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BERUHÁZÁS
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy indulni kíván az önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására kiírt pá-
lyázaton, melynek keretében az 
I.  Sz. Városi Bölcsőde Kossuth 
Lajos u. 2 sz. alatti épületét kíván-
ja felújítani. A teljes beruházás 
összege 20 985 400 Ft, a támoga-
tás a beruházáshoz szükséges ösz-
szeg 50%-áig igényelhető.

Módosult az „Óvodai kapaci-
tásbővítést célzó beruházások tá-
mogatására” című projekttel kap-
csolatban korábban meghozott 
döntés a hitelfelvételt illetően.

Elfogadásra került az „Élő Szi-
get 2014” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges nyi-
latkozat.

KULTURÁLIS ÜGYEK
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szigetszentmiklósi Tan-
kerülete részére iskolabusz költsé-
geire visszafizetési kötelezettség 
mellett 4 002 000 Ft egyszeri, 
visszatérítendő, kamatmentes tá-
mogatást biztosított a képviselő-
testület.

Döntés született a Magyar Vé-
dőnők Napja alkalmából a Sziget-
szentmiklós Védőnői Szolgálat 
dolgozóinak jutalmazásáról. 

Tájékoztató a képviselő-
testület 2015. június 
24-i rendes üléséről

RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület módosította 
a település tisztaságáról és a 
közszolgáltatás szabályairól 
szóló 24/2013. (VI. 27.) önkor-
mányzati rendeletet, valamint az 

önkormányzat vagyonáról szóló 
8/2013. (III. 28.) önkormányzati 
rendelet.  

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS, EGÉSZ-
SÉGÜGYI, INTÉZMÉNYI, KÖZNE-
VELÉSI ÜGYEK
Bölcsődei ellátás céljára 2015. 
szeptember 23-tól 12 hónapnyi 
időtartamra tovább bérli az ön-
kormányzat a korábbi szerződé-
ses feltételek szerint a Sziget-
szentmiklós, Semmelweis u. 20., 
3775/2 hrsz.-ú ingatlant, vala-
mint a Szigetszentmiklós, Petőfi 
u. 13014 hrsz.-ú ingatlant. 

Az orvosi ügyeleti ellátás fej-
lesztése érdekében a képviselő-
testület döntött arról, hogy a köz-
ponti orvosi ügyeleti ellátást 18 
hónapnyi időtartamra 1 fő or-
vossal bővíti, melyre bruttó 
23  400  000 Ft keretösszeget 
biztosított. Döntött továbbá arról, 
hogy a központi orvosi ügyelet 
működési idején túli időszakban a 
nappali sürgősségi betegellátást 
18 havi időtartamra – hétfőtől 
csütörtökig 8.00-tól 18.00-ig 
1 mentőtiszt, 1 nővér, 1 szakápo-
ló-gépkocsivezető, pénteki napo-
kon 8.00-tól 18.00-ig 1 szakorvos, 
1 nővér, 1 szakápoló-gépkocsive-
zető közreműködésével – mentő-
orvosi/mentőtiszti gépkocsi fenn-
tartásával valósítja meg, melyhez 
bruttó 18 900 000 Ft keretössze-
get biztosított.

A szigetszentmiklósi egész-
ségügyi alapellátás fejlesztése 
céljából az önkormányzat új fog-
orvosi körzetet kíván kialakítani, 
amely körzet ellátását a Sziget-
szentmiklós, Viola u. 4. szám 
alatti Szakorvosi Rendelőinté-
zetben kívánja biztosítani. Az 
egyeztető tárgyalások kezdemé-
nyezésére a polgármester kapott 
felhatalmazást.

Az Ádám Jenő Zeneiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola esz-
közfejlesztésére és tandíj támo-
gatására 440 265 Ft-ot biztosí-
tott a testület. 

Hozzájárult a képviselő-tes-
tület ahhoz, hogy 2015. június 

1-jétől a Vackor Integrált Böl-
csőde részére a teljes körű ét-
keztetést a Városi Bölcsőde Szi-
getszentmiklós, Szent Miklós út 
8/A szám alatti telephelye főző-
konyhájáról biztosítsa, egyben 
döntött arról, hogy 2015. július 
20-tól a Vackor Integrált Bölcső-
de élelmezésvezetői státusát 
szakmai vezetői státusszá ala-
kítja át.

A Humanitas ’91 Közalapít-
ványt 135 000 Ft-tal támogatta 
a képviselő-testület. 

A Kulturális és Művészeti In-
tézményeket Működtető Iroda 
(KIMIR) intézményvezetői fel-
adatainak ellátására 2015. au-
gusztus 1. napjától öt évre Sár-
kány Tünde kapott megbízást.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Első olvasatban elfogadásra került 
a „Közép-magyarországi Operatív 
Program – Fenntartható település-
fejlesztés a kis- és középvárosok-
ban – Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák kidolgozása” című, 
euró pai uniós forrásból finanszíro-
zott „Szigetszentmiklós Város In-
tegrált Településfejlesztési Straté-
giája és Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia megalapozó vizsgá-
lata” című dokumentum. Az állam-
igazgatási szervekkel történt 
egyeztetés után az Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégia végleges 
elfogadásáról várhatóan a 2015. 
szeptemberi ülésén dönt a testület. 

Elfogadásra került továbbá a 
szigetszentmiklósi víziközművek 
hosszú távú fejlesztésének üteme-
zéséről a 2015–2029. évi időszak-
ra szóló beruházási terv javaslata.

A Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Épület-
energetikai és Épületgépészeti 
Tanszéke részére Szigetszentmik-
lós Város – Szent Miklós lakótele-
pet magába foglaló H2020 „Okos 
Városok és Közösségek” pályázat 
konzorcium vezetői feladatainak 
ellátásához bruttó 2 540 000 Ft 
összeget biztosított a testület. 

A képviselő-testület indulni 
kíván a „Városi és elővárosi közös-

ségi közlekedés, környezetbarát 
fejlesztések” c. pályázati konstruk-
ción. A pályázat keretein belül 
hatástanulmány (megvalósítási 
tanulmány) készül az autóbusz-
megállóhelyek szolgáltatási és 
közlekedésbiztonsági szintjének 
növelése érdekében, továbbá 
három megállóhelyen a megvaló-
sítási tanulmányban javasolt be-
rendezés telepítésének tervezési 
és engedélyeztetési feladatait vé-
geztetik el. A pályázat keretében 
az autóbusz-megállóhelyeken kor-
szerű, napelemes rendszerű, LED 
megvilágítású, a város arculatához 
illő autóbuszvárók kialakítását 
tervezik ún. pilot projekt kereté-
ben. A pályázatba benyújtott pilot 
projekt összetételéhez, a megvaló-
síthatósági tanulmány készítésére, 
a három megállóhelyen az utas-
váró létesítmény tervezésére brut-
tó 11 000 000 Ft fedezetet bizto-
sított a képviselő-testület. 

Az Otthon Melege Programon 
elindult szigetszentmiklósi társas-
házak részére az elszámolható 
költségeken felül, a programban 
nem elszámolható költségek leg-
feljebb 17%-át is biztosítja a tes-
tület vissza nem térítendő támo-
gatás formájában, melyre bruttó 
4 500 000 Ft fedezetet nyújtott.

Módosult az „Óvodai kapaci-
tásbővítést célzó beruházások tá-
mogatására” című projekttel kap-
csolatban korábban meghozott 
döntés akként, hogy a hitel felvé-
telére – a pályázat sikerességére 
való tekintet nélkül – közbeszerzé-
si kötelezettség esetén közbeszer-
zési eljárás, a közbeszerzési tör-
vény hatálya alóli kivétel esetén 
pedig tárgyalásos beszerzés indul. 
A megfelelő eljárás lefolytatására 
jogi tanácsadó közreműködésével 
a Közbeszerzési Bizottság kapott 
felhatalmazást.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK
Döntés született a Rolla Invest 
Zrt. által térítésmentesen fel-
ajánlott, 12902/11 hrsz.-ú ingat-
lan elfogadásáról és közúttá mi-

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a képviselő-
testület 2015. június 8-i 
rendkívüli üléséről
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nősíttetéséről. Az ingatlanon 
épült méretlen közvezeték sza-
kasz, tűzcsap és a hozzá tartozó 
bekötő vezeték üzemeltetésére a 
Fővárosi Vízművek Zrt. kapott 
megbízást.  

Az EU-s, valamint a hazai 
forrásalapú pályázatok követel-
ményeinek megfelelő akcióterü-
leti terv elkészítésére kapott 
megbízást a Szigetszentmiklósi 
Városfejlesztő Kft. a Szent Mik-
lós lakótelep területére vonatko-
zóan. A feladat végrehajtására 
8 300 000 Ft fedezetet biztosí-
tott a testület. 

A lakások és nem lakáscélú 
ingatlanok felújítási feladatainak 
elvégzésére bruttó 10 001 287 
Ft-ot biztosított a testület az 
Aries Nonprofit Kft. részére. 

A 3769 hrsz.-ú kivett közterü-
let megnevezésű ingatlan (Sem-
melweis u.) Szilágyi Lajos u. felé 
eső zsákutcai szakaszának jogi 
rendezése érdekében felszólította 
a képviselő-testület a Semmel-
weis utca 1. és a Semmelweis 
utca 2. számú ingatlanok tulajdo-
nosait, hogy az ingatlan jogi vi-
szonyoknak megfelelő állapotát, 
telekhatárait állítsák vissza 2015. 
szeptember 30-ig. 

Döntés született több ingat-
lant érintő útszabályozási terü-
let tulajdonba vételéről, a 
0102/20 hrsz.-ú, 27 024 m2 te-
rületű szántó ingatlan kertváro-
sias lakóövezet és közút céljára 
történő belterületbe csatolásá-
ról, továbbá az önkormányzat 
tulajdonában álló 3753/2 hrsz. 
alatt elhelyezkedő, 93 m2 tér-
mértékű ingatlan értékesítéséről. 
Döntött a képviselő-testület 
arról, hogy az önkormányzat ré-
szére közút céljára felajánlott 
0171/29, 0171/39 és 0171/70 
hrsz.-ú utakat jelenlegi állapo-
tukban nem kívánja önkormány-
zati tulajdonba venni, valamint, 
hogy nem kívánja bérbe adni az 
önkormányzat a tulajdonában 
lévő 4201 hrsz.-ú ingatlan 6 m² 
térmértékű területét.

A képviselő-testület a Vad-
gesztenye Szociális Intézmény 
felújítása című pályázathoz 
szükséges telekalakítás kapcsán 
hozzájárult az 1915 hrsz.-ú te-
rületen a szabályozási terv sze-
rinti telekalakítási eljárás lefoly-
tatásához.

ÖNKORMÁNYZATI 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a Sziget-
szentmiklós és Térsége TDM 
Nonprofit Kft. taggyűlésén való 
képviseletre. A polgármester 
akadályoztatása esetén a hatás-
kör gyakorlására dr. Vántsa Bo-
tond alpolgármester kapott fel-
hatalmazást. 

EGYÉB ÜGYEK
Döntött a testület a Szigetszent-
miklós Város Önkormányzata és a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság közötti haszonkölcsön-szerző-
dés meghosszabbításáról, melynek 
keretében a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság feladatellátá-
sának segítése céljából továbbra is 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság ingyenes használatába adja a 
tulajdonát képező, 2 db YAMAHA 
YN típusú segéd-motorkerékpáro-
kat 2020. április 5. napjáig tartó 
időtartamra.

Szigetszentmiklós város köz- 
és vagyonbiztonságának, közle-
kedési rendjének javítása érdeké-
ben az önkormányzat megállapo-
dást köt a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal közrendvédelmi 
járőrszolgálatra és a térfigyelő 
kamerarendszer működtetésére 
2015. július 1. napjától 2016. jú-
nius 30. napjáig terjedő 1 éves, 
határozott időtartamra.

A képviselő-testület tudomá-
sul vette Taksony Nagyközség 
Önkormányzatának a térfigyelő 
rendszer központjához történő 
csatlakozás és a rendszer működ-
tetése tárgyában 2007. október 
29. napján megkötött megállapo-
dás hat hónapos felmondási idő-
vel történő felmondását, egyben 
elfogadta a térfigyelő kamera 
felmondási időre fizetendő fel-
ügyeleti díjának Taksony Nagy-
község Önkormányzata által egy 
összegben történő megfizetését.

Elfogadásra került a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft., vala-
mint a Szigetszentmiklósi Város-
fejlesztő Kft. 2015. évi üzleti 
terve, a képviselő-testület java-
solta továbbá a Szigetszentmik-
lós és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

taggyűlése számára a társaság 
2015. évi üzleti tervének elfoga-
dását.

Elfogadásra került továbbá az 
EGOMIR 2014. évi tevékenységé-
ről szóló beszámoló, valamint a 
Kulturális, Sport- és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága, mint a 
Települési Értéktár Bizottság fel-
adatait ellátó bizottság tevékeny-
ségéről szóló beszámoló.

A képviselő-testület hozzájá-
rult a Szigetszentmiklósi Város-
fejlesztő Kft. két új, Szigetszent-
miklós, Szebeni út 81. és Gyári út 
21. telephelyének felvételéhez, 
valamint ahhoz, hogy Esztergom 
Város Önkormányzata tagként 
csatlakozzon a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz.

Jóváhagyta a testület az Álla-
mi Számvevőszéknek „Az önkor-
mányzatok belső kontrollrend-
szere kialakításának, egyes kont-
rolltevékenységek és a belső el-
lenőrzés működésének ellenőrzé-
se, Szigetszentmiklós (15050)” 

tárgyában készült és az Állami 
Számvevőszék javaslatainak 
megfelelően kiegészített Intézke-
dési Tervet.

A Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság működési feltételei-
nek, valamint a település közbiz-
tonságának javítása érdekében 
egy Dacia Duster típusú gépkocsi 
beszerzéséről döntött a képvise-
lő-testület, melyre bruttó 4,6 M Ft 
keretösszeget biztosított. A Dacia 
Duster típusú gépkocsit 2020. áp-
rilis 5. napjáig tartó, határozott 
időtartamra a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányságnak ingyenes 
használatába adja az önkor-
mányzat azzal, hogy az kizáróla-
gosan a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság feladatellátását 
segítheti, valamint kizárólag Szi-
getszentmiklóson láthat el jár-
őrözési feladatokat.

További döntések születtek 
még a képviselői keretek felhasz-
nálására, valamint közműfejlesz-
tési támogatás iránti fellebbezés 
elbírálására vonatkozóan. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklóson

2015. július 28-tól 2015. szeptember 10-ig
a törökbálinti tüdőgyógyintézet tüdőszűrő vizsgálatot tart.

A szűrővizsgálat ideje: 
Hétfőn, szerdán: 11.30–17.30
Kedden, csütörtökön, pénteken: 7.30–13.30 

A szűrővizsgálat helyszíne: 
Városi könyvtár és közösségi ház (Szigetszentmiklós, Tököli út 19.) 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csek-
ken történik. A 14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által 
kötelezetteknél, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az 
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

NE FELEDJE! Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben 

történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 

tb-kártyáját, illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő-igazolást!

Polgármesteri Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS



A hirtelen szívhalál hazánkban is az egyik 
leggyakoribb, a fiatalabb, aktív korosztályt 
is érintő halálok. A tünetek jelentkezésétől 
egy órán belül bekövetkező keringésmeg-
állás általában kórházon kívül történik. 
Bármikor tanúi lehetünk idegen, de akár 
ismerős halálának is, és megeshet, hogy 
ott állunk mellette, miközben ismeret hiá-
nyában nem tudunk rajta segíteni.

A keringésmegállás folyamata az idejé-
ben, korán megkezdett újraélesztéssel 
visszafordítható. A korszerű újraélesztés 
alapja a korai észlelés és a korai segélyké-
rést követő korai mellkasi kompresszió. 
A keringésmegállások hátterében gyakran 
egy speciális, a keringést ellehetetlenítő 
elektromos tevékenység, a kamrafibrilláció 
áll. Ez a folyamat elektromos kezeléssel, 
korai defibril lációval megszüntethető. 
A technika fejlődésének köszönhetően ma 

már vannak olyan defibrillátorok, amelyek 
biztonsággal felismerik ezt a halálos rit-
muszavart, és amelyeket nem egészség-
ügyi képzettségű segítségnyújtók is hasz-
nálhatnak. A szabad hozzáférésű auto-
mata eszközök (automata külső defib ril -
látorok) használata mára a korszerű el-
sősegélynyújtás meghatározó elemeivé 
váltak. 

2010-ben az Egészségügyi Minisztéri-
um megbízásából, az Egészségügyi Straté-
giai Kutatóintézet (ESKI) által kiírt „JESZ 
II. Program” elnevezésű pályázat kereté-
ben elnyert vissza nem térítendő támoga-
tásból, valamint önerő biztosításával Szi-
getszentmiklós Önkormányzata 3 élet-
mentő pontot létesített, 3 darab félauto-
mata defibrillátor készüléket vásárolt, és 
36 személyt képzett ki a készülékek hasz-
nálatára. 

A támogatásból létesített életmentő 
pontok megnevezése, címe: 
�  Városi Könyvtár és Közösségi Ház – 2310 

Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
�  Lakihegyi Akácliget Tagóvoda – 2310 

Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.
Önerőből létesített életmentő pont meg-
nevezése, címe:
�  Szigetszentmiklós Város Polgármesteri 

Hivatala – 2310 Szigetszentmiklós, Kos-
suth Lajos u. 2. 

Az önkormányzat a pályázati időn túl, a mai 
napig fenntartja az életmentő pontokat, gon-
doskodik a defibrillátor készülékek felülvizs-
gálatáról, karbantartásáról, valamint a készü-
lék használatához szükséges képzésekről. 
Előreláthatóan 2015 őszén egy újabb, negye-
dik készülék beszerzésére és kihelyezésére is 
lehetőség nyílik.

Polgármesteri Hivatal
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A Semmelweis Nap alkalmából 
a Polgármesteri Hivatal tanács-
termében június 26-án szerve-
zett ünnepségen Szabó József 
polgármester köszöntötte a 
képviselő-testület nevében a 
megjelenteket, pohárköszöntőt 
pedig Sallai Gábor, a Népjóléti 
Bizottság elnöke mondott.

A Város Érdemes Egészség-
ügyi és Szociális Dolgozója 

Díjat ezúttal dr. Szacsvay Zsu-
zsanna üzemorvos vehette át, 
aki hivatását még a Pestvidéki 
Gépgyárban kezdte üzemor-
vosként. A munkakört a Szi-
gethalmi Szakrendelő állomá-
nyában látta el 1995-ig. Ekkor 
kényszerből vállalkozó lett, 
mert a munkáját máshogyan 
nem tudta volna folytatni. Na-
gyon sok szigetszentmiklósi 

lakos ellátását végezte szaksze-
rűen és rendkívüli lelkiismere-
tességgel, soha nem fogadva el 
anyagi ellenszolgáltatást. 
A gyár hanyatlása miatt rende-
lőjét kénytelen volt jelenlegi 
helyére, a Gyári útra költöztet-

ni, ahol ma is folytatja praxi-
sát, ugyanakkora lelkesedéssel 
és alapossággal, ahogyan az 
mindig is jellemző volt rá. 

Dr. Szacsvay Zsuzsanna me-
gyei foglalkozás-egészségügyi 
főorvosi feladatokat látott el 5 
évig, hosszú ideig a Munka- és 
Üzem-egészségügyi Tudomá-
nyos Társaság vezetőségi tagja 
volt. A szigetszentmiklósi Ma-
gyar–Finn Baráti Körnek 1992 
óta lelkes tagja, 15 éve vezető-
ségi tagja, 2 éve pedig elnöke.

A Kisváros szerkesztősége 
ezúton gratulál dr. Szacsvay 
Zsuzsannának a kitüntető elis-
meréshez!

Tájékoztató a Szigetszentmiklóson 
kihelyezett életmentő pontokról

Tisztelet az egészségügyben dolgozóknak

A hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötte a város a 
háziorvosokat, fogorvosokat, asszisztenseket és minden, a helyi 
egészségügyben dolgozó szakembert.



A cég minden év július elsején 
egy kis ebéddel kedveskedik dol-
gozóinak a jeles alkalomból. 
Szarvas Tibor ügyvezető igazga-
tó a helyi médiának elmondta: 
az alapítás után 30 évvel tartot-
ták az első megemlékezést arról, 
hogy nekik is van múltjuk, és 
hogy hozzájárultak Szigetszent-
miklós várossá fejlődéséhez. 

A cég saját ünnepén az igaz-
gató minden évben jutalmat ad 
a régi munkatársaknak. Szarvas 
Tibor azt mondta, örül, hogy az 
alkalmazottak munkáját ilyen 
formában is elismerheti, hiszen 
tőlük működik jól a vállalkozás. 
Hozzátette, sokan állnak már 
hosszú évek óta az Aries alkal-
mazásában. Fontos, hogy a tár-

saságnál nem cserélődnek 
sűrűn a dolgozók. Az igazgató 
kijelentette, ha nincs stabil 
gárda, akkor például a '80-as 
évek telephelyépítését vagy a 
'90-es évek átalakulásait a cég 
nem élte volna túl. A szolgálta-
tóiparban szerinte a vállalkozá-
sok szempontjából a legfonto-
sabb, hogy az alkalmazottak 

hosszú távú, stabil munkavi-
szonyra számíthassanak.

Szarvas Tibor hozzátette: 
fontos, hogy az Aries Kft. dol-
gozóit és munkáját a lakosság is 
megbecsülje.

A születésnapi rendezvény 
keretében a cég munkatársai 
megöntözték azokat a rózsabok-
rokat, amelyeket tavaly, az ala-
pítás 45. évfordulóján ültettek.

A társaság dolgozóinak kre-
ativitását dicséri, hogy idén is 
többen készítettek egyedi, az 
Aries Kft. tevékenységéhez kap-
csolódó humoros alkotásokat.
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46 éve a város szolgálatában
A városgondozásért, köztisztaságért és távhőszolgáltatásért felelős helyi nonprofit cég, az Aries Kft. 
július 1-jén ünnepelte fennállásának 46. évfordulóját. A „családi körben", szerény körülmények kö-
zött tartott esemény a vállalkozás Határ úti telephelyén zajlott.



SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDUL A MEGVALÓSÍTÁS

 – TERVEZÉSI SZAKASZBA LÉP 
A KÖZVILÁGÍTÁS 

ENERGIATAKARÉKOS
ÁTALAKÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 

PROJEKTÜNK 
(KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021)
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A város képviselő-testülete 
korábban úgy döntött, hogy 
a jelenleg érvényben lévő 
közlekedési koncepciót felül 
kell vizsgálni. Ahogy Szabó 
József polgármester fogal-
mazott: a közlekedési kon-
cepció folyamatos aktualizá-
lásra szorul, hiszen a város 
lélekszáma évről évre gyara-
podik, de bővül az úthálózat 
és változik a város szerkeze-
te is, ami magával hozza a 
közlekedési szokások átala-
kulását. A lefolytatott köz-
beszerzési eljárás nyertese a 
Create Value Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. lett. Közben 
több képviselő is nyújtott be 
változtatási, kiegészítési ja-
vaslatokat, amelyeket a ter-
vező részletesen megvála-

szolt, illetve beépített a kon-
cepcióba.

Ezúttal is voltak betelefo-
nálók az élő rádiós műsor-
ban, közülük az első arra 
volt kíváncsi, hogy mikor 
kerül sor a Temető utcától a 
Tököli útig tartó bevezető út 
felújítására. A hallgató sze-
rint ugyanis nem vet túl jó 
fényt a városra az, hogy 
ilyen minőségű út fogadja a 
lakosokat és az ide látogató-
kat. A közlekedési szakértő 
elismerte, hogy nincs jó álla-
potban ez az út, de hozzátet-
te azt is, hogy a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében van az említett sza-
kasz. Az önkormányzat így 
legfeljebb javaslatot tehet, 
elmondhatja véleményét az 

útra vonatkozóan. Szabó Jó-
zsef többször is személyesen 
intézkedett az ügyben az el-
múlt évek során, a Magyar 
Közút azonban úgy reagált: 
korlátozottak az anyagi for-
rásaik. 

SMS-ben érkezett a kö-
vetkező kérdés: mikor rende-
zik végre a város legforgal-
masabb csomópontját Gyár-
telepen (Mű út–Gyári út ta-
lálkozása)? Hájas Róbert el-
mondta: minél előbb sort 
szeretnének keríteni erre. 
Várhatóan 2016-ban egy 
olyan multifunkcionális in-
tézményi központ létesülhet 
a csomópont közelében, 
amely még nagyobb forgal-
mat vonz majd a városnak 
erre a részére, így elkerülhe-
tetlen lesz a csomópont ren-
dezése. Több tervezet is léte-
zik: az egyik egy felüljáró 
építéséről szól, illetve a 
Gyári út elvezetéséről a 
Tököl–Szigethalom körfor-
galomnál.

A közlekedési szakértő ki-
tért arra is, hogy nőtt az au-
tóforgalom Szigetszentmik-
lóson. A közlekedési koncep-
cióhoz kapcsolódóan forga-
lom- és utasszámlálás zajlott 
a közelmúltban, valamint 
háztartásfelvételt is végez-
tek, amely során utazási szo-
kásaikról kérdezték a lakoso-
kat. A forgalomszámlálás a 
közutak teljes szélességén, 
illetve a csomópontokban 
történt. A legutóbbi, 2009-
ben elfogadott közlekedési 
koncepcióban szereplő ada-
tokhoz képest jelentős forga-
lomnövekedés figyelhető 
meg a városban.

Napirenden a közlekedés

Szigetszentmiklós Város Önkormány-
zata az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott KEOP-
5.5.0/K/ 14-2014-0021 azonosító 
számú, „Szigetszentmiklós közvilágí-
tásának energiatakarékos átalakítása” 
elnevezésű projekt megvalósítására 
226 691 190 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

A projekt keretében alapvető cél 
Szigetszentmiklós területén az ener-
giahatékonyság és az energiatakaré-
kosság megvalósítása a közvilágítás 
korszerűsítésével. A pályázat segítsé-
gével modernizáljuk a jelenlegi beren-
dezések jelentős részét, korszerű és 
energiatakarékos LED-világítással lá-
tunk el közutakat. A fejlesztés során 
összesen 2442 db lámpatest/izzó kerül 
korszerűsítésre a településen. A közvi-
lágítás korszerűsítésével a meglévő 
lámpatestek cseréje során nem állí-
tunk fel új oszlopot, kizárólag lámpa-
testet váltunk ki új, mai igényeknek 
megfelelő lámpatesttel.

A közbeszerzési eljárás sikeres le-
folytatását követően a beruházás ter-
vezési és kivitelezési mun kái nak el-
végzésére irányuló vállalkozási szerző-
dés aláírására sor került, melyet köve-
tően megindulhat a tervezési szakasz. 
A korszerűsítés megvalósítása (terve-
zést is beleértve) várhatóan mintegy 3 
hónapot vesz majd igénybe.

A 100%-os támogatási intenzitású 
projekt megvalósítására, a projekt el-
számolható költségeinek finanszírozá-
sára önkormányzatunk Támogatói 
Okirattal rendelkezik.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból 
valósul meg.
 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Ha kíváncsi rá, hogy milyen kérdéseket tettek még fel a Lakihegy Rádió hallgatói a közleke-
dési szakértőnek, hallgassa vissza a műsort a www.lakihegyradio.hu oldal archívumában 
vagy nézze meg a www.duna-media.hu oldal Magazinok menüpontja alatt található 
Napirenden feliratra kattintva! 

Továbbra is várják a szerkesztők a lakossági észrevételeket, kérdéseket a napirenden@
lakihegyradio.hu e-mail címre, valamint a 06-20/95-95-107-es telefonszámon.

A Napirenden c. interaktív műsor minden hónap első szer-
dáján 18 és 19 óra között hallható a Lakihegy Rádióban 
(FM 107 MHz). Júliusban a szigetszentmiklósi közlekedési 
koncepció megújítása, illetve a helyi tömegközlekedéssel 
kapcsolatos kérdések szerepeltek napirenden. A felmerülő 
kérdésekre ezúttal Hájas Róbert, Sziget szent miklós Ön kor-
mányzatának közlekedési szakértője válaszolt.
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Az elmúlt hónap 
rendőrségi eseményei
�  Autót loptak Szigetszentmikló-

son. Egy 26 év körüli, büntetett 
előéletű román állampolgár a 
barátaival italozott, majd Cse-
pelre szeretett volna átjutni egy 
kocsmába. Elindult gyalog, de 
meglátott egy udvaron parkoló 
autót, amiben a tulajdonos 
benne hagyta a kulcsot. Bemá-
szott a kapun és kiállt a kocsival, 
majd Csepelre tartott, ahol össze 
is törte a járművet. A csepeli 
rendőrök fogták el a férfit. Az 
autó nem volt nagy értékű, de 
így is 300 000 forint összegű kárt 
okozott benne az elkövető. Ko-
molyabb személyi sérülés nem 
történt. A férfit gyorsított eljá-
rásban állították bíróság elé. 
Családi körülményeire tekintettel 
2 év felfüggesztett börtönbünte-
tést kapott.

�  Több kerékpárt is elloptak a köz-
elmúltban. Az ügyben a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság 
nyomozói jártak el. A két buda-
pesti férfi Dunaharasztin, egy 
biciklitárolóból lopott el két ke-
rékpárt, miután levágták a laka-
tokat. Az elkövetőket elfogták és 
a két biciklit is megtalálták, amit 
lefoglaltak és visszakerültek a 
tulajdonosokhoz. A két férfit elő-
állításukat követően gyanúsí-
tottként hallgatták ki és őrizetbe 
vették a rendőrök.

�  Két alkalommal is nyakláncot 
téptek ki idősek nyakából Szi-
getszentmiklóson. Az egyik 
eset még júniusban történt a 
József Attila lakótelepen. Dél-
után három óra környékén egy 
idős hölgyet szólított le egy 
férfi, hogy segítséget kérjen 
tőle. Mielőtt azonban tovább-
indulhatott volna, a férfi kitép-
te a nő nyakából a láncot. 
A másik eset július elején tör-
tént a Jókai utcában, ahol szin-
tén segítséget kértek egy idős 
hölgytől, majd amikor az nem 
figyelt, hátulról letépte az el-
követő a nyakláncot. A rendőr-
ség kéri, hogy aki az esetekkel 

kapcsolatban további informá-
cióval bír, vagy esetleg vele is 
hasonló eset történt, de nem 
tett feljelentést, keresse fel a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányságot. 

�  Tűző napon az autóban hagy-
tak egy csecsemőt Óbudán. 
A  gyerek mindössze másfél 
hónapos volt, és a déli órákban 
hagyták magára a lezárt autó-
ban, az ablakokat pár centire 
lehúzva. A síró babára a bevá-
sárlóközpont parkolójában lévő 
járókelők figyeltek fel, ők érte-
sítették a rendőrséget. Szeren-
csére a gyermeknek a kánikula 
ellenére nem esett baja. 

�  Nóska Anett, a Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság fő-
törzs   zász lósa szerint itt nem 
történt hasonló eset, de ha Ön 
mégis ilyet észlel, a legfonto-
sabb, hogy minél hamarabb 
szedje ki a gyermeket az autó-
ból és hívja a segélyhívó vona-
lak valamelyikét!

�  Ősszel válik le a taksonyi háló-
zat a térfigyelő kamerarendszer 
szigetszentmiklósi központjá-
ról. A 6 hónapos felmondási idő 
május 1-jén kezdődött és októ-
ber 31-én ér véget. Erről tár-
gyalt Szigetszentmiklós Közne-
velési, Nemzetközi Kapcsolatok 
és Közbiztonsági Bizottsága. 
Taksony Önkormányzata a fel-
mondási idő alatt felmerülő 
felügyeleti díjat egy összegben 
téríti meg. A kamerarendszert 
10 évvel ezelőtt kezdték kiépí-
teni Szigetszentmiklóson. Ekkor 
a környező települések (Duna-
haraszti, Taksony) is jelezték, 
hogy rácsatlakoznának. Azóta 
mindkét településen nőtt a la-
kosok száma, így a városatyák 
úgy döntöttek: önálló kamera-
rendszert működtetnek. Idén 
ősztől Szigetszentmiklóson 
kívül Tököl, Szigethalom és Ha-
lásztelek rendszerét figyelik 
majd a központból.

A rendőrség gyerekszemmel
Idén is meghirdette a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a „Rendőrség 
gyerekszemmel” elnevezésű pályázatát. A legsikeresebb alkotásokat ezút-
tal is ajándékokkal jutalmazták a rend őrei. Az elismerések átadására júni-
us végén, egy helyi cukrászdában került sor.

Sóval erősítik 
a gyermekek immunrendszerét
Sószobával gyarapodott a szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda. A fej-
lesztéssel az a cél, hogy a kicsik immunrendszere a száraz sóterápia 
révén erősödjön. A szoba levegőjének belélegzésével ugyanis tisztulnak 
a légutak, így a szervezetből eltűnnek a fertőző gócok. A helyiség klí-
mája serkenti a légzőszervek aktivitását és a hörgők öntisztulását, 
amely által csökken a nyálkahártya gyulladása.
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A júniusi kiutazás különlegessége az 
volt, hogy két külön témájú pályázat 
résztvevői látogathattak a magyar 
turisták által kevésbé ismert Szat-
már megyébe és környékére. Az 
„Észak-Partium történelmi kincsei” 
nevéből fakadóan az épített kulturá-
lis örökség megtekintését tűzte ki 
célul, míg a „Dallamok szárnyán” a 
két testvériskola kórusainak megis-
merkedését közös alkotói munka és 
fellépésék révén.

Az első napon utunk rögtön a 
szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gim-
náziumba vezetett. Vendéglátóink 
kedvesen fogadtak és körbevezettek 
minket az iskola épületében. Ezután 
kezdődött a két iskola kórusainak 
fellépése a gimnázium patinás dísz-
termében, amiről a Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából a Duna 
Televízió felvételt készített. Ezt kö-
vetően a kölcseys diákok egy játékos 
feladatokból álló városnézésre hív-
ták a batthyánysokat, amelynek 
során nemcsak Szatmárnémeti lát-
nivalóit, de egymást is jobban meg-
ismerhették. 

A második napon jeles magyar 
történelmi helyszíneket kerestünk 
fel. Elsőként Nagykárolyba érkeztünk, 
ahol a hatalmas, ősfás parkkal körbe-
vett Károlyi-kastélyt tekintettük meg 
román származású, de magyarul tö-
kéletesen beszélő idegenvezetőnk 
segítségével. Az impozáns kastélyt 

néhány éve kívülről teljesen felújítot-
ták, így még szebb látványt nyújt az 
idelátogató turistáknak. Ezt követően 
a közeli Kaplony község felé vettük 
utunkat. Kaplony az egykoron egyik 
leggazdagabb nemesi család, a Káro-
lyiak családi fészke és temetkezési 
helye volt. Itt nyugszik a többi között 
gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi-sza-
badságharc híres hadvezére. A napot 
egy rövid zilahi városnézés után 
Zsibón fejeztük be. Sajnálatunkra a 
Wesselényi-kastélyt annak rossz épí-
tészeti állapota miatt zárva találtuk, 
így csak kívülről tudtuk megtekinteni 

a reformkor jeles magyar politikusá-
nak szülőhelyét. Az egykori kastély-
kertben igényesen kialakított botani-
kus kert árnyékot adó fái azonban 
kárpótoltak minket a nagy melegben 
csakúgy, mint a kerthez tartozó tró-
pusi növény- és állatkert, annak kü-
lönleges pálmáival, hüllőivel és ha-
lai val. A hazafelé vezető úton pedig a 
naplementében is megmutatta szép-
ségeit a szatmári táj. 

A harmadik napon utunk észak-
keletre, a Kárpátok hegyei közé ve-
zetett. Az előző napi sík vidéket 
először szelíd dombok, majd kanyar-
gós hegyi utak váltották fel. Először 
Koltóra látogattunk el, ahol megte-
kintettük a Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia mézesheteinek helyet 
adó Teleki-kastélyt. Ezután a két is-
kola kórusai előadták műsorukat a 

református istentisztelet után a kas-
télykertbe invitált helyi közönség 
előtt. Ezt követően Nagybányára, az 
egykori gazdag magyar bányaváros-
ba érkeztünk, amely ma Máramaros 
megye székhelye és a térség kultu-
rális központja. Rövid sétát tettünk a 
belvárosban, amelynek alkalmával 
megismertük a város közép- és új-
kori épített örökségét. Ezt követően 
a Kárpátok hegyláncai felé vettük az 
irányt és érkeztünk meg Márama-
rosszigetre. Megtekintettük az egy-
kor szebb napokat látott város híres 
református templomát és a ’49-es 
szabadságharc hősének, Leövey Klá-
rának az emlékoszlopát.

Az utolsó nap délelőttjén a két 
iskola diákjai a Kölcsey Ferenc Gim-
názium udvarán egy rendhagyó 
sportnap keretén belül mérkőzhet-
tek meg labdarúgásban és röplabdá-
ban. Ezután – egy közös csoportkép 
elkészítését követően – elbúcsúz-
tunk a szatmári testvéreinktől és 
Nagyvárad felé vettük az irányt. Itt 
megtekintettük a püspöki székes-
egyházat, majd ebéd után rövid 
sétát tettünk a belvárosban. Innen a 
kora délutáni órákban indultunk 
haza és este 8 óra körül érkeztünk 
meg Szigetszentmiklósra.

A látnivalókban és élményekben 
gazdag utazás fényét emelte, hogy 
szatmári vendéglátóink mindkét 
nap elkísértek minket, a tanár kol-
légák pedig kiváló idegenvezetőnek 
bizonyultak a számunkra ismeret-
len tájakon.

Kissné Hegedűs Éva igazgató
Szigetszentmiklósi Batthyány 

Kázmér Gimnázium

A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium a 
2014/2015. tanévben több ízben sikerrel pályázott az itthoni 
és a történelmi Magyarország területén élő magyar diákok kö-
zötti kapcsolatfelvétel elősegítését szolgáló Határtalanul prog-
ramra. Ennek keretein belül először a miklósiak fogadták test-
vériskolájuk, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnázium diák-
jait és az őket kísérő tanárokat, majd június 5. és 8. között a 
batthyányisok látogattak el Szatmárnémetibe.

Határtalanul pályázat: mintegy 40 szigetszentmiklósi 
gimnazista kirándult a Partiumba
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Harmincöt fővel indult a kórus. 
A „rajt” nagyon jól sikerült, hi-
szen meghívást kaptak Auszt-
riába, Rottersdorfba, Grazba, 
Gyergyószentmiklósra. 2005-
ben már az 5 éves évfordulót 
ünnepeltük.

Azon a nyáron nagy veszte-
ség érte a kórust. Rövid, de 
súlyos betegség miatt eltávo-
zott közülünk Székely Miklós 
karnagy. Személyisége, kiváló 
kapcsolatteremtő képessége, 
optimizmusa, nagy ívű tervei, 
humora mélyen belevésődött 
lelkünkbe, nagy űrt hagyva 
maga után. A következő év 
őszén vette fel a kórus Székely 
Miklós nevét. 

Az új karnagy 2006. január 
1-jétől lett megbízva Kőrösi 
Orsolya, a József Attila Általá-
nos Iskola énektanára, az isko-

lai kórus vezetője személyében. 
Nagy bizalom volt ez az ön-
kormányzat részéről, hiszen a 
kórustagok átlagéletkora 45-50 
év volt, Orsi akkor volt 25. Az 
eltelt 10 év eredményei azt 
mutatják, hogy a döntés helyes 
volt. A Városi Kórus létszámá-
ban, tudásában, repertoárjában 
megerősödött, amit számos vá-
rosi, hazai és külföldi szereplés 
bizonyít. Egyik legnagyobb ér-
téke, amely az összetartozást 
erősíti, a próbákon kívüli 
együttlétük. A névnapok, csa-
ládi események megünneplését 
a vidámság, humor és sok-sok 
éneklés jellemzi.

2010-ben a kórus meghívást 
kapott lengyel testvérváro-
sunkba, Busko-Zdrójba a XVI. 
Nemzetközi Komolyzenei Fesz-
tiválra, amely nagyon rangos 

eseménynek számít Lengyelor-
szágban. 

Az utazás költségét Sziget-
szentmiklós Város Önkor-
mányzata állta. A fellépés idő-
pontjára zsúfolásig megtelt a 
Szent Albert barát templom. 
A koncertnek két fellépője volt: 
egy lengyel operaénekes és a 
mi kórusunk. A kórus énekelve 
két oldalról vonult be az oltár-
hoz nem kis meglepetést okoz-
va a jelenlévőknek. A zeneértő 
és szerető közönség arcán látni 
lehetett az enyhe várakozást, 
majd szinte hallani az ámult 
csendet. A koncertet az a meg-
lepetés zárta, amikor a vendég-
látóknak elénekelte a kórus 
Lengyelország Mária-himnu-
szát lengyelül. A döbbenetet 
nem lehetett leírni. A lengyelek 
egyemberként pattantak fel és 
könnyes szemmel együtt éne-
keltek a kórussal. A siker frene-
tikus volt. A karnagy kiváló 
munkát végzett.  A kórustagok 
szívüket, lelküket és legjobb 
tudásukat adták, felejthetetlen 
délutánt szerezve ezzel. 

A kórus járt azóta Erdély-
ben, Délvidéken; a város ünne-

pein hallhatjuk szép éneküket. 
Az elmúlt 15 év kemény mun-
kája, az elért sikerek méltó 
megünnepléseként jubileumi 
hangversenyen lépett fel a Máté 
János Református Énekkar, a 
Baptista Gyülekezet Énekkara, 
az Ádám Jenő Zeneiskola Női 
Kara és a Székely Miklós Városi 
Kórus 2015. május 30-án az Új 
Általános és Zeneiskola Hang-
versenytermében. A nagysza-
bású koncert végén – az este 
fénypontjaként - az egyesített 
kórus előadásában Händel Mes-
siás című oratóriumának egy 
részletét, a Halleluját hallhat-
tuk. Nagyszerű esszenciája volt 
ez az elmúlt 15 évnek. 

Kívánunk a Székely Miklós 
Városi Kórusnak sok-sok jó 
hangulatú baráti összejövetelt, 
gyötrő próbákat és sikeres fel-
lépéseket itthon és külföldön 
egyaránt; kívánunk jó erőt, 
egészséget, derűt a kórus kar-
nagyának, vezetőségének, tag-
jainak.

Soltiné Radnics Magdolna
Városi Könyvtár 

és Közösségi Ház
ny. igazgató

Ez évben ünnepli fennállásának 
15. évfordulóját a Városi Kórus

2000 tavaszán jelent meg a következő felhívás:

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata attól a céltól vezér-
elve, hogy gyarapítsa a település kulturális hagyományait, 
Városi Kórus megalakulását kezdeményezi. Várjuk mindazon 
dalos kedvű gyermekek, fiatalok és felnőttek jelentkezését, 
akik szívesen csatlakoznak a Székely Miklós karnagy által 
irányított kórushoz.”
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Vadvízi, nemzetközi kenumaraton 
a Rábán
Június 20-án rendezték meg Csörötnek és Csákánydoroszló között az 
Országos Kenumaraton Bajnokság 3. fordulóját. A táv 25 km volt. Az 
igen alacsony vízállás miatt nagyon sok borulás és hajótörés, sérülés 
történt. Két versenyzőnk megkapta a legsportszerűbb versenyző címet, 
mert ígéretes helyezésüket feláldozva mentették bajba jutott társaikat.  
Szigetszentmiklósról 15 fő vett részt a versenyen. 

Eredményeink: 
Kenu-3, 1. hely: Jakab Gábor, Jakab Péter, Úri Tamás
Kenu-4, 2. hely: ifj. Metzger Tibor, Gyömbér Zsolt, Kovács, Balázs, Víg Géza
Kenu-4, 3. hely: Horváth János, Krisztián Gergő, Deák Csaba, Bézi Ferenc
Senior kajak-1, 3. hely: Kézdi Gábor (82 éves)
Kajak-2 , 4. hely: Bodovics Gábor, Metzger Péter
Kajak-1, 5. hely: Potondi László

Vízitúra Kupa – a miklósiak kitettek magukért
Július 4-én rendezte meg a Szigetszentmiklósi Vízi 
Sport Egyesület és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az 
Országos Kenumaraton Bajnokság 4. fordulóját az 
M0-s híd és a Taksony vezér híd közötti szakaszon, 
valamint a Duna–Tisza-csatorna bevezető szakaszán. 
Több mint 200 résztvevő érkezett az ország minden 
részéből (19 kategóriában) és a környező országokból. 
Szigetszentmiklósról is több mint harmincan indultak 
a különböző kategóriákban. A táv 27 km volt.

A szigetszentmiklósiak dobogós eredményei: 
Kenu-3, 1. hely: Jakab Gábor, Jakab Péter, Úri Tamás
Kenu-4, 1. hely: ifj. Metzger Tibor, Gyömbér Zsolt, 
Kovács Balázs, Pallag György
Kenu-4, 2. hely: Horváth János, Bézi Ferenc, Deák 
Csaba, Krisztián Gergő
Kajak-2, 1. hely: Bodovics Gábor, Metzger Péter

A részletes eredménylista megtekinthető a www.
kenumaraton.hu oldalon.

Az utánpótlás érdekében a szervezők kiírtak a 
Friss Vízi Túrázóknak is egy 6 km-es távot, melyen 
13 csapat vett részt. Három szigetszentmiklósi indult 
ebben a kategóriában: dr. Keresztes Sándor, Gyüre 
Anna és a Liptai Vera–Rukkel László páros.

Víg Géza



Rendhagyó módon igyekeztek 
megünnepelni a Máriapócsi 
Kegyhely születésének 300. év-
fordulóját a Szigetszentmiklósi 
Görög katolikus Szervezőlelkész-
ség hívei. A kegyhelyünktől 300 
km távolságra élő szórvány kö-
zösség az édesapákat és fiaikat 
indította útnak gyalogszerrel ez 
év június 18-án, csütörtökön 
reggel, az utrenyét követően a 
szigetszentmiklósi Árpád-házi 
Szent Piroska tiszteletére szen-
telt görögkatolikus templomból 
azzal a reménnyel, hogy azok 11 
nappal később, 300 km-t megté-
ve, június 28-án, vasárnap re-
mény szerint meg is érkeznek a 
10 órakor kezdődő Szent Li tur-
giá ra sokak kérését, fohászát 
hordozva és tolmácsolva mind út 
közben, mind a kegyhelyre érve.

Bár az első öt nap elteltével 
úgy tűnt, hogy egy kicsit túlvál-
laltuk magunkat, szállásadóink, 
éjszakai vendéglátóink rajongó 
szeretete s az otthon maradot-
tak bátorítása, támogatása átse-
gítette 7 fős gyalogos-zarándok 
csapatunkat a mélyponton. Út-
közben számos helyen láttunk a 
minket követő tekintetekben ér-
tetlenséget, lesajnálást, kételke-
dést, talán még ellenszenvet is, 
mégis a legtöbb helyen a csodál-

kozás, a csodálat, a tisztelet és a 
rajongás magatartásával fordul-
tak az emberek „expedíciónk” 
felé. A Jóisten kegyelméből ka-
landos utunk végén sikerült ép-
ségben megérkezni vasárnap 
délelőtt 300 éves kegyhelyünkre, 
ahol saját fohászainkon túl igye-
keztünk az útközben kapott ima-
szándékokat, kéréseket is tolmá-
csolni Márián keresztül az irgal-
mas és emberszerető Isten felé.

Útközben megtanultuk, hogy:
�  a legtöbb nehézséget mi magunk 

okozzuk saját magunknak az 
életben, ha túl sok, egyébként 
fölösleges dolgot tartunk fontos-
nak és cipelünk magunkkal a 
hátizsákunkban;

�  egy 500 forintos gumipapucs 
néha többet ér, mint egy több 
tízezer forintos sportcipő (ami 

egyébként rögtön első nap képes 
tönkretenni a lábunkat);

�  az imádság, a csönd, a jókedv, a 
humor és legfőképp az önirónia 
sokat segíthet a legnehezebb 
helyzetekben is;

�  mindenhol vannak jó emberek.
Mondatok, amelyeket nem 

szeretnénk soha többé hallani egy 
ilyen gyalogos zarándoklaton:

„Induljunk!”
„Tudok egy rövidebb utat...”
„A gyerekek is hadd vigyék egy 

kicsit a GPS-t.”
„Jövőre, amikor megint jö-

vünk...”
„Milyen szép nagy fekete 

kutya...”
Áldott legyen az Úr neve mos-

tantól mindörökké!
Deák Csaba szigetszentmiklósi 

gör.kat. szerv. lelk.

 2015. 8. szám KISVÁROS � Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 11

APAFI-300

Hosszú felkészülés után 2015. 
július 10-én indult útnak a 
DancEarth TSE Akrobatikus 
rock and roll, valamint Boogie-
Woogie csapatunk. A célállo-
más Rimini (Olaszország) volt, 
ahol a felnőtt lányformációs és 
boogie-woogie Világkupát ren-
dezték meg. A félév utolsó ver-
senyén a New Collection csa-
patunk, valamint Schmidt 
Gábor és Schmidt–Vachtler Er-
zsébet, Cserép János és Virág 
Éva képviselte az egyesületün-
ket. A felnőttformációnk 19 
csapattal együtt szállt verseny-
be a Világkupa-győzelemért. 
Egy igazán jó első kör után 

egyenes ágon jutottak a közép-
döntőbe az 5. helyen – a csapat 
régóta nem büszkélkedhetett 
ilyen jó eredménnyel. A közép-
döntőben még jobb szereplés 
után a 3. helyen kvalifikálták 
magukat a döntőbe, ahol már 
egy hosszú koreográfiát kellett 
táncolniuk. A kimerítő nap 
végén következett a várva várt 
döntő, ahol csapatunk minden 
erejét összeszedve, éppenhogy 
lecsúszva a dobogóról, a 4. he-
lyig táncolta magát. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk! 

A lányformációs rock and roll 
verseny mellett ugyanazon a 
napon a Boogie-Woogie Main 

Class kategória is megrendezés-
re került, ahol 52 induló volt. 
Egyesületünk két párosa vett 
részt a versenyen. Mindannyian 
jól szerepeltek, végül János és 
Éva a 38., Gábor és Liz pedig a 
30. helyen zárta a versenyt. 
Nekik is szívből gratulálunk! 

Nagyon büszkék vagyunk az 
eredményekre! Köszönjük az 

edzőknek, a szülőknek a támo-
gatást! Jó pihenést kívánunk 
mindenkinek még a nyár hátra-
lévő részére, szeptemberben 
pedig újult erővel várunk min-
den mozogni vágyót az edzése-
inkre Szigetszentmiklóson, a 
Bailador Táncstúdióba. 

Nemes Bettina
DancEarth TSE

Hírek a táncsport világából
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2015. augusztus 20. 
(csütörtök),  18.00

Államalapító Szent István király 
napja
Program:
18.00  Aknay János képzőművész 

kiállításának megnyitója a 
Városi Galériában

19.00 Térzene
Az Ádám Jenő Zeneiskola fúvósze-
nekarának műsora
Vezényel: Szentesi István
19.30 Ünnepi műsor
Közreműködik: Lukács Sándor 
színművész. Ünnepi köszöntőt 
mond: Szabó József, Sziget szent-
miklós város polgármestere.
Ünnepi beszédet mond: Borbély 
Lénárd, Budapest XXI. kerületének 
(Csepel) polgármestere
Szirtes Edina Mókus és a Fabula 
Rasa zenekar koncertje
Az új kenyér megáldása a sziget-
szentmiklósi egyházak részvételével.
A banda
A Sepsiszentgyörgyi Háromszék 
Táncegyüttes táncszínházi előadása. 
Közreműködik: a Heveder zenekar
Rendező-koreográfus: 
Könczei Árpád
22.00 Tűzijáték
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti tér

KEDVES LÁTOGATÓINK, 
KEDVES VENDÉGEINK!
Az intézményünkben zajló tüdő-
szűrés ezúttal július 28., keddtől 
szeptember 10-ig várja a vizsgá-
latra érkezőket. 

A rendelési idő:
Hétfő:  11.30–17.30
Kedd:  7.30–13.30
Szerda:  11.30–17.30
Csütörtök:  7.30–13.30
Péntek:  7.30–13.30

ŐSZI ELŐZETES

Szeptember 5. (szombat),
 12.00-23.00

XI. Roxiget Rockzenei Fesztivál és 
Tehetségkutató Verseny
Program:
12.00 A tehetségkutató verseny 
élő döntője
15.00–23.00
Fesztiválfellépők:
Fatal Error
Paprafréázis
Divina Machina
Barabonto
Bagossy Brothers Company
19.45  HOBO ÉS BANDÁJA 
21.45  30Y
A fesztivál ideje alatt kiegészítő 
élményprogramokkal, hangszerki-
állítással is várjuk a közönséget!
Nyereményjáték a Roxiget Face-
book-oldalán!
Fővédnök: Szabó József polgár-
mester
Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park

Szeptember 12. (szombat)
XIV. Csepel-szigeti Halászléfőző 
Verseny 
A verseny 9.00 és 13.00 között 
zajlik. Eredményhirdetés 14.00-kor
Jelentkezés: előzetesen a Polgár-
mes teri Hivatal Szervezési Osz-
tályán (Szigetszentmiklós, Kos suth 
L. u. 2.). Tel.: 06-24/505-504

Jelentkezéseket korlátozott 
számban fogadnak a szervezők, a 
csapatok fantázianévvel jelentkez-
hetnek.

Jelentkezési határidő: 
augusztus 28.
Helyszín: 
Kéktó Szabadidő Park

2015. AUGUSZTUSI PROGRAMOK

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. � Tel.: 24/530-980. 

Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401

E-mail: sargahaz@sargahaz.com � www.sargahaz.com
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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! 

SZEPTEMBER 26-27.

SZIGETKERULO TURA
A szigetkerülő hajóút során a vendégeink be-
hajózzák az egész Csepel-szigetet. 
A tassi zsilipelést követően ebéd várja utasain-
kat, majd tovább folytatjuk hajóutunkat. 
Érkezés a kora esti órákban.
Időpont: 2015. szeptember 26. (szombat) 9.30-20.30

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

SÉTAHAJO ÉS MADARLES
A KIS-DUNAN
Az egyórás sétahajózáson vendégeink 
a szigethalmi holtágakig csodálhatják 
a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.
Időpont: 2015. szeptember 27. (vasárnap) 10.00-11.00

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

*6500 Ft/fő/ár min. 10 fő együttes foglalása esetén érvényes.
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FOLYAMATMÉRNÖK GYÁRTÁS 
előkészítésre

Feladata:
• Gyártási dokumentációk előkészítése (mun-
katerv, darabjegyzék)
• Új termékek bevezetésének támogatása a 
műszaki rajztól a termék elkészültéig
• A gyártás és a gyárthatóság műszaki előké-
szítése
• A technológiai folyamatok ellenőrzése
• A gyártás során felmerülő műszaki problé-
mák menedzselése
• Műszaki fejlesztési javaslatokat tesz a gaz-
daságosabb gyártás és a minőség javításá-
nak érdekében

Elvárásaink:
• Technikusi (gépész) vagy mérnöki / mérnök-
asszisztensi végzettség
• Jó problémamegoldó-készség, kreativitás
• Német / vagy angol nyelvtudás előny
• REFA / MTM módszerek ismerete (munka-
elemzés, időfelvételek készítése)
• Számítógépes ismeretek (Office)
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk

targoncavezető

Feladata:
• Anyagmozgatás a raktárban, az áruk ki- és 
betárolása
• Emelőgépnapló vezetése
• Kamionok rakodása
• Munka- és balesetvédelmi előírások 
betartása

Elvárásaink:
• szakmunkás végzettség 
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• targoncavezetői engedély

MInőségellenőrzésI 
MUNKATÁRS

Feladata:
• a bejövő áruk minőségi ellenőrzése

Elvárásaink:
• műszaki középiskolai érettségi vagy techni-
kusi végzettség
• fémipari alapanyagok és a hozzájuk kapcso-
lódó szabványok ismerete
• fémipari, műanyagipari gyártástechnológiák 
ismerete
• legalább 2 éves ipari területen szerzett 
gyártóműi gyakorlat
• általános mérőeszközök ismerete, mérési 
tapasztalat
• felhasználói szintű számítástechnikai isme-
retek (Word, Excel)
• rajzolvasási készség
• minőségbiztosítási területen szerzett tapasz-
talat vagy képzettség és német nyelvtudás 
előnyt jelent

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

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

a munkavégzés helye: Bugyi község 
(Pest megye)

amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés és juttatási csomag

• munkába járás támogatása
• hosszú távú együttműködés

• képzések, továbbképzések támogatása

A pályázati anyagokat (önéletrajz, bizonyítványmá-
solatok) az alábbi e-mail címre várjuk: 

oneletrajz@obo.hu
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@
szigetszentmiklos.hu
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

2015. JÚNIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Panyi Attila – Szabó Enikő
Orosz Attila István – Pénzes Mária
Mészáros Krisztián – Bodor Erika
Csenki Tamás – Fodor Beáta
Fehér Zoltán – Nagy Nikolett
Balogh Péter – Szikora Izabella
Bacsó Ferenc – Tóth Lenke
Kósa Károly – Kozma Erika
Bagi József – Beri Mónika
Kádár Krisztián – Mágocs Szabina
Bedő István – Varga Emese
Kovács Tamás József – Zelenák Adrienn

2015. JÚNIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Benyákné Király Éva (1970), Kovács Béla (1949), Matolcsi László 
(1941), Szabó Józsefné (1925), Huber Mihályné (1930), Rácz László 
(1944), Kovács Jánosné (1936)
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