés, illetve a 
személyi feltételek megteremtése 
során végig a legjobb szakmai 
tudásával segítette a munkát.

Kitüntető díjat kapott Becz 
Jánosné, a Bíró Lajos Általános 

iskola tanítója, aki gyermekkora 
óta pedagógus szeretett volna 
lenni. A Szigetszentmiklósi Bíró 
Lajos Általános Iskola a második 
munkahelye, 1988 márciusa óta 
dolgozik az intézményben. 
Hamar magáévá tette az iskolát 
meghatározó értékrendet, szelle-
miséget, őt pedig hamar megsze-
rették a gyermekek és a szülők. 
A  kezdetektől részt vett a refor-
mátus osztályok tanításában.

Árkiné Göncz Irén, a József 
Attila Általános Iskola és Alapfo-

kú Művészeti Iskola tanárnője is 
átvehette az oklevelet. 25 éve, 
1990 augusztusa óta dolgozik az 
iskolában. Tanítói diplomáját 
1990-ben, míg ének-zene szakos 
tanári diplomáját 1994-ben sze-
rezte meg. Szinte a zenetagozat 
létrejötte óta részt vesz a zenei 
képzésben, mely az ő személyé-
nek nagyban köszönheti elis-
mertségét. Fáradhatatlanul készül 
minden iskolai, városi rendez-
vényre. Mindig új ötletekkel, da-
lokkal színesíti az ünnepélyeket.

Idén is megemlékeztek a pedagógusokról
Nagyszabású ünnepséggel köszöntötték a tanárokat Szigetszentmikló-
son, hiszen június első vasárnapja pedagógusnap. A diákok a nyári szü-
netet várták, mégis megálltak egy pillanatra, hogy tanáraikat egy-egy 
mosollyal, virággal, műsorral köszöntsék a Városi Sportcsarnokban.



Kitüntették Czapek Tamásnét 
is, aki a Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
igazgatója. 30 éve a Csonka 
János Szakközépiskola dolgozója, 
10 éve az intézmény vezetője. 
Magyar szakos tanár. Áldozatos 
munkájának eredményeként sok 
tanuló szerzett érettségit. Folya-
matos fejlődést biztosított, jobb 
hírűvé téve az iskolát a vezetése 
alatt. A gazdasági megszorítások 
ellenére is mindent megtett a fej-
lesztések, beruházások érdekében. 
Kiemelt figyelmet fordít az ifjú-
ságvédelemre, a hátrányos hely-
zetű tanulók gondozására, felzár-
kóztatására. 

Két nyugdíjas pedagógust is 
kitüntettek a pedagógusnap al-
kalmával, akik a közelmúltban 
kapták meg rubin oklevelüket, 
melyet diplomájuk kézhezvételé-

nek 70. évfordulójára adományo-
zott egy kori iskolájuk. Prokop 
Gyuláné, a József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola nyugalmazott tanára 1945-
ben kapta meg diplomáját. 
Husovszky Kálmánné Bóta 

Mária, a Bíró La jos Általános Is-
kola nyugalmazott tanára pedig 
1944-ben szerzett diplomát.

A kitüntető díjak átadása után 
Bencze Ilona és Kovács István 
színművészek a „Kettőnk titka” 
című pódiumműsorával szóra-

koztatták a közönséget. A rendez-
vényen közreműködtek Sziget-
szentmiklós város oktatási intéz-
ményeinek tanulói. Az ünnepség 
zárásaként a szervezők állófoga-
dással vártak valamennyi részt-
vevő pedagógust.
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Megható ünnepséggé alakult az 
idei évzáró a Bíró Lajos Általá-
nos Iskolában. A vezetés külön 
programmal készült abból az 
alkalomból, hogy intézmé-
nyükben köszönthették az egy-
kori pedagógus kollégákat, Er-
zsike nénit és Laci bácsit, a 
Veres házaspárt, akik egyazon 
évben, 1954-ben kezdték el ta-
nítói, illetve tanári munkájukat 
Szigetszentmiklóson, és negy-
venévnyi szolgálat után innen, 
első és utolsó munkahelyükről 
mentek nyugdíjba. 

A helyi köznyelvben más 
elnevezéssel is ismert „I. sz. 

általános iskolában” a diplo-
maszerzésük 60 éves jubileu-
ma alkalmából külön köszön-

tötte az ünnepelteket Noseda 
Tibor iskolaigazgató, Szabó 
József polgármester és Papp 

István, a Köznevelési Bizottság 
elnöke. A szervezők külön fi-
gyelmet szenteltek annak, 
hogy jusson idő egy rövid be-
szélgetésre, amelyen több ge-
neráció több évtizednyi emlé-
két lehetett jókedvűen és önfe-
ledten feleleveníteni. 

A bizonyítványosztással és 
a jutalmak átadásával kísért 
hivatalos tanévzárón tanárok, 
diákok, szülők és nagyszülők 
százai tapssal köszöntötték az 
ünnepelteket, akik egy életre 
példát mutatva, kedves sza-
vakkal üzentek az új generá-
ciónak.

Gyémánt díszokleveles pedagógus 
házaspárt köszöntöttek városunkban
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Jubileumi gálaestet rendezett a 
Tornádó DSE Napraforgók Ifjú-
sági Néptánccsoportja június 
1-jén a Szebeni úti új általános 
iskola koncert- és közösségi 

termében. Az eseményen meg-
jelent tanárokat, szülőket és 
gyermekeket dr. Vántsa Bo-
tond, városunk alpolgármestere 
köszöntötte, aki örömét fejezte 

ki azért, hogy a városi esemé-
nyek legtöbbjének elengedhe-
tetlen része a tánc, amely Szi-
getszentmiklóson komoly ha-
gyományokkal bír.

A Napraforgó Néptánccso-
port számos alkalommal öreg-
bítette városunk hírnevét a ha-
tárokon túl is. Képviselték Szi-
getszentmiklóst a többi között a 
Nagymuzsalyi Hagyományőrző 
Fesztiválon, és 2 alkalommal a 
macedón testvérvárosunk ün-
nepségein.

A hónap első napján tartott 
gálaesten is színvonalas pro-
dukciókat láthattunk, melyet 
hatalmas tapssal jutalmazott a 
nagyszámú közönség.

Gálaest a néptánc jegyében
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8. Tanévzáró koncert
Idén is számos köztéri attrakcióval színesítették a szervezők a Tanévzáró 
koncertet a Kéktó Szabadidő Parkban. A graffitiverseny és az osztálytabló-
kiállítás mellett a Városi Ifjúsági „Ki mit tud?" győzteseit is megcsodálhat-
tuk a színpadon, majd az aLAPdESZKÁK gördeszka-bemutatója után a 
Halott Pénz nevű formáció adott élő koncertet. Az est csúcspontját Majka 
& Curtis fellépése jelentette, akik igencsak frenetikus hangulatba hozták 
az addigra többezresre duzzadt szigetszentmiklósi közönséget.



Rövid történet 
és a cél meghatározása
2005 óta minden év szeptemberé-
ben sor kerül erre a rangos sza-
badtéri eseményre.

Idén tizenegyedik alkalommal 
kerül megrendezésre Sziget szent-
miklóson a rockzene kedvelőinek 
nagy örömére a ROXIGET – 
Rockzenei fesztivál és tehetségku-
tató verseny. 

A ROXIGET egyrészt egy tehet-
ségkutató a Közép-magyar országi 
régió amatőr rockzenekarai szá-
mára, másrészt e térség rockzenét 
kedvelő fiataljai és középkorúi szá-
mára egy igényesen kivitelezett, 
ingyenes kulturális rendezvény.

A tehetségkutató versenyről
A ROXIGET Rockzenei fesztivál és 
tehetségkutató verseny idén is 
várja a Közép-magyarországi ré-
gió ból a lelkes, rockzenét szerető 
és művelő zenekarok jelentkezé-
sét. A zenei megmérettetésre je-
lentkezők nevezésüket augusztus 
5-ig tehetik meg a rendezvény 
weboldalára feltöltve vagy a szer-
vező megadott e-mail címére el-
juttatott demo anyagukkal (audio 
vagy mp3 formátumban).

Díjak 
A verseny győztes zenekara 
100  000 Ft értékű Hangáruház-
utalványt kap, illetve nyeremény-
ként videoklipet készíthet a H.S.C. 
Stábiskolával, valamint további 
díjként fellépési lehetőséget is kap 
a fesztiválhoz kötődő két nagy-
színpados zenekar egy-egy fővá-
rosi vagy vidéki nagyvárosban 
szervezett fellépése előtt egy éven 

belül. A verseny győztes zenekara 
jut az „Öröm a zene” sorozat végső 
döntőjébe, amely az októberi 
BUDAPEST MUSIC EXPO rendez-
vény keretében zajlik a SYMA 
Csarnokban.

Szponzori felajánlásokból kü-
löndíjakat is kiosztunk a kiemelke-
dő egyéni tehetségeknek (Audmax 
Kft., Pálmai & Pálmai Dobaka dé-
mia, PróbaZóna), vagyis a legjobb 
énekes, gitáros, dobos stb. kategó-
riában. A dobogós zenekarok közül 
további egy zenekar fellépési lehe-
tőséget nyer a 30Y, egy másik pe-
dig a Supernem zenekar fővárosi 
vagy vidéki nagyvárosban szerve-
zett  koncertje előtt.

Idén élő középdöntőt akkor 
tartunk, ha megfelelő számú ne-
vező jelentkezik. A beérkezett de-
mók meghallgatása során a szak-
mai zsűri a 10 legjobbnak ítélt 
zenekart engedi a középdöntőbe 
(ha érdemes a mezőny létszáma 
miatt), ahonnan az 5 legjobb ze-
nekar útja vezet a döntőbe, melyet 
szeptember 5-én tartunk a már 
bevált helyszínen, a Kéktó 
Szabadidő Parkban.

Jelentkezési feltételek
Jelentkezni a jelentkezési lap és egy 
amatőr demo felvétel – mely mini-
mum három saját szerzeményű 
számot tartalmaz – határidőre való 
elküldésével lehet a jelentkezes@
roxiget.hu e-mail címre!

Jelentkezési határidő: 
2015. augusztus 5.

A DEMÓS ELŐZSŰRIZÉST KÖVE-
TŐEN a kiválasztott zenekaroknak 
az élő megmérettetés előtt 10 000 
Ft nevezési díjat kell átutalniuk a 

jelentkezési lapon feltüntetett 
bankszámlára, ennek fejében min-
den zenekar, amelyik megjelenik a 
döntőn, átveheti az Audmax Kft. 
által felajánlott 20 000 Ft értékű 
Hangáruház-utalványt. 

A zsűriről
A szakmai zsűribe neves zenésze-
ket sikerült megnyerni a többfor-
dulós zenei verseny nívós megmé-
rettetéséhez: a kezdetektől Hrutka 
Róbert, Leskovits Gábor, Ábrahám 
Zsolt segíti a munkánkat, majd az 
évek során csatlakozott még Papp 
Szabolcs, Pálmai Zoltán, Nagy 
Ádám és Markó Ádám, Kiss Sándor, 
valamint az „Öröm a zene” sorozat 
részéről Újfalusi Gábor. Idén Beck 
Zoli is erősíti a csapatot.

Együttműködő partnereink
Az „Öröm a zene” könnyűzenei 
tehetségkutató sorozat egyik állo-
mása vagyunk.

A 2012-ben a HANOSZ és a 
Magyar Művelődési Intézet által 
(jogutód NMI) életre hívott 
Hangfoglaló Magyarország néven 
páratlan szakmai összefogáshoz 
csatlakoztunk idén is, mely 15 re-
gionális és országos, valamint 4 
határon túli magyar nyelvterületű 
könnyűzenei tehetségkutató ver-
seny összefogásának eredménye-
ként, tehetségkutató sorozatként 
kapcsolódik össze.

Az egyes klasszikus tehetség-
kutató versenyek győztesei jut-
nak az „Öröm a zene” sorozat 
végső döntőjébe, melyet az októ-
beri BUDAPEST MUSIC EXPO ren-
dezvény keretében a HANOSZ 
rendez.

Fődíj: 1 000 000 Ft értékű 
hangszer- és hangtechnikai esz-
közbeszerzés.

Részletek: a www.musicmedia 
oldalon!

A ROXIGET döntőjét szeptember 
első szombatján tartjuk évek óta, a 
mi versenyünk az utolsó előtti a 
sorozatban a végső döntőig. 

Médiatámogatóink: Duna Mé-
dia, Lakihegy Rádió, www.music-
media.hu

A fesztiválról
Az idei fesztivál programjában 
szeptember 5-én kerül sor a dön-
tőbe jutott amatőr zenekarok ver-
sengésére, utána a Fatal Error 
(tavalyi győztes), a szintén Cseh 
Tamás programban díjazott Ba-
gossy Brothers Company test vér-
váro sunkból Gyergyó szent mik lós-
ról, majd a helyi felhozatalból a 
Parafrázis, a Barabonto és a Divina 
Machina, a nagyágyúkból pedig a 
30Y, valamint Hobo és bandájának 
koncertjeit élvezheti a Kéktó kö-
zönsége a ROXIGET színpadán.

A fesztiválok hangulatához ma-
napság hozzátartoznak a szabad-
téren művelhető sport- és játék-
aktivitások, ezért kísérő program-
ként különböző tevékenységeket 
tervezünk. Így például lesz má-
szófal, segway, társasjátékklub, 
lábtollbemutató, a Láthatatlan ki-
állítás utazó programja, valamint a 
HANOSZ hangszerbemutatója stb.

A fesztivál fővédnöke: Szabó 
József – Szigetszentmiklós város 
polgármestere.

Website: www.roxiget.hu
Infó: Szegedi Zsuzsa, szegedi.

zsuzsanna@roxiget.hu

PÁLYÁZAT
„ÖRÖM A ZENE” – XI. ROXIGET

Rockzenei fesztivál és tehetségkutató verseny – 2015. szeptember 5.
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A Laufwunder egy, az osztrák is-
kolában már hagyománnyá vált 
karitatív akció. A résztvevő or-
szágok képviselői az első projekt-
találkozón arról döntöttek, hogy 
mind a négy helyszínen azonos 
időben rendezik meg a jótékony-
sági futást, a befolyt összeget 
pedig a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány javára ajánlják fel.

A Batthyány Kázmér Gimná-
ziumban Prótár Noémi, Kántor 

Kata és Kántor Lili 9/a osztályos 
tanulók, a projekt koordinátorai 
irányították a szervezéssel járó 
feladatokat. Az iskola tanulóinak 
az volt a feladatuk, hogy szpon-
zorokat keressenek, akik vállal-
ták, hogy körönként bizonyos 
összeggel támogatják erőfeszíté-
seiket a nemes cél érdekében. 
A szponzorok nagy része szülők-
ből, rokonokból, barátokból, osz-
tálytársakból állt.

A futás reggel 9 órakor kez-
dődött, a szervező csapat pedig 
már 7 órakor megkezdte az elő-
készületeket. Felállították a re-
gisztrációs pultot, kék és fehér 
lufikkal kijelölték a futás útvo-
nalát, létrehozták az online kap-
csolatot a többi résztvevő or-
szággal. 

A nagy hőség ellenére a diá-
kok nagy lelkesedéssel rótták a 
köröket, osztályfőnökeik pedig a 
startkapunál motiválták őket. Fel-
frissülést a párakapu és a szerve-
zők által kínált hűtött ásványvíz 
nyújtott. Mivel a projekt témája 
az integráció, a futásra meghív-
tuk a Szigetszentmiklósi Konduk-
tív Óvodába járó gyerekeket és 

nevelőiket is. Az ovisok a nevelők 
és a batthyánys diákok kíséreté-
ben kézen fogva vagy ölbe véve 
tették meg a köröket.

A futásban mindenki nagysze-
rűen helytállt, de voltak kiemelke-
dő teljesítmények: Dorn bach Kris-
tóf (11/b) és Markhot Gergely 
(11/b) 80-80, Rédey László (8/a) és 
Pázmándi Marcell (7/b) 69-69, 
Szlama Vilmos (9/a) 61 kört fu-
tott. Egy iskolakör kb. 500 m.

A rendezvény nagyon jól sike-
rült, és a szervezőkben felmerült, 
hogy a következő tanévben is 
rendezzünk Laufwundert.

Kissné Hegedűs Éva
igazgató

Batthyány Kázmér Gimnázium

Jótékonysági futás a Batthyány Kázmér Gimnáziumban

A tervezést tettek követték: bene-
veztünk, majd lázas szervezésbe 
kezdtünk, hogy május végén helyt 
tudjunk állni. 9 fős váltóval (Sziget-
szentmiklósi Gepárdok) neveztünk, 
melynek tagjai: Barabás László, Kol-
lár Gábor dr., Kondor Ildikó, Molnár-
Kármán Katalin, Nagy Erika, Pinczés 
László, Pócsik Anna, Simsik Zoltán, 
Zwick Mónika.

Május 30-án kora reggel indul-
tunk el 3 személyautóval, hogy 10 
óra 45 perckor elrajtolhassunk, és 
kezdetét vegye számunkra a ver-
seny: a Balaton körbefutása. A meg-
mérettetés során összesen 220 km-t 
kellett megtennünk futva, az ’egy 
mindenkiért, mindenki egyért’ elvet 

mindvégig szem előtt tartva. Dacol-
va a meleggel, az éjszakai széllel és 
a hajnali esővel, sikerrel vettük az 
akadályt, és 21 óra 58 perc alatt 
körbefutottuk a Balatont. Jó hangu-
latban róttuk a km-eket, segítettük 
egymást, amiben csak tudtuk. Igazi 

csapatmunka volt ez. Az viszont, 
hogy teljesíteni tudtuk a távot, nem 
csak a mi érdemünk: köszönettel 
tartozunk a sofőröknek, akik mindig 
időben a váltópontokra juttatták a 
váltó következő tagját, valamint 
Varga Tamásnak, az SZTK Riders 
versenyzőjének, amiért éjjel kerék-
páros kíséretet biztosított nekünk a 
futás során. A csapat minden tagja 
kihozta magából a maximumot még 
akkor is, amikor nehezen megfutha-
tó emelkedőkkel vagy fájdalommal 
kellett megbirkóznia. Teljesítettük a 
résztávokat, amelyeket egyenként 

vállaltunk, és teljesítettük, amiért 
csapatként beneveztünk: hogy 220 
km leküzdése után a végén kéz a 
kézben futhassunk be a célba.

Úgy gondoljuk, hogy amatőr fu-
tókként nem vallottunk szégyent, 
hiszen a még nem hivatalos ered-
ménytájékoztató szerint a 681 indu-
ló csapat közül a 419. helyet szerez-
tük meg. 

Az idei verseny még szinte alig 
fejeződött be, de az elhatározás 
megszületett: jövőre ismét nekivá-
gunk, hogy körbefussuk a Balatont.

Szigetszentmiklósi Gepárdok

Június 10-én egy európai uniós projekt keretében szervezték meg 
a gimnázium tanárai és diákjai a Laufwunder elnevezésű jótékony-
sági futást. Az ERASMUS+ projektben Magyarországon kívül 
Lengyelország, Németország és Ausztria vesz részt. Az együttmű-
ködés célja, hogy a tanulókat érzékennyé tegyük a társadalomban 
felmerülő különböző szociális problémák iránt.

Már ősszel elkezdtük tervezgetni, hogy milyen jó is lenne képvisel-
ni a várost és a Szigetszentmiklósi Futóklubot az Ultrabalaton elne-
vezésű futóversenyen, amelyen előttünk még nem indult sziget-
szentmiklósi csapat. 

Beszámoló az Ultrabalatonról

A rajt pillanatai



Az írások 1778-ban említik 
először az épületet. Annak 
idején ide hordták be a lakihe-
gyi gazdaságnak szánt adót, 
vagyis egy, az emberek által 
sűrűn látogatott hivatalnak 
adott otthont. A járandóság 
főként a mustot jelentette. 
Feltételezhetően akkor kezdő-
dött a ház építése, amikor 
1770-ben kimérték a földeket 
a jobbágyoknak. Albert bácsi-
ék „sutu háznak" nevezték, 
hiszen itt nem préselték a sző-
lőt, hanem „sutulták". Ez azt 
jelenti, hogy a szín lé leeresz-
tése után megmaradó törköly-
ből sajtolás útján nyerik ki a 
mustot, bort. Kisebb alkohol-
tartalma és fanyar íze miatt 
helyenként vízzel összekever-
ve nyári italként fogyasztot-
ták. A XIX. században ezzel az 

eljárással készítették a leg-
gyengébb minőségű, de erős 
gyümölcspárlatokat is. Olcsó-
sága miatt nagyon kelendő 
volt.

A helytörténész szerint a 
mai ház már egyáltalán nem 
úgy néz ki, mint régen: az 
ablakai máshol vannak, az 
eredeti bejárat pedig a mosta-
nival ellentétes oldalon volt, 
tehát az épület a Csepeli útra 
nyílt. Az udvarra a házat meg-
kerülve juthattak be a kocsi-
sok, ahol egy óriási hordóba 
eresztették le a „sutult" mus-
tot. Albert bácsi azt mondja, a 
telek alatt ma is pince találha-
tó. Egy korabeli írás szerint az 
akkori tulajdonosok egy csa-
tornát építettek a földbe, s 
ezen keresztül engedték le a 
pincébe a mustot. A városban 

egyébként már nem akkor 
kezdődött a szőlőtermesztés: a 
közelben volt egy falu (nagy-
jából 2 km-re az akkori város-
határtól), amelyet Szőlősnek 
neveztek. Ott egy nagy, homo-
kos domboldalon már 500 
évvel ezelőtt is szőlőt termesz-
tettek, vagyis a település pri-
vilégiumot élvezett, amikor 
kiépült a királyság.

Amikor a présház az 1800-
as évek végén megszűnt, egy 
olyan kovács kapta meg ezt a 
házat, aki Albert bácsihoz ha-
sonlóan a Kőrösi családból 
származott. Érdekesség, hogy 
a család az 1600-as évek 
végén került ide, a kovácsmes-
terség tudománya pedig apá-
ról fiúra szállt. A család egyik 
tagja, Kőrösi József Alsóné-
medibe költözött, de ő is ko-
vácsként kereste a kenyerét, 
akárcsak utódai, akik már 
visszakerültek Szigetszent-
miklósra. 

Megkértem Albert bácsit, 
hogy idézze fel, hogyan nézett 
ki az épület hosszú évtizedek-

kel ezelőtt. Emlékszik egy fé-
szerre, mely a ház mellett volt, 
itt patkolták a lovakat, a mun-
kát pedig az időjárás sem aka-
dályozhatta. Volt a házban 
egy régi kád, amely még a 
présház idejéről maradhatott 
itt, s amelyben Albert bácsi 
édesanyja is fürdött kislány 
korában a nyári melegben, 
hiszen ők akkoriban a szom-
szédban laktak. 

A kovácsműhely egészen 
1966-ig működött. Mivel az 
akkori mester fia Dunaharasz-
tira költözött és nem szerette 
volna folytatni az addig gene-
rációkat átívelő hagyományt, 
apja halála után többé már 
nem munkálta meg itt senki 
az izzó vasat. 

A házat ezt követően több-
ször is felvásárolták, átalakí-
tották. A jelenlegi tulajdonos 
a közelmúltban cserélte le a 
tetőt, így annak, aki nem 
tudja, hány évszázados múltja 
van az épületnek, talán egy-
nek tűnhet a sok közül. 

Petró Károly

A város legöregebb háza
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Több ezren haladnak el mellette naponta. Sokan hallottak 
róla, de nem ismerik a történetét. Vannak, akik úgy tudják, 
egy, a Kinizsi utcában álló épület régebben emelkedett ki a 
földből. Helytörténészünk, Simon Albert azonban megerősí-
tette: Szigetszentmiklós legöregebb háza a Csepeli út 1. szám 
alatt található.
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NYÁRI ZÁRVA TARTÁS

Minden kedves olvasónknak élményekben 
és pihenésben gazdag nyarat kívánunk.

Könyvtárunk
június 22-től (hétfő) június 26-ig (vasárnap)

zárva tart.
Első nyitási nap: július 27., hétfő



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! 

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

Időpont: 2015. augusztus 16. (vasárnap) 09.00-10.00

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. augusztus 15. (szombat) 20.00-22.00

Részvételi díj: 5.400 Ft/fő

Időpont: 2015. augusztus 15. szombat, 08.30-14.30

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő

Budapest látnivalóin, 
valamint a zsilipelés élményén felül 
még egy pohár italra is vendégünk!

KIRANDULAS 
BUDAPESTRE UJRA

Budapest

Budapest

AUGUSZTUS  15-16.


