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RENDELETALKOTÁS

A testület megalkotta a közterüle-
tek és ingatlanok rendjéről szóló 
27/2015. (X. 01.) önkormányzati 
rendeletet, amely 2015. november 
1-jén lépett hatályba. A rendelet 
alapján változott a belterületi avar 
és a kerti hulladék égetésére ren-
delkezésre álló időkeret pénteki 
napokon 8.00–20.00 órára. 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
INTÉZMÉNYI, KÖZNEVELÉSI 
ÜGYEK

A központi orvosi ügyelet bővíté-
séhez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésére 157 000 Ft keretösz-
szeget biztosított a testület. 

A Védőnői Szolgálat feladatnö-
vekedése és a jelenleg meglévő 
üzemelési lehetőségek miatt a 
képviselő-testület megvizsgálja 
egy új Védőnői Szolgálat kialakítá-
sának lehetőségét, egyúttal dön-
tött arról, hogy aktuális piaci aján-
latokat szerez be a célra alkalmas 
ingatlanok megvásárlási, illetve 
bérleti lehetőségeiről. 

A testület a Városi Bölcsőde 
létszámát 2015. október 1-jétől 1 
fő részmunkaidős kertész státusz-
szal megnövelte.

A Szigetszentmiklósi Szenior 
Akadémia 7 előadásának megtar-
tásáról született támogató döntés 
a 2015. október 1-jétől 2016. ja-
nuár 31-ig terjedő időszakra vo-
natkozóan, melyre bruttó 330 200 
Ft-ot biztosított a testület.

Az önkormányzat csatlakozott 
a hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójához.

Módosult a Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata Egészségügyi 
és Oktatási Intézményeket Működ-
tető Iroda (EGOMIR) alapító okirata, 
továbbá jóváhagyásra került a Szer-
vezeti és Működési Szabályzata. 

A kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elérő és szociálisan rászo-
ruló tanulók támogatására kiírt 
ösztöndíjpályázat elbírálása során 
a képviselő-testület engedélyezte 
a pályázati felhívásban rögzített, 
ösztöndíjban részesülő személyek 
számától való eltérést 18 főről 22 
főre.

A testület véleményezte a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szigetszentmiklósi Tagintézmény 
tagintézmény-igazgatói állására 
benyújtott pályázatot.

A Humanitas ’91 Közalapítvány 
300 000 Ft összegű támogatásban 
részesült, továbbá módosult a Szi-
getszentmiklósi Polgármesteri Hi-
vatal alapító okirata.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A képviselő-testület elfogadta Szi-
getszentmiklós Város Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiáját.  

Meghatározta a testület a Köz-
lekedésfejlesztési Koncepció 
(2014-2020) prioritási listáit a 
2014–2020 közötti európai uniós 
költségvetési ciklusban megjelenő 
közlekedésfejlesztési programok-
ban támogatott fejlesztésekre ala-
pozva.

A Szigetszentmiklós, belterület 
2213/17 helyrajzi számú kivett 
használatú út megnevezésű ingat-
lant a képviselő-testület a közfor-
galom megnyitása céljából kivett 
közúttá minősítette át.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A „Szigetszentmiklós bel- és külte-
rületi úthálózatának karbantartási, 
fenntartási munkái a 2016. és 
2017. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatására a Közbeszer-
zési Bizottságot, a beruházás mű-
szaki ellenőrzésére vonatkozó 
ajánlatok bekérésére pedig a pol-
gármestert kérte fel a képviselő-
testület. A kivitelezési feladatokra 
évenként bruttó 93 980 000 Ft, a 

műszaki ellenőrzési feladatokra 
évenként bruttó 3 175 000 Ft fe-
dezet áll rendelkezésre. 

Korábbi döntését módosítva a 
testület úgy határozott, hogy a 
2015/2016. évi belterületi út- és 
járdafelújítási munkákra a 2015. 
évre biztosított mintegy 20 millió 
Ft-on túl 45,1 millió Ft további 
fedezetet biztosít. 

A képviselő-testület felkérte a 
Közbeszerzési Bizottságot a 2016–
2017. évre vonatkozó közútkezelé-
si, útellenőri feladatok ellátásához 
szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, melyre bruttó 43,18 
millió Ft-ot biztosított. 

Módosult a József Attila Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény – Szebeni 
utcai épület eszközbeszerzés foly-
tatásával kapcsolatban korábban 
meghozott döntés akként, hogy a 
beszerzések tárgyköre kibővült az 
eszközbeszerzésekhez szükséges 
műszaki tervezési, szállítási és sze-
relési feladatokkal, amely munkák 
elvégzése a már korábban biztosí-
tott 20 000 000 Ft keretösszegből 
valósul meg.

A Sziget SC birkózószakosztá-
lyával való megállapodás kereté-
ben döntés született a Kardos Ist-
ván Általános és Közgazdasági 
Szakközépiskola területén egy 495 
négyzetméter alapterületű (fiú-
lány vizesblokkot és előteret is 
tartalmazó) sportcsarnok létesíté-
séről, valamint az ehhez szükséges 
építészeti engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészíttetéséről, az építés-
hatósági engedélyeztetési eljárás 
megindításáról. A sportlétesítmény 
építéséhez 51 280 000 Ft önrész 
áll rendelkezésre, a sportegyesület 
részére egyéb forrásból biztosítha-
tó mintegy 30 000 000 Ft fejlesz-
tési célú támogatás mellett.

A Mocorgó Óvoda Szigetszent-
miklós, Szent Miklós lakótelep 
3528/54 hrsz.-ú ingatlanán, vala-
mint a volt zeneiskola Szigetszent-
miklós, Váci Mihály u. 3613 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlanán lévő két 
konténeróvoda-egység bérléséről 
még 2011-ben döntött a testület. 

Ennek alapján mindkét óvodai in-
tézmény 2011 szeptemberétől 
használja a szerződés szerinti 26 
db konténert.

A helyi óvodai létszámigény és 
az egységek további folyamatos 
maximális kihasználtsága miatt, fi-
gyelembe véve, hogy a jövőben kifi-
zetésre kerülő bérleti díj mértéke 
meghaladja a jelenlegi vételi árat, a 
képviselő-testület döntött a konté-
neregységek megvásárlásáról, 
melyre legfeljebb bruttó 20 600 000 
Ft fedezetet biztosított. 

Elfogadásra került a Garas La-
kásfenntartó Szövetkezet Szent 
Miklós útja 8. sz. alatti szövetke-
zeti ház gázvezetékrendszerének 
felújításához biztosított 3 930 690 
Ft támogatás rendeltetésszerű fel-
használásáról szóló elszámolás.

A Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program kere-
tében a lakihegyi településrész re-
habilitációjához, valamint az élet-
minőség javításához európai uniós 
források igénybevétele céljából 
döntött úgy a testület, hogy Szi-
getszentmiklós, Lakihegy területét 
akcióterületnek fogadja el. A pro-
jekt-előkészítő tanulmány és a ki-
vitelezési szintű engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítéséhez 
szükséges ajánlatok bekérésére a 
polgármester kapott felhatalma-
zást. A tanulmány és a tervdoku-
mentáció költségeire legfeljebb 
bruttó 14 000 000 Ft áll rendelke-
zésre, amely költség nyertes pályá-
zat esetén visszapótlásra kerül.

Az Aries Nonprofit Kft.-vel meg-
kötött zöldterületi keretszerződés-
ben rögzített munkákra – így pél-
dául űrszelvénytisztításra, bozótir-
tásra, szerződésen kívüli kaszálásra, 
balesetveszélyes fakivágásra stb. – 
további bruttó 4 000 000 Ft keret-
összeget biztosított a képviselő-
testület a 2015. április 1.–december 
31. közötti időszakra.

A képviselő-testület visszavon-
ta a „Szigetszentmiklós közvilágí-
tásának energiatakarékos átalakí-
tása” című projekttel kapcsolatban 
korábban hozott határozatának a 
megvalósítási helyszínekre vonat-

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2015. szeptember 30-i rendes üléséről
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Befejeződtek és a sikeres 
műszaki átadás-átvételt 
követően lezárultak a 
közvilágítás energiatakarékos 
átalakítására irányuló kivitelezési 
munkálatok Szigetszent miklóson. 
Erről szólt a legutóbbi 
Napirenden című műsor a 
Lakihegy Rádióban (FM 107).

A megvalósításra 100%-os intenzi-
tású, 226 millió forint összegű, vissza 
nem térítendő támogatást nyert a 
város. A fejlesztés során a berendezé-
sek egy részét modernizálták, korsze-
rű és energiatakarékos LED világítás-
sal látták el az utakat. Összesen 2442 
db 36 W-os kompakt fénycsöves és 
70 W-os Na lámpatest került korsze-
rűsítésre. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alapból és 
hazai központi költségvetési elő-
irányzatból valósult meg. A projekt 
célja a villamos-energia-vételezés 
nagymértékű csökkentése, melynek 
eredménye az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenése.

A minden hónap első szerdáján 
jelentkező műsor vendége ezúttal dr. 
Vántsa Botond, a város alpolgár-
mestere volt. A régi lámpatestek je-
lentős része az Elmű, egy része pedig 
a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
tulajdonában van. Ezeket a későb-

biekben olyan utcákban helyezik 
üzembe, ahol még nem megfelelő a 
közvilágítás – tájékoztatott dr. 
Vántsa Botond. 

Most is érkeztek a hallgatók ré-
széről kérdések SMS és e-mail for-
májában, valamint a Facebookon. 
András arról faggatta a műsor ven-
dégét, mennyit spórol a város azzal, 
hogy a nagyteljesítményű égőket 
kicserélték. Dr. Vántsa Botond el-
mondta: a számítások szerint éves 
szinten 14 millió forintról van szó. 
Arról még nem döntött az önkor-
mányzat, hogy mire költi a megta-
karított összeget, hamarosan azon-
ban tárgyalni kezdenek a jövő évi 
költségvetésről, s akkor már számol-
nak ezzel a pénzzel.

Az alpolgármester felhívta a fi-
gyelmet a csere előnyeire is: keve-
sebb a fogyasztás, alacsonyabb a 
karbantartási költség, hiszen nincs 
fényforráscsere, magasabb a lámpa-

testek élettartama, a nappali fényhez 
közelebb álló a színhőmérsékletük, 
gyorsabb a kapcsolási idejük, mint a 
hagyományos világításé, és nincs lá-
tást zavaró vibrálás. A város közvilá-
gításának 60%-át fejlesztették így. 

Korszerűbb lesz Szigetszentmik-
lós karácsonyi díszkivilágítása is. 
A beruházásra a lakosság és a kép-
viselők részéről is felmerült már az 
igény. A több mint tíz évvel ezelőtt 
megvásárolt eszközök jelentős része 
meghibásodott, a még üzemelők is 
élettartamuk végén járnak. Az ön-
kormányzat ellenőrzéseket végezte-
tett, melyek szerint oszlopra szerel-
hető motívumokból 32 db működik 
hibátlanul, az út felett átfeszíthető 
elemekből pedig 3 db. Mivel a régi 
nem vagy hibásan működő elemek 
felújítása nem lenne olcsóbb, mint 
újak beszerzése, ezért a város a 
díszvilágítást újonnan beszerzett, 
energiatakarékosabb, LED-es tech-
nológiájú díszekkel oldja meg az idei 
évtől. A még működőképes 32 db 
motívumot szintén felszerelik majd. 
A város várhatóan 1 millió forintot 
költ majd a fejlesztésre.

kozó mellékletét, ezzel egyidejűleg 
új megvalósítási helyszíneket fo-
gadott el. 

VÁROSFENNTARTÁS

A 2016. és 2017. évi parkfenntartási 
feladatok ellátására az Aries Non-
profit Kft. kapott megbízást, melyre 
2016. évben bruttó 83 270 028 Ft, a 
2017. évre további bruttó 83 667 538 
Ft fedezet áll rendelkezésre. 

Megbízást kapott az Aries 
Nonprofit Kft. a taksonyi rekultivált 
hulladéklerakó növényzetének 
karbantartására, melyre bruttó 
2 990 088 Ft-ot, továbbá a Tövis 
u. 3. szám alatti ingatlan szenny-
vízcsatorna-rákötési feladatainak 
elvégzésére, melyre bruttó 151 877 
Ft-ot biztosított a testület. 

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő 
Többcélú Intézmény Sport- és Ren-
dezvénycsarnoka melletti murvás 
parkoló megvilágításának javítása 
érdekében egy darab világítási osz-
lop telepítésére bruttó 730 000 
Ft-ot biztosított a testület. 

EGYÉB ÜGYEK

Döntés született a 0102/19 hrsz.-ú, 
27 024 m2 területű szántó ingatlan 
kertvárosias lakóövezet és közút 
céljára történő belterületbe csato-
lásáról, a 0268/32 hrsz.-ú, 22 652 
m2 területű, 0268/34 hrsz.-ú, 
35 170 m2 területű és a 0268/36 
hrsz.-ú, 31 810 m2 területű szántó 
3 minőségi osztályú ingatlanok ke-
reskedelmi, szolgáltató gazdasági 
övezet és közút céljára történő 
belterületbe csatolásáról, valamint 
döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a közút céljára felajánlott 
0171/29, 0171/39 és 0171/70 
hrsz.-ú utakat nem kívánja önkor-
mányzati tulajdonba venni.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy 2015. évben nem adományoz 
Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjat.

A testület javaslatot tett a Pest 
Megye Önkormányzata által alapí-
tott „Év Polgárőre Díj” adományo-
zására.

Meghatározta a civil szerveze-
tek részére nyújtott pályázati tá-
mogatások elszámolásának for-
mai, tartalmi követelményeit, to-
vábbá döntés született a képviselői 
keretek felhasználásáról.

NAPIRENDEN A KÖZVILÁGÍTÁS

Korszerűsítés előtti lámpatest Új, energiatakarékos lámpatest

Ha kíváncsi rá, hogy milyen kér-
déseket tettek még fel a Laki-
hegy Rádió hallgatói az alpol-
gármesternek, hallgassa vissza 
a műsort a www.lakihegyradio.
hu oldal hangos archívumában 
vagy nézze meg a www.duna-
media.hu oldal Magazinok 
menüpontja alatt található 
Napirenden feliratra kattint-
va! Továbbra is várják a szer-
kesztők a lakossági észrevétele-
ket, kérdéseket a napirenden@
laki hegy radio.hu e-mail címre, 
valamint a 06-20/95-95-107-es 
telefonszámon.
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Magyarországon a közigazgatás 
eddig nem rendelkezett egységes, 
közhiteles, az ország valamennyi 
címét lefedő címadatbázissal. 
A központi címregiszter (további-
akban: KCR) létrehozásának célja, 
hogy a jelenleg különböző nyilván-
tartásokban párhuzamosan nyil-
vántartott címadatokat egyetlen 
nyilvántartásban egyesítse, és 
ezzel elérje, hogy az adatok napra-
készek, pontosak legyenek, és a 
különböző nyilvántartásokban 
szereplő címadatok megegyezze-
nek. Az ezzel kapcsolatos felada-
tok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) 
Korm. rendelet írja elő.

Településünk több utcájának 
házszámozása rendezetlen, az in-
gatlanok nehezen beazonosítha-
tók. Ez megnehezíti az ott élők 
helyzetét, de a betegszállítók, pos-
tai kézbesítők, mentők, tűzoltók, 
közszolgáltatók stb. munkáját is.

Jogszabályi kötelezettségünk 
és közös érdekünk tehát az egész 
településre kiterjedő címrendezés. 

Ehhez kérjük a Tisztelt Lakosság 
türelmét, megértését és együtt-
működését.

A szigetszentmiklósi ingatla-
nok esetében a különböző nyil-
vántartásokban (ingatlan-nyil-
vántartás, lakcímnyilvántartás, 
postai címnyilvántartás) szereplő 
címek felülvizsgálatára, szükség 
esetén új címek képzésére, továb-
bá közterületnév hiánya esetén a 
közterület-elnevezést vagy közte-
rületnév-módosítást tartalmazó 
önkormányzati döntés előkészíté-
sére vonatkozó hatáskörrel az ön-
kormányzat jegyzője rendelkezik.

Első lépésként megtörténik a 
különböző nyilvántartások össze-
vetése, és – szükség esetén - hely-
színi szemle alapján a cím felül-
vizsgálata. Amennyiben a cím he-
lyes, változatlan marad, értesítést 
nem küldünk, a közzétételi táblá-
zatban a cím nem jelenik meg.

Amennyiben az újraházszámozás 
elkerülhetetlen, az érintett ingatla-
nok tulajdonosai és egyéb jogosult-

jai részére az új házszámokról, az 
önkormányzat ezzel kapcsolatosan 
biztosított szolgáltatásairól, továb-
bá a lakossági feladatokról névre 
szóló tájékoztatást – amely egyben 
igazolás is – küldünk.

Társasházak esetében a lakások 
helyes címének megállapítása ér-
dekében szükség lehet a társasházi 
alapító okiratra. Ebben az esetben 
a hivatal levélben megkeresi a 
közös képviselőt, hogy nyújtsa be 
az általa kezelt társasház alapító 
okiratát, és az épület alaprajzának 
másolatát. Két- vagy többlakásos 
lakóépületek esetén használati 
megosztásra, az ingatlantulajdo-
nosok tulajdonosi nyilatkozatára, 
továbbá a lakások beazonosítására 
alkalmas helyszín- vagy alaprajzra 
van szükség. 

Az új házszámok a KCR-ben 
rögzítésre kerülnek. A lakcímválto-
zásról hivatalunk tájékoztatja a 
Pest Megyei Kormányhivatal Szi-
getszentmiklósi Járási Hivatalának 
Okmányirodáját, ahonnan a válto-

zással érintett ingatlanba beje-
lentkezett állampolgárok postai 
úton – hivatalból, térítésmentesen 
– kapják meg új lakcímkártyájukat. 

A Polgármesteri Hivatal eljárá-
sa során az érintett hivatalos 
szerveket (mentőszolgálat, rend-
őrség, tűzoltóság) értesíti a válto-
zásokról. A földhivatal a címada-
tokat a KCR-ből automatikusan 
átveszi, és azokat a tulajdoni 
lapon átvezeti. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a fenti eljárások mi-
atti címváltozások a közzétételtől 
számított egy hónapig folyama-
tosan megtekinthetőek a www.
szszm.hu honlapon.

Kérdés, észrevétel esetén az 
alábbi elérhetőségeken állunk 
rendelkezésükre:
Telefon: 06-24/505-542
E-mail: epiteshatosag@
szigetszentmiklos.hu

Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás címrendezésről

A város három pontján létesült új, 
korszerű, LED-es megvilágítású 
buszmegálló. Kettő a Massányi 
Károly úton, egy pedig a Szebeni 
úton, az új iskola előtt fogadja 
október közepe óta az utazókö-
zönséget. A beruházás keretében 
a város minden buszmegállója fel-
mérésre került, így amennyiben 
lesz rá pályázati lehetőség, a jövő-
ben a korszerű technológia alkal-
mazása mellett ezek is megújul-
hatnak majd.

Új buszvárók épültek a város több pontján
Értesítjük a lakosságot, hogy az Aries Kft. Kommunális 
Egysége a házhoz menő zöldhulladék-begyűjtési 
munkálatait 2015. november 16–20. között végzi.

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésekor a szállí-
tási ütemterv alapján a rendes szemétszállítási napon 
reggel 7 óráig a kuka mellé kell kihelyezni a zöldhulla-
dékot, amit ezen a napon bármilyen színű zsákban, illet-
ve a levágott fanyesedékeket csak 1 méteres darabok-
ban kötegelve szállítunk el. Fontos, hogy mind a köte-
gek, mind a zsákok kibírják a kézi rakodást.

Ömlesztett állapotban kihelyezett 
zöldhulladékot nem szállítunk el!

A fent nevezett begyűjtéseken kívül lehetőség van rend-
szeres, havonkénti lakossági zöldhulladék-elhelyezésre 
is. A háztartásokban keletkező zöldhulladékot az ingat-
lantulajdonosok társaságunk telephelyére díjmentesen 
szállíthatják be tárgyév március 1-jétől – november 
30-ig minden hónap utolsó pénteki napján legfeljebb 
100 kg/háztartás mennyiségig. 

Továbbá a szolgáltató egész évben korlátlan meny-
nyiségben szállítja el az ingatlan elől a zöldhulladékot, 
amennyiben az a kék színű, ARIES felirattal ellátott, 120 
literes zsákban (bruttó 433,6 Ft/db) van. A zsákot ügy-
félszolgálati irodáinkban és a cégünkkel szerződésben 
álló üzletekben vásárolhatják meg.

 Aries Nonprofit Kft.

Őszi zöldhulladékgyűjtés
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A nappali sürgősségi betegellátás a 
Központi Orvosi Ügyelet működési 
idején túli időszakban, hétfőtől csü-
törtökig 08.00–18.00 között 1 men-
tőtiszt, 1 nővér, 1 szakápoló-gépko-
csivezető, pénteki napokon 08.00–
18.00 között 1 szakorvos, 1 nővér, 1 
szakápoló-gépkocsivezető közremű-
ködésével, mentőorvosi/mentőtiszti 
gépkocsi fenntartásával biztosított. 

A nappali sürgősségi betegel-
látás a Központi Orvosi Ügyelet 

telefonszámán (06-24/444-463) 
érhető el. Üzemzavar esetén elér-
hető a mentők 104 hívószámán 
keresztül is. A nappali sürgősségi 
betegellátás feladata a sürgősségi 
esetek ellátása, életveszélyes ál-
lapotok elhárítása, a kialakult 
megbetegedések gyógyítása, to-
vábbi állapotromlás megelőzése, 
a háziorvosi ellátás kiegészítése, 
illetve annak segítése a lakosság 
érdekeit szolgálva. Természetesen 

Lakossági tájékoztató
a sürgősségi betegellátás bevezetéséről és az orvosi ügyeleti ellátásról

VÉRADÁS
A SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSI 

VÖRÖSKERESZT SZERVEZÉSÉBEN

2015. december 3-án, csütörtökön
12.00–18.00 között.

Helyszín: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tegyél valamit másokért, tegyél valamit magadért, 
tegyél valami jót!

Mert gyermekeink, szeretteink 
bármikor rászorulhatnak erre 
az emberi önzetlenségre. 
Mert az élet törékeny, 
sérülékeny, az ember hirtelen 
válhat kiszolgáltatottá, 
olyanná, aki segítségre szorul.

Kérjük, a véradásra feltétlenül hozd magaddal:  
személyi igazolványod, TAJ- és lakcímkártyád!

Szeretettel várunk minden kedves segítő szándékú HŐS-t!

mindez nem érinti a háziorvosok 
munkáját, ők továbbra is végzik 
feladatukat a megszokott rend 
szerint. 

Mivel sürgősségi ellátásról csak 
sürgős szükség esetén beszélhetünk, 
ezért a nappali sürgősségi betegel-
látás olyan egészségi állapotban 
bekövetkezett változás esetén vehe-
tő igénybe, amikor ellátás hiányá-
ban a beteg közvetlen életveszélybe 
kerülne, illetve súlyos vagy mara-
dandó egészségkárosodást szenved-
ne. Azok az egészségben bekövetke-
zett változások, amelyek ebbe a 
körbe nem tartoznak bele, nem sür-
gősségi ellátási esetek.

Az indokolatlan esetekhez törté-
nő hívások miatt csökken az esély, 

hogy az ügyeletes autó időben érjen 
a valóban sürgős esetekhez!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI  
ELLÁTÁS

A városban a felnőtt- és a gyer-
mek ügyelet teljes körű ellátása a 
továbbiakban is központi ügyeleti 
szolgálat formájában, munkana-
pokon 18.00-tól másnap reggel 
08.00-ig, hétvégén és ünnepnapo-
kon reggel 08.00-tól másnap reg-
gel 08.00-ig folyamatosan törté-
nik a Központi Orvosi Ügyelet épü-
letében (2310 Szigetszentmiklós, 
Határ út 5.), közúti baleset esetén 
közterületen, illetve hívás esetén a 
beteg lakásán. 

Ügyeletes gyógyszertárak rendje 
a következő hetekben:

46. hét nov. 16.–nov. 22. Szent Miklós Gyógyszertár
47. hét nov. 23.–nov. 29. Regina Gyógyszertár
48. hét nov. 30.–dec. 6. Kígyó Gyógyszertár
49. hét  dec. 7.–dec. 13. Elixír Gyógyszertár
50. hét dec. 14.–dec. 20. Melissa Gyógyszertár
51. hét dec. 21.–dec. 27. Szent Miklós Gyógyszertár
52. hét dec. 28.–jan. 3. Regina Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás 
Hétköznap 18.00–22.00 óráig
Szombaton 12.00–15.00 óráig
Vasárnap 08.00–12.00 óráig

További információ: www.szszm.hu/Intézmények/Ügyelet menüpont

Szeptember 27-én került megrendezésre a IX. ÁTI-Sziget Ipari 
Park Váltófutás, ahol a Polgármesteri Hivatal amatőr futócsa-
pata is képviseltette magát. A hatfős társaság a 46 csapat közül 
a 39. helyen, 1:57:55 idővel ért célba, így teljesítve a félmaratoni 
távot. Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk!

Az önkormányzat 2015. szeptember 1-jétől Szigetszent miklóson 
a lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása, a jobb 
minőségű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a központi 
orvosi ügyeleti ellátást 1 fő orvossal bővítette, továbbá nappali 
sürgősségi betegellátást vezetett be, mellyel a város lakói számára 
jelenleg folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítottá vált az ellátás. 
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„ITT LAKOM” – közösségépítés a lakótelepen

A Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány 
1997-ben alakult meg egy elhivatott ember 
munkája nyomán, aki elhatározta, hogy tá-
mogatást nyújt mindazon embereknek, akik-
nek segítő kézre van szükségük a bajban. 
Azóta az alapítvány sikerrel valósított meg 
számos segítő programot. 2014 januárjától – 
az alapítvány által megnyert pályázat ered-
ményeként – a Szent Miklós lakótelepen egy 
látványos közösségépítő program indult el. 
A  programmal a projekt munkatársai azt a 
célt tűzték ki maguk elé, hogy ösztönözzék és 
segítsék egy olyan közösség kialakulását a 
lakótelepen és annak környékén, melyben az 
ott élők élményekben gazdagodnak, maguké-
nak érzik lakókörnyezetüket és városukat, 
növekszik társadalmi tudatosságuk és felelős-
nek érzik magukat egymásért. Egy emberköz-
pontú vállalkozás indult el azért, hogy egy-
más segítésével az itt lakók mindennapjait 
tegyék jobbá, gazdagabbá.

Az ITT LAKOM program munkatársai az 
eltelt 17 hónapban számos rendezvény, elő-
adás, tanácsadás, klubfoglalkozás, kirándu-
lás lehetőségével keresték és találták meg a 
lakókörnyezetet, és a programokon részt 
vevők magas száma mutatta, hogy van 
igény a társadalom részéről az ilyen jellegű 
kezdeményezésekre.

A pályázat által meghatározott időszak 
idén szeptemberben lejárt, azonban a rendez-
vények után érkezett pozitív visszajelzések és 
a fent említett társadalmi igény, valamint a 
Bástya Alapítvány célkitűzései a programok 
– vagy legalábbis a programok egy részének 
– továbbvitelére ösztönözte azokat a szerep-
lőket, személyeket, akiknek fontos, hogy ilyen 
jellegű lehetőségek működjenek környezetük 
számára.

Mindezek tükrében örömmel tájékoztat-
juk a Szent Miklós lakótelepen, annak kör-
nyékén és az egész városban élőket, hogy a 
lakótelepen található Kálvin tér 1. sz. alatti 
Közösségi Ház programjaira szeretettel hív-
juk és várjuk mindazokat, akik szeretnének 
klubtalálkozókon, beszélgetéseken, rendez-
vényeken részt venni, közösségi élménnyel 
gazdagodni.

Jelenleg is működő és tervezett, rövid időn 
belül induló (részvételidíj-mentes) programja-
ink a következők:
  Baba-mama klub
  Kézimunkaklub
  Sakk- és asztaliteniszklub
  Kékkereszt Kör (szenvedélybetegségből gyó-

gyult vagy azzal küzdők számára)
  Nyugdíjasklub 
  Alakváltás/Alapváltás (életmódváltó beszélge-

téssorozat nők számára)
  Angolnyelv-tanfolyam (alapozás és frissítés 

barátságos beszélgető kör keretében)
  Tabuk nélkül +18 (beszélgetéssorozat önma-

gunkat feszítő témákról önmagunk változásá-
ért)

  Gitározzunk együtt! (tanuljunk meg egyszerű-
en egy-egy általunk hozott dalt)

  Váló-Háló (van élet a válás után, terápiás kö-
zösségi beszélgetések)

  Ruhabörze (ingyenes turi minden héten) 
és várhatóan még bővülni fog a kínálat.

A Közösségi Ház melletti kert pedig a benne 
elhelyezett padokkal már kínálja magát egy 
kellemes esti beszélgetésre, baráti társaság 
találkozójára, a későbbiekben pedig különféle 
szabadtéri programokra. Szívesen állunk min-
denki rendelkezésére. 

Elérhetőségeink: Facebook – Itt-lakom közös-
ségépítő projekt (itt érhető el a legtöbb infor-
máció, mely folyamatosan frissül), weboldal: 
itt-lakom.hu, telefon: 06-20/333-4871.   

Tóth Zoltán



Kültéri szobor lévén az új iskola 
előtti területen helyezték el a fél-
alakos szobrot, amely az éppen 
vezénylő Ádám Jenőt ábrázolja 
karmesteri pulpituson. Az iskola 
vezetése meghívta az ország ösz-
szes, Ádám Jenő nevét viselő in-
tézményét és kórusát. Közülük 
négyen képviseltették magukat, 
három iskola pedig produkcióval 
is gazdagította az ünnepi műsort. 
Az avatás a szobor mellett kezdő-
dött kint a szabadban, ahol a ze-

neiskola fúvós zenekara és a Máté 
János Református Énekkar Ádám 
Jenő-műveket játszott Villányi 
Andrea vezetésével, valamint 
meghallgathattuk névadónk ked-
venc, szomorú népdalát, az Én 
ültettem a cédrusfát kezdetűt 
népzenetanárunk, Juhász Kitti 
előadásában. 

Az alkotást Zsigmond Attila, a 
Budapest Galéria címzetes főigaz-
gatója méltatta, majd Szalkay 
László református lelkész avató 

beszédét hallhattuk. Ezután került 
sor az iskola új hangversenyter-
mében az ünnepi koncertre. A 
helyi zeneiskola rézfúvós kvar-
tettje Ádám Jenő: Luther Márton 
zsoltárral kezdte a műsort, majd 
az igazgatónő, Regősné Nyirő Il-
dikó köszöntötte a résztvevőket. 
A vendégek közül az Újbudai 
Ádám Jenő Általános Iskola 50 
tagú gyermekkarának tisztán 
csengő előadásában gyönyörköd-
hettünk Alpárné Baranyai Rita, 
Szalay Katalin karnagyok és 
Czirfuszné Zapotoczky Csilla 
zongorakísérő vezetésével. Név-
adónkról a debreceni kántus Liszt 
Ferenc-díjas karnagya, Berkesi 
Sándor emlékezett meg, idézve a 
zeneszerző megszívlelendő taná-
csait a zenetanításhoz és vissza-
gondolva névadónk rögös életút-
jára. A nyitóbeszéd után a helyi 
zeneiskola növendékei következ-
tek: Raffai Péter zongorán (Tóth-
né Császár Ildikó növendéke), 
Svajka Lázár trombitán (Zsirmon 
Zsolt növendéke), Pintér Gergő 
(Orosz László növendéke) pedig 
hegedűn mutatta be hangszertu-

dását a nagyérdemű közönség-
nek, akik között Szőnyi Erzsébet 
zeneszerző asszonyt és dr. Már-
kusné Natter-Nád Klárát is kö-
szönthettük. A Ferencvárosi 
Ádám Jenő Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola a zongora tansza-
kát egy négykezes darabbal kép-
viseltette Baczkóné Tari Tina és 
Minar-Bacsó Judit tolmácsolásá-
ban, valamint az ütő tanszak 
képviseletében Donyec István xi-
lofonon játszott. Az est keretét 
egy felnőttkórus adta meg, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Karnagyok Kamarakórusa Ádám 
Jenő-műveket énekelt, vezényelt 
Vajna Katalin. 

A koncert utáni állófogadáson 
a pohárköszöntőt követően lehe-
tőség volt gratulálni a szereplők-
nek, felkészítőknek, illetve ta-
pasztalatot cserélhettünk a test-
vériskoláinkkal a mindennapi 
gondjainkról, örömeinkről. Jó al-
kalom volt ez a rendezvény arra, 
hogy ezek az intézmények végre 
közelebb kerüljenek egymáshoz 
és felújítsák a régi kapcsolatokat.

Kincses Edit

1926-ban született Esztergom-
ban. Gimnáziumi éveit az egri 
ciszterci gimnáziumban töltöt-
te, 1944-ben érettségizett. A 
há  ború után 2 és fél évre hadi-
fogságba került öccsével együtt, 
onnan hazatérve végezte el a 
budapesti Orvosi Egyetemet, 
majd aneszteziológus és sebész 
szakvizsgát tett. 1953-tól az 
Árpád Kórház, 1962–1964-ig a 
Mentő Kórház sebésze volt. Szi-
getszentmiklósra 1964-ben köl-
tözött, ahol 80 éves koráig, 
nyugdíjazásáig, 41 éven át vá-
rosunk háziorvosa volt. Emellett 
a gyártelepi Szakorvosi Rende-

lőintézetben is dolgozott se-
bészként. Házasságban majd’ 
54 évet élt, 3 gyermeke, 10 
unokája és 6 dédunokája szüle-
tett. A békés nyugdíjas évek 
alatt is kiváló szellemi és lelki 
állapotban volt, amikor is ma-
gához szólította a Teremtő. 

Gyászoló családja a fájdalom 
mellett is megnyugodva gondol 
arra, hogy otthonában mindvé-
gig mellette maradhatott és 
együtt készülhettek az utolsó 
útra. A Teremtő ajándéka, hogy 
ő, aki hivatása során sok éven át 
a betegségek, a fájdalmak és az 
emberi szenvedés ellen küzdött, 

mindezektől mentesen, életét 
átgondolva és lezárva, emberi 
méltósággal tudott távozni.

Adj Uram örök nyugodalmat 
neki! A gyászoló család
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Szoboravatás Szigetszentmiklóson

In Memoriam dr. Sávoly Titusz

Kevés olyan találó szobor készült Ádám Jenőről, ami ennyire tükrözi 
a zeneszerző szuggesztivitását, lendületes vezénylését, magával raga-
dó előadói készségét. Zsin Judit szobrászművész alkotása 2015 jú niu-
sára készült el, a szobor felavatására pedig október 9-én került sor. 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették vagy páciensei voltak, hogy dr. Sávoly Titusz, városunk 
egykori háziorvosa és a Rendelőintézet sebészetének egykori 
munkatársa életének 90. évében elhunyt. 

2015. SZEPTEMBER 
HÓNAPBAN 

ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Dobri András (1935), Albert 
Péter (1930), Bűdi Bertalanné 
(1924), Takács Lászlóné (1932)

2015. SZEPTEMBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Mikóczi Julianna–Sztraka János
Orsós Krisztina–
 Kovács Ádám Zoltán
Horváth Anikó Éva–Baráz Attila
Mészáros Barbara Mercédesz–
 Baráz Zoltán
Juhász Andrea–Hohl László
Ivády Rita–Tóth Ferenc
Lóska Ildikó–Bognár János
Grafl Erika–Kasza János
Szabó Éva–Hegyes Róbert
Béres Tímea–
 Völgyi Zoltán Ferenc

Zsigmond Attila 
méltatja a szobrot
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A városi időseket

Többéves hagyomány Szi-
getszentmiklóson a helyben 
élő nyugdíjasok és szép-
korúak köszöntése. Idén a 
Szebeni úti új általános isko-
la hangversenytermét töltöt-
te meg a mintegy 400 ünne-
pelt. Az október 13-án tar-
tott rendezvényen a helyi 

nyugdíjasklubok ének- és 
tánccsoportjai, valamint a 
Sziget Színház művészei 
adtak igencsak színvonalas 
műsort.

Simon Ferenc (85 éves) 
és Pócza Gézáné (90 éves)

Emlékező beszédet mond Virág Róbert, a Kulturális, Sport- és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Október 6-án az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk

köszöntöttük
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Ünnepi megemlékezés és műsor

Az Ádám Jenő Zeneiskola Fanfár együttese

A József Attila Általános Iskola 7.b osztályának és felsős kó-
rusának emlékműsora a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színháztermében – közreműködik a Divina Machina együttes

A József Attila Általános Iskola diákjai, Tarjáni Kitti és 
Robitschek Hanna szavalnak

Zilling Ibolya, a József Attila Általános Iskola igazgatója tart 
ünnepi megemlékezést az '56-os emlékhelynél

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kitörésének évfordulóján
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„25 ÉVES A SÁRGAHÁZ”
ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT
2015. NOVEMBER 14–22.

2015. november 14. (szombat),
15.00–20.00 
„Gyerekzsivaj Hetedhét 
Országban” 
Márton-napi Családi Délután 
15.00 és 17.00-kor Kolompos 
Színház: Vitéz Levente
Az előadásokat követően 16.00 és 
18.00-tól ludas kézműves játszó-
ház a Pöcök Egyesület játszóház-
vezetőivel. Programzárásként 
Márton-napi lámpás felvonulás 
az épület körül Szent Márton le-
gendáját felelevenítve!
Jegyár: 900 Ft (3 éves kortól)
Jegyek elővételben vásárolha-
tók a helyszínen! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula és 
színházterem

2015. november 16. (hétfő),
18.00

25 év képekben – „Ilyenek vol-
tunk - Ilyenek lettünk”
Színpompás fényfestés az épület 
homlokzatán
Plakát- és fotókiállítás az Aula 
Galériában
Közreműködik: Papp Ernő és a 
Jazz Sundae Quartet
Köszöntőt mond: Lázár Gergő 
igazgató. Soltiné Radnics Mag-
dolna ny. igazgató. Szabó József 
polgármester. A vendégeket teá-
val, forralt borral és finom süte-
ménnyel várjuk!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, parkoló és aula

2015. november 17. (kedd),
18.00

A Magyar Nyelv Napja alkalmából 
„Vallomások a Füves könyvből”
Márai Sándor-est
Előadók:
Buzogány Márta színművész

Pelsőczy László színművész, a 
Nemzeti Kamara Színház örökös 
tagja. Jegyár: 1000 Ft (felnőtt), 
800 Ft (diák, nyugdíjas)
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

2015. november 18. (szerda)
Fénybeszűrődések a 20 éves 
Városi Galériában
Kelemen Kata Ferenczy Noémi-
díjas textilművész „Válogatás 
(1985–2015)” című kiállításához 
kapcsolódva ezen a napon Alkotó-
Látogató találkozó keretében a 
művésznő tárlatvezetést tart. 
Szervezett időpontokra egyénileg 
és csoportosan a 06-20/993-5955-
ös számon lehet bejelentkezni. 
Művész Kávézó
Találkozzunk 18-án 18.00-kor a 
„Fény éve” alkalmából a Galériában!
Vendégünk: Csáji Attila Munkácsy-
díjas festőművész, grafikus, fény-
művész, holográfus, érdemes mű-
vész, a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja.
Előadása címe: A Fényművészetről 
szubjektíven
Beszélgetés, előadás, tea, kávé, jó 
hangulat, alkotást-fényt-mű vé sze-
tet kedvelő társaság
Jegyár: felnőtteknek a 25 éves ju-
bileum alkalmából: 525 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak a 20 
éves Városi Galéria alkalmából: 
320 Ft
www.facebook.com/varosigaleria
Helyszín: Városi Galéria 

2015. november 19. 
(csütörtök), 18.00

Életmódváltó Klub
„Szabadulás az érzelmek fogsá-
gából”
Előadó: Balogh Béla író
Az előadás után a könyv kedvez-
ményesen megvásárolható! 
Jegyár: 700 Ft felnőtt, 400 Ft 
nyugdíjas, diák
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

2015. november 20. 
(péntek), 19.30

Nemcsak Jazz Klub 
Budapest Ragtime Band
Vendég: Papa Fleigh
A Nemcsak Jazz Klub elindításakor 
elsőként hívta meg koncertezni a 
zenekart Szigetszentmiklósra. 
A Budapest Ragtime Band a hazai 
és nemzetközi fesztiválok rend-
szeres szereplője. A csapat mai 
frontját két fiatal (és jóképű) fú-
vósuk mellett xilofonosuk, Széki 
József jelenti, aki a tőlük megszo-
kott clown szerepét látja el. 
Visszatért alapító tagjaik közül 
Kovács Ferenc. A műsorból most 
sem hiányozhat majd a rózsaszín 
párduc.
Jegyár: 1900 Ft, elővételben vásá-
rolhatók a VK Információs szolgá-
latánál!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

2015. november 21. 
(szombat), 9.00–13.00

„Könyvtárba mentem…”
CSALÁDI KÖNYVTÁRNAP
Társasjátékklub és kézműves fog-
lalkozás a gyermekkönyvtárban
„Könyvtár 25” kvízjáték eredmény-
hirdetése. Aula Könyvtár: kiállítás 
a könyvtár legnépszerűbb és leg-
újabb könyveiből
Ingyenes DVD-, CD-, hangoskönyv-
kölcsönzési lehetőség
A belépés díjtalan!
Helyszín: Felnőtt- és Gyer mek-
könyvtár

2015. november 22. 
(vasárnap), 17.00

Erzsébet–Katalin-napi Gála 
A Szigetszentmiklósi Sziget Szín-
ház műsora. Kedvelt operett, mu-
sical és popslágerekkel.
Sztárvendég: Mészáros Árpád 
Zsolt (Budapesti Operettszínház)
Jegyár: 2500 Ft 
Jegyek elővételben vásárolhatók 
Miskovics Katalin közönségszerve-

zőnél a 06-30/422-3851-es tele-
fonszámon
Helyszín: Új Általános Iskola és 
Zeneiskola hangversenyterem 
(Szebeni út 81.)

November 27. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendez-
vénye
„Finnország–Oroszország kap-
csolata”
Előadó: dr. Szíj Enikő egyetemi 
tanár
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, tárgyalóterem

November 29. 
(vasárnap), 08.00–18.00

Adventi Vasárnap
Disznóvágás
Töltöttkáposzta-főzés
Karácsonyi kirakodóvásár
Kézműves foglalkozások
Színpadi programok:
Sztárvendég: ZSÉDA
Közreműködnek: városunk kóru-
sai, művészeti csoportjai
Ünnepi gyertyagyújtás
Helyszín: Kossuth Lajos utca – 
Polgármesteri Hivatal előtt

DECEMBERI ELŐZETES!

December 5. (szombat), 
15.30 és 17.00

Miklósi Mikulás
A Hóember ajándéka, a Bárka 
Színpad 
Zenés Mikulás-váró előadás 
csomagosztással
Jegyár: 1100 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók 
a helyszínen!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

A műsorváltozás jogát 
fenntartjuk!

2015. novemberi 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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A „Napsugár” IV. Sz. Óvoda Ovi-Foci Pályája a helyi önkormány-
zat, a támogatást felajánló vállalkozás, valamint az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány összefogásából a társaságiadó-törvény 
által lehetővé tett sporttámogatásoknak köszönhetően jött létre. 
Október 21-én ünnepélyes keretek között, a sajtó nyilvánossága 
előtt vehették birtokba a gyerekek a létesítményt.

Ilyen volt

Ilyen lett

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően szépül, 
fejlődik a csónakház területén a szabadidő eltöltésére épí-
tett létesítmény. 

Köszönettel: 
Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Régi-új vezetőedzővel folytatja az SzTK-Erima 
NB II-es labdarúgócsapata a szereplést. Az 
eddigi szakvezető, Horváth Ferenc és segítője, 
Szamosi Tamás a bajnoki címvédő Videoton 
felkészülését irányítja a jövőben. Szigetszent-
miklósra visszatért az a Vágó Attila, aki éppen 
egy évvel ezelőtt egy eltiltás miatt volt kényte-
len félbehagyni a munkát, pedig akkor a ne-
gyedik helyen állt az együttes. 

„Ha valakit visszahívnak egy korábbi csa-
patához, az igazolása annak, hogy valamiért 

elégedettek voltak vele” – mondta első edzé-
se után Vágó Attila. „Korábban visszahívtak 
Békéscsabára, Diósgyőrbe, Szolnokra és Sze-
gedre is. Az első három csapattal a második 
edzőségem alatt feljutottam az NB I-be, és a 
Szegeddel is sikeres voltam. Tekintsük ezt jó 
előjelnek.”

A szakember első meccsén 3-3-at játszott 
az SzTK-Erima a Siófok ellen. A pont értékét 
növeli, hogy a 84. percben még a siófokiak 
vezettek 3-1-re. 

Az együttes október 31-én a Mezőköves-
det, november 21-én pedig a Vácot látja ven-
dégül Szigetszentmiklóson. 

A felnőttcsapat mellett az utánpótláscsa-
patok is rendszeresen szerepelnek az országos 
bajnokságokban, sőt a női együttesek is folya-
matosan pályára lépnek. Az élet a hűvösebb 
idő érkeztével sem állhat meg a Sport utcában, 
hiszen a létesítményhez tartozik egy műfüves 
csarnok is, ahol a gyerekek rendszeresen elvé-
gezhetik a tervezett edzésmunkát. 

VISSZATÉRÉS DÖNTETLENNEL
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Által-ér – idényzáró vízitúra

Spartathlon 2015.

Huszadik alkalommal rendez-
ték meg október 3-án az Ál-
tal-ér túrát Tata és Dunaalmás 
között. Az Által-ér a Vértes 
hegység vízgyűjtője, és átfo-
lyik a Tatai-tavon, mestersé-
gesen megtartva annak víz-
szintjét. A Tatai-tavat télire 
nem lehet szinten tartani, mert 
ha befagy és szél keletkezik, a 
jég tönkreteszi a parti létesít-
ményeket (épületeket, műtár-
gyakat stb.). 

Ezt a vízleeresztést hasz-
nálják ki a Zöld Sziget Kör 
aktivistái, és Mikoviny Sámuel 
vízépítő mérnök emlékére 
nagyszabású vadvízi és egyéb 
rendezvényt szerveznek erre 
az alkalomra. Idén mintegy 
1200-an vettek részt az ese-
ményen, vízen közel nyolc-

százan, kerékpárral és gyalo-
gosan, nézőként pedig mint-
egy négyszázan (az Által-ér 
bal oldalán, Tatától a Dunáig 
új kerékpárút van). Itt min-

denféle vízi szerkezetekkel, 
kajakkal, kenuval, csónakkal 
lehet indulni, és igen izgalmas 
a 13 km-es vízi út. A túra 
végén bográcsban főtt étellel 

várják a résztvevőket a Duna-
almási Tutajosok.

A Szigetszentmiklósi Vízi 
Sport Egyesület részéről har-
mincan vettek részt a vízi 
túrán, ami az idény végét je-
lentette.

Sok videó és fénykép ké-
szült, amit a YouTube-on lehet 
megtekinteni élvezetes időtöl-
tésként.

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

A Spartathlon egy 246 kilométe-
res futóverseny Görögországban 
Athén és Spárta között. A ver-
seny minden év szeptemberének 
utolsó péntekén rajtol az Akro-
polisz lábától. Az ultrafutók nap-
tárában ez az egyik legnehezebb 
eseménynek számít, nemcsak a 
verseny hossza, de a nagy szint-
különbség, a nappali forróság – 
akár 40-45 fok a pálya bizonyos 
részein – és a levegő magas pára-
tartalma miatt is. A verseny 
szintideje ráadásul szűkre sza-
bott, 36 óra alatt kell teljesíteni a 
távot, a pályán pedig 75 ellenőr-
ző pont van felállítva, melyeknek 
egyenként is szoros a szintideje. 
A rendezők összesen 390 futót 
engednek indulni, nekik szigorú 

nevezési feltételeket kell teljesíte-
niük az induláshoz. Így is ,,jó” 
években a mezőnynek 40%-a, a 
rosszakban csak 15% körüli része 
ér célba. Ebben nagy része van a 
pálya 152. kilométerénél kezdő-
dő Parthenio-hegynek, itt van 
olyan szakasz, ahol 2 kilométe-
ren belül 500 méter körüli szint-
emelkedéssel kell megküzdeniük 
a futóknak.

Magyarországot idén 16 futó 
képviselte a versenyen: a há-
romszoros női győztes dr. Lubics 
Szilvia, Máténé Varjú Edit, 
Vajda Anita, a férfiak közt Ba-
dics Attila, Lajkó Csaba, Kreidl 
Csaba, Németh Zoltán, Vajda 
Zoltán, dr. Szabó Zoltán, Sipos 
József, Koncz Levente, Bajcsi 
Sándor, a szigetszentmiklósi Tö-
rök-Ilyés László, és a határon 
túlról Bögi Alexander és Igor 
Vojnic Zelics, valamint az Egye-
sült Államok csapatában ver-
senyző Nagy Katalin.

A 390 induló közül idén 174 
en értek célba, köztük 10 honfi-
társunk.

A nőknél Nagy Katalin a 24 
órás világbajnokság után ezen 

a versenyen is diadalmaskodott, 
az arcüreggyulladással rajthoz 
álló dr. Lubics Szilvia pedig a 3. 
helyen ért célba. A férfiaknál 
Vajda Zoltán szerepelt a leg-
eredményesebben, a 21. helyen 
végzett.

A szigetszentmiklósi Török-
Ilyés László 34:45 perces idő-
eredménnyel a 115. helyen ért 
célba. Elmondása szerint ver-
senyzését nehezítette, hogy a 
verseny helyszínére csak a ver-
senyt megelőző nap hajnali 
óráiban érkezett meg, illetve az, 
hogy dr. Lubics Szilviához ha-

sonlóan ő is betegen állt rajt-
hoz.

„Verseny közben sajnos be is 
lázasodtam, folyamatosan jég-
kockákat dobáltam a mezembe, 
hogy hűtsem magam. Normális 
körülmények között reálisnak 
tartom a 28–30 óra közötti időt, 
amivel az első 30 között végez-
hettem volna. Remélem, lesz 
még alkalmam újra megméretni 
magam ezen a nehéz verse-
nyen” – mondta el a hősiesen 
teljesítő Török-Ilyés László, aki 
a szigethalmi Szufla csapatának 
tagjaként versenyzett.

A magyar csapat

Török-Ilyés László



Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan délelőtt az isko-
lák, kora délután pedig a helyi egyesületek vehetik majd 
igénybe az ideiglenes létesítményt. 16 órától a nagyközön-
ség használhatja kedvezményes árak mellett az idén 50 
négyzetméterrel nagyobb területű jégpályát.
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Hírek a karate világából

November 28-tól újra 
megnyílik a Kéktón a jégpálya

Október 17-én a 
svédországi Lundban 
rendezték meg a 9. 
I.K.O. Matsushima 
Kyokushin Karate 
Európa-bajnokságot. 
A versenyen 27 or-
szág 87 versenyzője 
indult. A magyar 
csapat 2 arany- és 2 
ezüstérmet szerzett. 
Szigetszentmiklóst 
Keller Dániel képvi-
selte, aki az előkelő 
II. helyezést érte el 
középsúlyban (70-80 
kg).

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
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is megrendezésre került az 
Országos Ne-waza (földharc) 
Fesztivál. A versenynek évről 
évre a százhalombattai sport-
csarnok ad otthont, amelyen a 
judo sport azon képviselői vesz-
nek részt, akik az állásküzdel-
meken kívül a földharc-
küzdelemnek is kiváló művelői. 
Erre a versenyre egyesületünk 
hat versenyzőt nevezett be, ahol 
a hagyományos judo-
mérkőzéseken kívül lehetőség 
van arra, hogy a versenyzők 
csak földharcküzdelemben is 
összemérjék tudásukat. A súly-
csoportos küzdelmek végén az 
open (nyílt) kategóriában is 
megküzdhettek egymással azok 

a sportolók, akik ezt súlycso-
portra tekintet nélkül vállalták. 
Egyesületünk erre a verseny-
számra két fővel nevezett. 
Havalda Szabolcs harmadik, 
Weiner Bendegúz pedig az ötö-
dik helyen végzett.

A Ne-waza Fesztivál végén 
az egyesületek összesített ered-
ményességi rangsorában a Szi-
get 2008 Judo Club a harmadik 
helyen végzett, amit a verseny 
rendezői egy kupával honorál-
tak.

Judoeredmények
Somorjai Dávid (66 kg):  
 állás-föld I. hely
 csak föld III. hely
Németh Gábor (66 kg): 
 állás-föld II. hely
 csak föld II. hely 
Nagy Bence (73 kg):
  állás-föld II. hely 
 csak föld II. hely 
Havalda Bence (81 kg):
  állás-föld II. hely 
 csak föld I. hely 
Havalda Szabolcs (81 kg):
  csak föld II. hely
 open kategória: III. hely
Weiner Bendegúz (90 kg): 
 állás-föld: II. hely
 csak föld: I. hely
 open kategória: V. hely

EREDMÉNYEK

A pontos nyitva tartásról és a térítési díjakról a város 
honlapján tájékozódhatnak a www.szszm.hu címen.
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Szeretne Ön is egy megbízható multinacionális cégnél dolgozni? 
Jöjjön el és nézze meg, milyen 
álláslehetőségeket kínál Önnek a régió 
vezető tisztítóberendezés-gyártója 

A Nilfisk szigetszentmiklósi gyára térségi 
bemutatót tart Szigetszentmiklós városában. 
Cégünk több nyitott pozícióba keres új 
kollégákat: 

• összeszerelő 
• raktáros 
• anyagmozgató 

Látogasson el hozzánk és tudjon meg többet 
arról, hogyan csatlakozhat csapatunkhoz! 

Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
(2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.) 

Időpont: 2015.11. 28. (szombat): 9:00  
 
Szeretettel várja a Nilfisk csapata! 
 

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, 
civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel 
vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, 
a Pest Megyei Békéltető testület segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Pest Megyei Békéltető testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

telefon/Fax: (06-1) 269-0703
e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: 
www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu
Médiapartner: ECHO TV

Műsorunk címe: Jogvita és egyezség
A premieradás minden hónapban az utolsó héten, 

hétfőn 22:30-kor a Híradó után.
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