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RENDELETALKOTÁS
A testület elfogadta a talajterhelési 
díjjal kapcsolatos eljárási szabályok-
ról szóló 20/2011. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosítását. A 
rendelet alapján a talajterhelési díjfi-
zetési kötelezettség megfizetése alól 
mentesül az a kibocsátó, aki a 2015. 
évben üzembe helyezett közcsator-
nára 2016. április 30. napjáig ráköt.

Módosult az egészségügyi alap-
ellátás körzeteiről szóló 8/2015. 
(III.  26.) önkormányzati rendelet 
1.  sz. melléklete az új, 07. számú 
fogorvosi körzet kialakítása miatt, 
amely rendelet 2016. január 1-jén 
lép hatályba. 

Módosult továbbá az önkor-
mányzati képviselő, a bizottság el-
nöke és tagja, valamint a tanácsnok 
tiszteletdíjáról, természetbeni jutta-
tásáról és költségtérítéséről, a köte-
lezettségszegés jogkövetkezményei-
ről szóló 25/2014. (XII. 11.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányza-
ti képviselő, a bizottság elnöke és 
tagja, továbbá a tanácsnok kötele-
zettségszegésének jogkövetkezmé-
nyei tekintetében.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KUL-
TURÁLIS, INTÉZMÉNYI, KÖZNEVE-
LÉSI ÜGYEK
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy az új, 07. számú fogorvosi 
körzetet a Szigetszentmiklós Szak-
orvosi Rendelőintézet útján, határo-
zatlan ideig feladat-ellátási szerző-
dés keretében működteti. Egyúttal 
felhatalmazta a Szakorvosi Rende-
lőintézet vezetőjét az új, 07. számú 
fogorvosi körzet ellátására vonatko-
zó pályázati eljárás lefolytatására. 

Az önkormányzat a fenntartói 
jogok átvételével 2015. december 31. 
napjával jogutód nélkül megszünteti 
a Szigetszentmiklós-Tököl Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tár-
sulást. Az önkormányzat által fenn-
tartott és működtetett Szigetszent-
miklós-Tököl Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat intézmény 2016. 
január 1. napjától Szigetszentmiklós 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
néven működik tovább. 

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata 2016. január 1-jétől fel-

adat-ellátási szerződés formájában 
látja el Tököl településen a családse-
gítést és gyermekjóléti szolgáltatást.

A József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola esz-
közfejlesztésére 774 066 Ft-ot biz-
tosított a testület azzal, hogy 
amennyiben az eszközfejlesztésre 
fordítható keret nem kerül teljes 
mértékben felhasználásra, a fenn-
maradó összeg a tehetséges tanulók 
tandíjának kompenzációjára fordít-
ható.

A Vadgesztenye Szociális Intéz-
mény létszámát 2015. november 
1-jétől egy fő részmunkaidős udva-
ros státusszal növelte meg a testület. 

Karácsonyi segély címén 4000 Ft 
összegű Erzsébet-utalványban ré-
szesíti az önkormányzat a 2015. 
december 1-jén lakhatási települési 
támogatásban részesülő családokat. 
A támogatás nyújtásához összesen 
250 db utalvány beszerzéséről dön-
tött a képviselő-testület.

A Sziget Színház Művészeti 
Egyesület részére a 2015. november 
28–29-én a Papp László Arénában 
megrendezésre kerülő „Gladiátor” 
musical színrevitelének költségeihez 
1 430 000 Ft támogatást nyújtott a 
testület.

A Csillag Születik Egyesület 
250 000 Ft összegű támogatásban 
részesült.

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy együttműködési megál-
lapodást köt a Két Kéz Segítő Ala-
pítvánnyal a 2015. szeptember 1. 
napjától 2016. augusztus 31-ig ter-
jedő időszakra egy fő szigetszent-
miklósi sajátos nevelési igényű gyer-
mek ellátására.

A testület jóváhagyta a Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzat 
Egészségügyi és Oktatási Intézmé-
nyeket Működtető Iroda (EGOMIR) 
és a hozzárendelt intézmények, va-
lamint az állam által fenntartott 
költségvetési szervek közötti mun-
kamegosztási megállapodást.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜ-
LÉSRENDEZÉS, INGATLANÜGYEK
A képviselő-testület a városi térfi-
gyelő kamerarendszer bővítésének 
keretében 25 telepítési helyszínt fo-

gadott el. A bővítés 4 helyszín ese-
tében a Pro Urbe Alapítvány pénz-
beli támogatásának felhasználásá-
val, 21 helyszín esetében pedig ön-
kormányzati forrásból valósul meg. 

Döntött a testület a Szigetszent-
miklós Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 1/2012. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Elfogadásra került a Gördülő Fej-
lesztési Terv (2016–2030) részét ké-
pező Szigetszentmiklós ivóvízellátó, 
illetve szennyvízelvezető és tisztító 
rendszerére vonatkozó beruházási 
terv javaslat. A tervezett beruházá-
sokhoz szükséges fedezetet a min-
denkori éves költségvetésében a 
rendelkezésére álló saját, valamint 
pályázati források ismeretében biz-
tosítja a testület. 

Módosult a Petőfi utcai buszfor-
dulónál lévő 0234/17 hrsz.-ú terüle-
ten tervezett 100 férőhelyes óvoda 
tervezési programja azzal, hogy a 
főzőkonyha helyett azonos kapaci-
tású melegítőkonyha tervezendő.

VÁROSFENNTARTÁS
Az illegális hulladék szállítására és 
ártalmatlanítására korábban bizto-
sított bruttó 3 100 000 Ft-on túl 
további bruttó 6 050 000 Ft fedeze-
tet biztosított a testület.  

A képviselő-testület a Kéktó Sza-
badidőparkban ingyenes területet 
biztosított a SUPLIMUM Építőipari 
és Szolgáltató Betéti Társaság részé-
re 500 m2 alapterületű jégpálya te-
lepítéséhez azzal, hogy a vállalkozó 
biztosítja a jégpálya folyamatos 
üzemelését a 2015. november 28-
tól 2016. február 14-ig tartó idő-
szakban az alábbi paraméterekkel: 

Tanítási napokon
  8.00–13.00-ig ingyenes használa-

tot biztosít a szervezett óvodai, 
általános iskolai és középiskolai 
csoportok részére

  13.00–14.00 jégkarbantartás
  14.00–16.00 városi hokicsapatok 

edzései (térítéses)
  16.00–20.00 közönségkorcsolyázás 

(belépőjegy ára: 500-600 Ft)

  20.30–22.00 teljes pálya bérelhető 
(térítéssel)

Tanítási szüneti napokon
  8.00–10.00 városi hokicsapatok 

edzései (térítéses)
  10.00–20.00 közönségkorcsolyázás 

(belépőjegy ára 500-600 Ft)
  20.30–22.00 teljes pálya bérelhető 

(térítéses)
Szombatonként
   20.30–22.00 számottevő érdeklő-

dés esetén jégdiszkó (térítéses)
A jégpálya üzemeltetési költsé-

geihez bruttó 5 900 000 Ft keretösz-
szeget biztosított az Aries Nonprofit 
Kft. részére a képviselő-testület.

Döntés született a Szigetszent-
miklós város területén fennmaradó 
közkutak működtetéséről, melyre 
bruttó 1 500 000 Ft-ot biztosított a 
testület. A közkutak üzemeltetésére 
a Fővárosi Vízművek Zrt. kapott fel-
kérést. 

A döntés értelmében az önkor-
mányzat az alábbi, Szigetszentmik-
lós területén található közkutak 
fenntartását vállalja: 
1. Ádám J. sétány végén a játszótér-
nél, 2. Tebe sor – Rév sor, 3. Liget 
utca, 4. Üdülő sor (Üdülő köznél), 5. 
Kinizsi u. – Vak Bottyán u., 6. Vörös-
marty u. – Petőfi S. u., 7. II. Rákóczi 
F. út – Leadó u., 8. Kossuth L. u. – 
Árpád u., 9. Kikerics u. – Sas u., 10. 
Árnyas u. – Nyaraló u., 11. Ádám J. 
sétány (Juhar u. közelében), 12. 
Diófa utca, 13. II. Rákóczi Ferenc út 
– Szilvás utca, 14. Skála utca, 15. 
Dunadűlő utca (Málna u.).

A képviselő-testület egyúttal fel-
kérte a Fővárosi Vízművek Zrt.-t a 
többi, Szigetszentmiklós területén 
található közkút megszüntetésére. 

Az önkormányzat biztosítja a 
Bucka-tó területének 24 órás fel-
ügyeletét 2016. február 28-i idő-
pontig, melyre bruttó 4 460 000 Ft 
fedezet áll rendelkezésre. 

EGYÉB ÜGYEK
A képviselő-testület döntött és tár-
gyalt ingatlanügyekben, ezenkívül 
további döntések születtek még 
képviselői keretek felhasználására, 
valamint ápolási díj megszüntetése 
ellen benyújtott fellebbezés elbírá-
lására vonatkozóan.  

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2015. október 28-i rendes üléséről
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Szigetszentmiklós Város Önkormány-
zata 2013. december 1-je óta babakö-
szöntő csomaggal kedveskedik a szi-
getszentmiklósi új-
szülöttek családjai-
nak. Az eltelt két év 
alatt több mint 700 
család részesült a kü-
lönböző méretű és 
egyedi feliratozású 
bodykat, kistakarót, 
egyéb hasznos tájé-
koztató anyagot tar-
talmazó babakelen-
gyében, amely a visz-
szajelzések alapján 
kedvező fogadtatásra 
talált. 

Az az újszülött 
gyermek jogosult a 
babaköszöntő cso-
magra, aki életvitel-
szerűen Szigetszent-
miklós közigazgatási területén lakik, és 
2013. december 1-jén vagy azt köve-
tően született, valamint legalább egyik 
szülőjének vagy törvényes képviselőjé-

nek lakóhelye vagy tartózkodási helye 
Szigetszentmiklós közigazgatási terü-
letén van. A jogosultság megállapítá-

sához szük séges adat-
lap a védőnők segítsé-
gével jut el a családok-
hoz, majd az önkor-
mányzathoz. A baba-
köszöntő csomag ezt 
követően kerül – szin-
tén a védőnők közre-
működésével – a csalá-
dokhoz.

Továbbra is várjuk 
a feliratozott body-
ban lefotózott babák 
képeit a baba@
szigetszentmiklos.hu 
címre. A fényképeket 
a város honlapjának 
képgalériájában tesz-
szük közzé, így lehe-
tővé válik, hogy 

együtt örüljünk az új kis városlakók-
nak.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Két éve köszöntjük az újszülötteketTÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Polgármesteri Hivatal a

2015. december 21. napjától 
2016. január 3. napjáig 

tartó időszak munkanapjain 
igazgatási szünet miatt ZÁRVA TART.

Az általános ügyfélfogadási rend szerint a 
2015. évi utolsó ügyfélfogadási nap:

2015. december 18. (péntek), 8–12 óráig,
2016. évi első ügyfélfogadási nap:

2016. január 4. (hétfő), 13–18 óráig.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemel-
ten sürgős, halaszthatatlan problémáikkal az 
általános ügyfélszolgálati ügyeletet ellátó mun-
katársunkhoz fordulhatnak munkaidőben a 
06-30/20-20-257-es telefonszámon. 

Anyakönyvi ügyekben az ügyintéző munkaidő-
ben a 06-30/325-1230 telefonszámon érhető el.

Megértésüket köszönjük!
Pál Anita

aljegyző

Szűcs Roland, született: 
2015. szeptember 8.

Áldott , békés karácsonyt 
és egészségben , sikerekben 
gazdag új esztendőt 
kívánok Önöknek 
Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata , valamint 
a Képviselő-testület nevében!

Szabó József polgármester
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A Lakihegy Rádió (FM 107) minden hónap 
első szerdáján jelentkező interaktív műso-
rában (Napirenden) ezúttal a szigetszent-
miklósi civil, sport- és kulturális egyesüle-
tek támogatási rendszere, a létesítmény-
helyzet, a közösségi terek és a helyi értékek 
kerültek reflektorfénybe. A stúdió vendége 
Virág Róbert, az önkormányzat Kulturális, 
Sport és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke volt.

A Szigetszentmiklósi Sziget Színház veze-
tője, Pintér Tibor támogatási kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, melyben a 
november végén, a Papp László Arénában 
megrendezésre kerülő Gladiátor c. musical 
színrevitelének költségeihez kért támoga-
tást 1 430 000 forint értékben. Ahogy 
Virág Róbert fogalmazott: az önkormány-
zatnak szívügye a szigetszentmiklósi tár-
sulat, így támogatják a nagyszabású mu-
sicalt. 

Az interaktív műsor első betelefonálója 
egy helyi hallgató volt, aki arra volt kí-
váncsi, hogy tervezik-e a csónakház fej-
lesztését. A bizottság elnöke elmondta: a 
csónakházat hosszú évtizedek óta a város 
Vízisport Egyesülete kezeli. Már évekkel 
ezelőtt elkészült az a tanulmányterv, 
amely az önkormányzati üdülő területén 
képzel el egy összevont beruházást. Ennek 
egyik része a csónakház, amely mellé egy 
ifjúsági tábort telepítenének, illetve egy 

zarándokszálláshelyet is. A testület jelen-
leg egy megfelelő pályázati kiírása vár. 
A  fejlesztés várható költsége: 150–200 
millió forint. 

A következő telefonálót az érdekelte, 
hogy az önkormányzat hogyan támogatja 
a szigetszentmiklósi civil szervezeteket. 
A  válaszból kiderült, hogy idén összesen 

41 egyesület kapott támogatást az önszer-
veződő keretből 10 millió forint értékben. 
Az előző évekhez hasonlóan jövőre is 
február közepéig pályázhatnak a civil 
szervezetek, ezt követően a képviselő-tes-
tület dönt a támogatások összegéről.

Egy harmadik telefonáló maga is sokat 
sportol a Kéktó Szabadidőparkban, így 
arról faggatta a bizottság elnökét, hogy 
milyen fejlesztések várhatók ott a jövőben.

A csónakházhoz hasonlóan a Kéktóhoz 
is készült egy tanulmányterv még 2009-
ben. A koncepció továbbra is meghagyná 
a parkot egy kulturális, szabadidős létesít-
ménynek. A rövid távú elképzelésekben 
szeretnék megvalósítani azokat a fejleszté-
seket, amelyek nem igényelnek nagy for-
rásokat: új futópálya kialakítása és sport-
eszközök telepítése. A nagyobb fejleszté-
sek közé tartozik a többi között a műfüves 
és kosárlabdapálya kialakítása, amfiteát-
rum építése öltözőkkel, illetve egy közös-
ségi találkozóhely létesítése.  

Napirenden a közösségi terek 
és a létesítményhelyzet

䨀瘀儁爀攀 椀猀 攀最礀جئ琀琀 혀渀欀爀琀℀

Ha kíváncsi rá, milyen kérdéseket tettek még fel a Lakihegy Rádió hallgatói a bizottság el-
nökének, 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 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.
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Tájékoztató

Tájékoztató előadás autista gyermeket 
nevelő családoknak Szigetszentmiklóson

Avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015. szeptember 30-i rendes, nyil-
vános ülésén megalkotta a közterületek és in-
gatlanok rendjéről szóló 27/2015. (X. 01.) sz. 
önkormányzati rendeletét, amely 2015. novem-
ber 1-jén lépett hatályba.

A rendelet alapján továbbra is pénteki napo-
kon van lehetőség az avar és kerti hulladék 
égetésére reggel 8.00-tól este 20.00-ig.

A rendelet nevesíti továbbá, hogy jól kialakított 
tűzrakó helyen lehet csak égetni, amely a hely-
szín gondos megválasztására utal és feltételezi 

az oltóanyag jelenlétét. Fokozottan ügyelni kell 
arra is, hogy az égetés az emberi egészséget és a 
környezetet ne veszélyeztesse.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az 
égetés során fokozottan vegyék figyelembe az idő-
járási körülményeket – csapadékos időben és/vagy 
erős széllökések esetén az égetést halasszák el!

Továbbra is lehetőség van a zöldhulladék el-
szállíttatására az ARIES Kft. által előre meghir-
detett időpontokban.

A rendelet teljes terjedelmében Szigetszent-
miklós város honlapján megtekinthető. Telefonos 
tájékoztatás a 06-24/505-553-as telefonszá-
mon kérhető.

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

HELYIADÓ-HÍREK
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának adóhatósága tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény szerint a ta-
lajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség azt a kibocsátót terheli, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá, és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá 
tartozó szennyvízelhelyezést – 
ideértve az egyedi zárt szennyvíz-
tározót is – alkalmaz. Amennyi-
ben a közcsatornát év közben 
helyezik üzembe, a díjfizetési kö-
telezettség a kibocsátót a közcsa-
torna üzembe helyezését követő 
90. naptól terheli.

A helyi vízgazdálkodási ható-
sági jogkörbe tartozó szennyvízel-
helyezéshez kapcsolódó talajter-
helési díj mértéke a környezetter-
helési díjról szóló törvény 12. §-a 
szerinti 1200 Ft/m3 egységdíj, és a 
felszín alatti víz állapota szem-
pontjából érzékeny területeken 
lévő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerinti fokozott érzé-
kenységű területekhez tartozó 
3,0-s területérzékenységi szorzó 
alapján 3600 Ft/m3.

A talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség megfizetése alól 
mentesül az a kibocsátó, aki a 
2015. évben üzembe helyezett 
közcsatornára 2016. április 30. 
napjáig ráköt.

Az a kibocsátó, akinek a köz-
csatornára való rákötés 2015. év 
előtt már rendelkezésére állt, de 
még nem kötött rá, annak beval-
lást kell benyújtania az önkor-
mányzati adóhatósághoz. 

A bevallást az önkormányzati 
adóhatóság által erre a célra 
rendszeresített bevallási nyom-
tatványán kell bevallani, és Szi-
getszentmiklós Város Önkor-
mányzatának 11742252-
15393276-03920000 számú ta-
lajterhelési díj számlájára kell 
megfizetni. 

A bevallás benyújtási határideje: 

2016. MÁRCIUS 31.
Moldván Valéria 

adóügyi irodavezető

Az ingyenes programra a szervező, a Mozaik Köz-
hasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért 
olyan szülőket vár, akik autista gyermeket nevelnek. 
A téma az autista gyermekek az iskolában (milyen a 
jó iskola, mire figyeljünk, szempontok az intézmé-
nyek kialakításánál, kiválasztásánál stb.) lesz. Az 
előadást követően kötetlen beszélgetés formájában 
tudja mindenki elmondani személyes problémáját. 
A  rendezvényen bemutatjuk a Mozaik Egyesület 
helyi érdekvédelmi programját is. Az előadó szak-
ember Őszi Tamásné, az Autizmus Alapítvány Álta-
lános Iskolájának vezetője lesz, aki beszámol az 
autista gyermekek igényeiről, szükségleteiről az 
oktatási rendszerben és az Autizmus Alapítvány 
ezzel kapcsolatos munkájáról, tapasztalatairól.

Időpont: 
2015. december 12. (szombat), 14–17 óráig

Helyszín: 
Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.

Várunk szeretettel minden érintettet! A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni 
pedig a mozaikegy@gmail.com e-mail címen lehet. 
A résztvevők számára, autista gyermek mellé gyer-
mekfelügyeletet biztosítunk. Aki szeretné ezt igény-
be venni, kérjük, hogy feltétlenül jelezze a regiszt-
rációjában.

További információ:
http://mozaikegy.wix.com/mozaikegyesulet 
https://www.facebook.com/
MozaikKozhasznuEgyesulet?ref=hl
Kapitány Imola
Mobil: 06-70/424-8688
E-mail: mozaikegy@gmail.com 

A programot a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatja.

2015. OKTÓBER 
HÓNAPBAN 

ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Kerepesi Károly (1930)
Sánta Péter (1930)
Sávoly Titusz (1926)
Magyari Hajnalka (1943)
Becz Imre (1943)

2015. SZEPTEMBER HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Csipai Izabella–Varga Ádám
Kálmán Annamária–Nyársik Béla
Szakadáti Tamara–Szücs Gábor
Szalma Orsolya–Bartyik Zoltán Mihály



Iskolánkban hagyomány a 
Márton-napi lampionos felvo-
nulás. Néhány éve ez közös 
programmá nőtte ki magát vá-
rosunk Német Kisebbségi Ön-
kormányzatával. Az idei évben 
egy újabb esemény kapcsán az 
Ádám Jenő Zeneiskola is csat-
lakozott ehhez a hagyomány-
hoz. A Görög Katolikus Temp-
lom előkertjében gyűltünk 
össze. Iskolánk, városunk fia-
taljai és idősebb korosztálya is 
izgatottan várta az indulást. 
Lámpásokkal, lampionokkal és 
fáklyákkal indultunk két lovas 
vezetésével útnak. Egy utca-
hossznyi fénysor sétált időn-
ként énekelve a cél felé. Idén a 
zeneiskola vendégei, a Ma ce-

dóniai Kocani Zeneiskola nö-
vendékei is csatlakoztak hoz-
zánk. Sétánk célállomása a 
Nemzedékek Háza volt. Ott a 
Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat lelkes tagjai, iskolánk 
SZMK-vezetője, mindenben se-
gítő Mónikánk néhány lelkes, 
segítőkész szülővel és már el-
ballagott diákunk szülőjével 

közösen kenték a kenyeret, főz-
ték a teát és forralták a bort.

A felvonulást követően a 
zeneiskola szervezésében nép-
zenei koncert került megren-
dezésre, melyen az Ádám 
Jenő Zeneiskola növendékei, 
a Kocani Zeneiskola növendé-
kei és a Szentendrei Zeneisko-
la tanulói adtak kóstolót re-
pertoárjukból. A koncertet 
követően táncház koronázta 
meg az estet. Remélem, jövőre 
folytatjuk a hagyományt és 
esetleg még többen, még han-
gosabban, fényesebben, akár 
messzebbre is sétálunk.

LM Mary
József Attila Általános 

Iskola és AMI
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Nemzeti ünnepünk margójára

Márton-napi lampionos felvonulás

„Borongós sötét nap s mégis dicső 
a fényben villan ezernyi puskacső, 
a villámok fényében tankok robognak, 
házak falán lövések ezrei kopognak”

A Szigetszentmiklósi József Attila Általános 
Iskola október 22-én emlékezett az 1956-os 
forradalom 59. évfordulójára. Bár ünnepel-
jük a nemzeti ünnepeket az iskolában, a 
különböző helyszíneken, nem hagynak nyo-
mot sem a gyermekek tudatában, sem érzel-
meikben. A fogalmak keverednek, az ismere-
tek hiányosak, az emléknapok helyét kultú-
ránktól idegen szokások veszik át.

Ebben az évben úgy döntöttünk, nem a 
hagyományos vonalon közelítjük meg törté-
nelmünk ezen napjait, hanem diákjaink érzé-
seire próbáltunk hatni olyan impulzusokat 
adva, hogy a gyerekek figyelme nemzeti ün-
nepünk felé forduljon. Érdekelje őket, hogy 
mit és miért látnak, hiszen Magyarország 
sztálinista diktatúra elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen folytatott szabadság-
harcunk a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Olyan dallamok csendültek fel az Árkiné 
Göncz Irén és Czékmán Dóra által felkészí-
tett kórusunk és a Divina Machina közremű-
ködésével, amelyek a mai fiatalok által is-
mertek és „elismertek”. Ambivalens érzést 
keltett az East és Republic zenéje, valamint a 

hatvanas évek úttörődala. Bebizonyosodott, 
hogy a könnyűzene jól illeszthető a komoly 
témához.

A „színházi jelleg” megjelenése (erre is 
tökéletesen alkalmas iskolánk új színházter-
me) szintén megerősítette diákjainkat abban, 
hogy érdemes odafigyelni arra, amit látnak. 

Örömmel tapasztalhattuk, hogy a Farkas-
né Lajter Enikő által rendezett jelenet milyen 
komoly teljesítményre sarkallta a nem dráma 
tagozatos gyerekeket, milyen átéléssel ját-
szották el a börtönjelenetet, és ez milyen 
pozitív hatással volt a hallgatóságra.

A kórus és a jelenet adta vázhoz csatlakoz-
tak a rövid versek, melyek a szabadságharc 
napjai alatt keletkeztek abban a lelkiállapot-
ban, melyet a napok eseményei generáltak. 

Örömteli volt, hogy hetedikes gyerekeink 
közül majd tucatnyian vállalkoztak arra, 

hogy komoly szövegű, nehezen tanulható 
verseket sajátítsanak el és adjanak elő nagy 
nyilvánosság előtt. Ez azért is fontos, mert 
ez a korosztály nem tanulta még a korszak 
történelmét, így nehéz elvárni tőlük a bele-
élés teljességét. (Itt munkájukat magyar 
szakos kollégánk, Molnár Kármán Katalin 
segítette.)

Mint a műsor összeállítóját, büszkeséggel 
tölt el az a kétszer 35 perc, ami megadatott 
október 22-én és 23-án. Láttam diákjaink 
arcát, a „színészpalánták” és kórusunk lelke-
sedését és kollégáim rezdüléseit, és bizony jó 
volt hallani a pozitív visszajelzéseket a Sár-
gaházban a városi megemlékezés után. 

Talán elértük célunkat, és egy napig biz-
tosan emlékezni fogunk!

Lukács Csaba
József Attila Általános Iskola és AMI



Az elmúlt tanévben a „Mézes 
reggeli” programot iskolánkban 
indította útjára az eredeti kez-
deményező, Szlovénia nagykö-
vete. Azóta eltelt egy év, és 
2015. november 20-a reggelén a 
szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola ismét erre a 
programra készülődött. Ezúttal 
mindhárom épületünkben diák-
jaink és tanáraink lelkes mun-

kája előzte meg ezt a napot. 
Sorra készültek a méz és a 
méhek által ihletett alkotások, 
rajzok és térbeli pályamunkák. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, 
számtalan gyönyörű és ötletes 
alkotás közül kellett kiválaszta-
nia a díjazottakat.

A versengés mellett mézkós-
toló, mézes teából, mézes ke-
nyérből és almából álló egészsé-

ges reggeli, valamint filmvetítés 
várta a tanulókat. Ezek a mézes 
programok lehetőséget nyújtot-
tak a gyerekeknek a méz és 
egyéb méhészeti termékek ala-
posabb megismerésére, a helyi 
termelőkkel és termékekkel való 
találkozásra. A mézet tartalmazó 
reggeli pedig a mézfogyasztás 
fontosságára és kedvező élettani 
hatásaira hívta fel a figyelmet. 

Ezek a „Mézes reggeli” program 
célkitűzései, melyeket a mézes 
kenyérrel együtt országszerte el-
juttatnak az iskoláknak.

Tanulóink idén is nagy 
örömmel fogadták a finom reg-
gelit, és már alig várják, hogy 
legközelebb is mézes kenyérrel 
induljon a napjuk.

József Attila Általános Iskola 
és AMI

Az őszi szünetben a Za dob-
rovai Általános Iskola tanárai 
tanulmányi kirándulásuk so-
rán meglátogatták a József 
Attila Általános Iskolát.

A vendégeknek tetszett az 
új iskola épülete, a hangula-
tos beszélgetés közben pedig 
még több információhoz jut-
hattak a magyar oktatás 
rendszerével kapcsolatban.

A látogatás a szigetszent-
miklósi iskola és a szlovén 
nagykövetség együttműkö-
désének sikeres továbbfej-
lesztése, amely a tavaly őszi 
mézes reggelivel kezdődött. 
Az iskola reméli, hogy a 
szakmai beszélgetést eredmé-
nyes testvériskolai kapcsolat 
kialakulása követi majd a 
jövőben.
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Mézes reggeli az iskolában

Szlovén küldöttség érkezett
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25 éves lett a Városi Könyvtár       és Közösségi Ház, a Sárgaház

Szigetszentmiklós kulturális in-
tézményével kapcsolatban a kez-
detekben nagy elvárások fogal-
mazódtak meg. Legyen benne 
könyvtár a gyermekeknek, fel-
nőtteknek, legyen korszerű in-
formációs központ, szervezzen 
színházi előadásokat, koncerte-
ket, kiállításokat, adjon helyet a 
városban alakuló civil szerveze-
teknek. Az induláskor megfogal-
mazódott elvárások teljesültek.

Tudjuk, a közművelődés na-
gyon hosszú folyamat, hétköz-
nap és hétvégén folyamatosan 
zajló munka, mely egyáltalán 
nem hétköznapi feladat. Ered-
ményessége befolyásolja fogé-
konyságunkat, összeköt ben-
nünket.

Az idei év a Fény Éve is. Az 
ember az információk legna-
gyobb részét a környezetből a 
fénynek köszönhetően érzékeli, 
látja. Ez a külső fény nélkülöz-
hetetlen, de a belső fényeink 
nélkül rendkívül kevés.

Mi negyed évszázada azon 
dolgozunk, hogy látogatóink 
feltöltődjenek és kikapcsolódja-
nak testi-lelki-szellemi értelem-
ben. Az évek alatt az esemény 
eseményt, az élmény élményt 
követ, s közben generációk 
nőnek fel, új szereplők tűnnek 
fel, új sikereknek örülhetünk.

A jövő építéséhez ismerni 
kell múltunkat, hagyományain-
kat. Ezt a célt szolgálják a tele-
pülés különböző részein szerve-
zett rendezvényeink, mint a 
gyermeknapok, a Miklósi Majá-
lis, a tanévzáró koncert, a ha-

lászléfőző verseny, a Szabacsi 
Nap, az adventi vasárnap, és a 
felsorolást a teljesség igénye 
nélkül tesszük.

Állandó helyszínként várjuk 
önöket a Felnőtt- és Gyermek-
könyvtárban, a Molnár Imre Cite-
ragyűjteményben, a Helytörténeti 
Gyűjteményben, az Ádám Jenő 
Emlékházban, a Városi Galériá-
ban, a Csepel Autógyár Gyárt-
mánymúzeumban, az új Városi 
Sportcsarnokban és a még újabb 
Szebeni utcai koncertteremben.

Egy évforduló mindig a 
számadás ideje is. Egy összeg-

zés, mit csináltunk, kinek ad-
tunk, kitől kaptunk támogatást, 
biztató szavakat, gyermeki mo-
solyokat.

A köszönet szavát kell mon-
danunk a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, valamint a 
hozzá kapcsolódó intézmények 
valamennyi volt és jelenlegi 
dolgozójának, hiszen jól tudjuk, 
sok-sok időt, fáradságot jelent 
egy-egy rendezvény megszerve-
zése. Köszönetet mondunk a 
családtagoknak, hogy türelem-
mel viselik a hosszúra nyúlt, 
otthontól való távollétet.

Köszönetet mondunk az ön-
kormányzatnak a támogatásért, 
figyelemért, biztatásért.

Köszönet a civil szervezetek-
nek és intézményeknek, akik 
hosszú évek óta segítik mun-
kánkat.

És külön köszönetet mon-
dunk önöknek, vendégeknek, 
látogatóknak, könyvtár- és klub-
tagoknak, hogy élettel töltik 
meg ezt a házat immár 25 éve.

Soltiné Radnics Magdolna
ny. igazgató
Lázár Gergő

 igazgató

Az évforduló alkalmából november 14. és 22. között egyhetes 
rendezvénysorozattal köszöntötte látogatóit az intézmény

Színpompás fényfestéssel vette kezdetét az ünnepi hét eseménysorozata
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25 éves lett a Városi Könyvtár       és Közösségi Ház, a Sárgaház

Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház igazgatója

Az intézmény munkatársai és emblematikus alakja, Soltiné Radnics Magdolna 
nyugalmazott igazgató

Köszöntőt mond Szabó József polgármester Csukay Zoltán munkáiból nyílt plakátkiállítás az Aula Galériában

A kiállítást megnyitja Budai László, a Kulturális, Sport és Tár-
sadalmi Kapcsolatok Bizottságának alelnöke

Isten éltesse a 25 éves intézményt, annak valamennyi munkatársát és látogatóját!
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December 6. (vasárnap), 17.00 
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Lúdas Matyi. Népi rockopera 2 
felvonásban 
Rendező: Pintér Tibor. Jegyár: 2000 
Ft. Jegyek előzetesen igényelhetők a 
06-20/552-0401-es és a 06-30/422-
3851-es telefonszámon. Hely szín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

December 7. (hétfő), 17.00
VII. Városi Karácsonyi Drámajáték 
Találkozó
A város iskoláiban működő hitta-
nos, napközis és dráma szakos cso-
portok karácsonyi műsorainak be-
mutatója. Szervező: Bíró Lajos 
Általános Iskola. Információ: 
Debreczeni Katalin tanárnő – tel.: 
06-20/886-4105. A belépés díjta-
lan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház színházterme

December 7-8-9.  
(hétfő, kedd, szerda), 10.00–18.00 
Karácsonyi kézimunka-kiállítás 
és vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi Kézi-
munkások Közhasznú Alapítvány. 
A  belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
oktatóterem.

December 10. (csütörtök),
  13.00–20.00
Téli Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcso-
latos termékek kiállítása és vására. 
Reformételek kóstolója!
Programok: 
13.00 Kreatív Kézműves Kör – 
Karácsonyi ajándékötletek. Foglal-
kozást tart: Szigetszentmiklósi Al-
kotói Kör Kép zőművészeti Egye sület

14.00 Immunerősítő Teák 
– „Sárgaházi” Teadélután
15.00 „Érrendszeri problémák 
meg  előzése és helyreállítása”
Előadó: Patay Éva közgazdász 
16.00 „THETA HEALING® – gyógyu-
lás, gyógyítás a théta agyhullámok 
segítségével.” Előadó: Molnár Erika 
ThetaHealing®-tanár és konzulens
16.30 „Párkapcsolatok a személyi-
ségelemző segítségével.” Előadó: Ki-
res né Vincze Ilona parapszichológus 
17.00 „A természet élő kövei a 
kristályok." Előadó: Varga Anikó 
reflexológus, kristályterapeuta
17.30 „3-2-1 Meridiántorna"
Foglalkozást tart: Széles Istvánné, 
Hajni. A vásárra a belépés díjtalan, 
a szolgáltatásokra előzetes jelent-
kezés szükséges!
18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB 
„A téli hiányállapotok megelőzése. 
A táplálkozás újabb irányai.”
Előadó: Tóth Gábor táplálkozási 
szakértő, élelmiszer-tudományi 
előadó. Bővebb információ: 
www.tudomanyeseletmod.hu
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház 

December 11. (péntek), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub 
Fellép: Vörös Niki Quartet. Jegyár: 
1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/diák, nyug-
díjas. Előzetes jegy- és asztalfoglalás 
a 06-24/530-980-as telefonszámon 
ajánlott! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, aula.

December 17. (csütörtök), 18.00 
Miklós Képzőművészeti Karácsony
a Szigetszentmiklósi Alkotói Kör 
Képzőművészeti Egyesület Alkotás 

öröme c. 10 éves jubileumi cso-
portos kiállításának megnyitója. 

Megnyitja: Angyal Mária művé-
szettörténész. Közreműködnek az 
Ádám Jenő Zeneiskola tanítványai. 
Helyszín: Városi Galéria

December 18. (péntek), 18.00
Kiskarácsonyi Est
Magyar–Finn Baráti Kör rendezvé-
nye. Helyszín: Nemzedékek Háza

December 18. (péntek), 20.30
Hallgasd Helyben!
Élő rockzenei klub. Fellép: Kisfüzet, 
Divina Machina. Jegyár: 700 Ft. 
Jegyek a helyszínen vásárolhatók! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

December 20. (vasárnap), 16.00
A három kívánság
A Zenesziget Társulat karácsonyi 
zenés előadása két felvonásban. A 
szünetben süteménnyel és kakaóval 
vendégeljük meg a közönséget 
Jegyár: 1500 Ft/felnőtt, 1000 Ft/
gyerek. Jegyek elővételben vásá-
rolhatók a helyszínen és Mics 
Mariannál: 06-20/558-6951. 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

December 22. (kedd), 17.00
Kiskarácsonyi zene
A Csillag Születik Énekiskola tanít-
ványainak karácsonyi koncertje
Művészeti vezető: Junek Adrienn
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

December 29. (kedd) 
és 30. (szerda), 19.00
Óévbúcsúztató Kabaré
Közreműködnek: Lőrincz Andrea, 
Várfi Sándor, Bencze Sándor, Pintér 
Tibor és a Szigetszentmiklósi  Sziget 
Színház társulata. Jegyár: 2500 Ft. 

Jegyek előzetesen igényelhetők a 
06-20/552-0401-es és a 06-30/422-
3851-es telefonszámon. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

2016. ÉVI ELŐZETES!

Január 3. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi 
Újévi Gálakoncert
Közreműködnek: Váci Szimfonikus 
Zenekar. A Szigetszentmiklósi 
Sziget Színház tagjai.
Sztárvendégek: Mahó Andrea, 
Sasvári Sándor, Bordás Barbara 
előadóművészek. Rendező: Pintér 
Tibor. Koreográfus: ifj. Nádasdy 
András. Jegyárak: 2500 Ft, 2000 Ft. 
Jegyek elővételben kaphatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál a 06-
20/552-0401, valamint Miskovits 
Katalin közönségszervezőnél a 06-
30/422-3851-es telefonszámon.
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Szi-
getszentmiklós, Szebeni út 81.)

Január 16. (szombat), 19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Szabó József pol-
gármester. Házigazda: dr. Szilvay 
Balázs, a Lakihegy Rádió ügyvezető 
igazgatója. Zenél: Koktél Trió 
Zenekar. A báli menüt az Arany-
fakanál vendéglő konyhafőnöke, 
Hárosi Mihály készíti. Jegyek elővé-
telben kaphatók a Városi Könyv-
tárban. Helyszín: Városi Sport-
csarnok (Szigetszentmiklós, Szebeni 
út 81.).

Január 22. (péntek), 18.00
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából ünnepi műsor
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.

2015. decemberi 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



A külső felújításnak 
köszönhetően a két 
templomtorony is elnyerte 
végső állapotát, 
és az altemplom szigetelése 
is befejeződött.
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20 éves a Szigetszentmiklósi 
Polgárőr Egyesület

Megújult 
a Szent Miklós- 
templom 
homlokzata

Két évtizede a város és a lakos-
ság szolgálatában. Ezt ünnepel-
ték november 7-én a helyi bűn-
megelőző szervezet tagjai a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színháztermében. 

Az eseményen okleveleket, 
elismeréseket adtak át a civil 
szervezet munkáját támogatók-
nak és a kiemelkedő tevékeny-
séget végző polgárőröknek. 
A  rendezvényen jelen volt a 
megyei polgárőrszövetség el-
nöke és a környékbeli szerveze-
tek képviselői is. 

Az évek során a polgárőrség 
nemcsak a városban, de or-
szágszerte is egyre fontosabb 
partnere lett a rendőrségnek. 
Mára együtt járőröznek, és or-
szágos szinten is stratégiai 
partnerként tekintenek a pol-

gárőrszervezetekre a rendőrök. 
Dr. Csipler Norbert szigetszent-
miklósi rendőrkapitány a ren-
dezvényen elmondta: a polgár-

őrség mára nélkülözhetetlenné 
vált a rendőrség munkájában, 
hiszen a lakosság bár az egyen-
ruhásokban is bízik, de a civil 

bűnüldözők tanácsait jobban 
megfogadja, ez pedig nagyban 
fokozza a rendőrség munkájá-
nak hatékonyságát.

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

Pártl József, 
a polgárőrség vezetője
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A háromnapos megméretteté-
sen nagyon sok tehetség lé-
pett fel, de közülük is kiemel-
kedett a szigetszentmiklósi 
együttes. A zenekar késő este 
került színpadra, és előadásá-
val lenyűgözte a 12 tagú 
nemzetközi zsűrit. Két zene-
számot adtak elő: Michael 
Jackson Billie Jean és Ray 
Charles Hit the Road Jack 
című számát. A produkciók 
annyira tetszettek a zsűrinek, 
hogy azonnal meghívást kap-
tak a másnapi gálaműsorra, 
ahol végig vastaps kísérte az 
előadásukat. Az együttes tag-
jait, Baranyai Martint, Nagy 
Bencét, Remetei Lászlót, vala-
mint a fiatalok útját egyenge-
tő Baranyai Lászlót kérdezte a 
DunaMédia Televízió stúdió-

jában Petró Károly az ered-
ményről és a tervekről. 

Pár szóban mutassátok be 
az együttest és azt is áruljátok 
el, hogy mi a különlegessége a 
Deja vu-nek, hiszen mégis-
csak egy nemzetközi első he-
lyezésről van szó!

Baranyai László: Ez egy if-
júsági zenekar, amely öt tagot 
számlál. Nagy Bence gitáro-
zik, ő 17 éves és még zeneis-
kolás, de igazi feltörekvő te-
hetség. Baranyai Martin, aki 
már régóta dobol, és Sziget-
szentmiklóson sokan ismerhe-
tik a nevét, illetve nemzetközi 
versenyeken is megmutatta 
már magát. Remetei László 
zongorázik és billentyűzik, ő 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen végzett. Az énekes 

lány a Csillag Születik Énekis-
kola növendéke. A hegedű-
sünk egy televíziós műsorból 
lehet ismerős. Kuti Róbert 15 
éves, és ő is a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem zene-
iskolájában tanul.

– A hegedű népi zenei mo-
tívumokat visz a zenétekbe?

Baranyai László: Lehet akár 
népi is, persze egy kicsit fel-
turbózva, de leginkább a mo-
dernebb stílust képviseljük. 

– Milyen volt a verseny?
Baranyai László: Budapest 

Csillagai néven fut ez a ver-
seny Európa-szerte. Különbö-
ző állomásai vannak a ren-
dezvénynek, a versenyzőket 
nemzetközi zsűri értékeli. 
Minden országban a legjob-
bak, vagyis az első és második 
helyezettek jutnak tovább. A 
legtehetségesebbek között 
még egy utazást is kisorsol-
nak. Számunkra jöhet a kö-
vetkező forduló. 

– Miért ezt a nevet válasz-
tottátok?

Remetei László: Azért, mert 
népszerű dalokat játszunk, így 
a közönségnek olyan érzése 
lehet, mintha már hallotta 
volna valahol a számokat. 
Azért törekszünk arra, hogy 
egy kicsit másképp adjuk elő 
ezeket a slágereket. 

Baranyai László: Ha később 
még komolyabbra fordulnak a 
dolgok, szeretnénk csak és 
kizárólag saját számokat ját-
szani. Jelenleg 9 szerzemé-
nyünk van, ezeken jelenleg 
még finomítunk. 

– Hányszor próbáltok egy 
héten? Rémtörténeteket halla-
ni arról, hogy a fiataloknak 
mennyi elfoglaltsággal jár ma-
napság az iskola.

Nagy Bence: Mindenkinek 
arra van ideje, amire szeretné, 
hogy legyen. Mi ezt szeretjük. 
Minden héten szombaton ösz-
szejövünk Tökölön és kemé-
nyen próbálunk. 

– Bence, te írod az együttes 
dalszövegeit, mesélj egy pár 
szót ezekről!

Nagy Bence: Gondolatokat, 
érzéseket szeretnénk átadni. 
Mindegyik belőlem szól. Ezek 
a dalok egy színes életről 
szólnak, és hogy érezzük jól 
magunkat.

– Martin, mikor kezdődött 
részedről ez a szerelem a do-
bolás iránt?

Baranyai Martin: 4 éves 
koromban. Egyszer meghal-
lottam a rádióban Michael 
Jackson Billie Jean c. dalát. 
Apukám, aki szintén dobolt 
régen, hozott nekem két faka-
nalat és a párnán elkezdtem 
játszani az ütemet. Fantáziát 
látott bennem, így elvitt egy 
zeneiskolába, ahol azóta is 
tanulok. 

– Hol lehet még többet 
megtudni rólatok?

Nagy Bence: Aki Martin 
ismerőse a Facebookon, az 
mindig tudja, hogy mi van 
velünk.

Nemzetközi siker
Október végén ért véget az a nemzetközi zenei tehetségkutató 
verseny, amelyen egy mindössze fél évvel ezelőtt alakult sziget-
szentmiklósi formáció, a Deja vu első helyezést ért el. 

Nagy Bence, Fodor Liza, Baranyai Erika, Remetei László, Baranyai Martin
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Végéhez közeledik az NB II-es 
labdarúgószezon. Lapzártánk-
kor már csak egy forduló van 
hátra az őszi bajnokságból, az 
SzTK-Erima pedig a tizedik 
helyen, vagyis a középme-
zőnyben foglal helyet. 

Az együttes az utóbbi he-
tekben három fordulón át ve-
retlen maradt, hiszen három 
mérkőzése is döntetlennel zá-
rult. Ezek közül leginkább a 
Vác elleni találkozó (1-1) volt 
fájó, mert a gárda a negyedik 
percben már vezetett, mégsem 
tudott nyerni a sereghajtó 
ellen. 

A szezon egyik legkelleme-
sebb eseménye, hogy a csapat-
ba nyáron igazolt Balázs Ri-
chárd az előkelő ötödik helyen 

áll az NB II góllövőlistáján. A 
Békéscsabáról szerződtetett tá-
madó hét találatnál jár, s a 
góljainak jelentős része pontot 
vagy egyenesen győzelmet ért 
az együttesnek. A támadó 
mindezt úgy hozta össze, hogy 
mindössze tizenegy alkalom-
mal volt kezdő a csapatban, 
mert két mérkőzésen is sérülés 
hátráltatta a felkészülését. 

Az utánpótláscsapatok szá-
mára is hamarosan véget ér az 
őszi szezon. A fiatalok közül 
az U14-es, az U15-ös és az 
U17-es gárda is stabilan telje-
sített, mindegyik a középme-
zőny elején áll, csak az U19-
es együttes szereplése lóg ki a 
sorból lefelé, de hozzá kell 
tenni, hogy a korosztály csa-

patát a bajnokság átszervezé-
se miatt – az U21-es bajnok-
ság megszűnt – újra kellett 
építeni. 

Az ősz egyik legkelleme-
sebb meglepetése az U15-ös 
leánycsapat szereplése. A Kö-
zép-csoportban szereplő 
együttes a második helyen 
zárta az őszt, csak a mezőny-
ből alaposan kiemelkedő, 
pontveszteség nélkül álló Vi-
deoton tudta megelőzni a gár-
dát, amely így a második he-
lyen várja a tavaszi folytatást. 

A felnőtt női együttes a Pest 
megyei bajnokságban szerepel, 
és a várakozásoknak megfele-
lően a középmezőny meghatá-
rozó csapata lett. 

Folytatás tavasszal.

Véget ér a közepes ősz

Október 3-án Szombathelyen járt a KAKUSEI 
karatésok csapata. 

A verseny remek alkalmat adott az edzőknek 
felmérni, hogyan is állnak a felkészüléssel, ho-
gyan reagálnak az újonnan elvitt versenyzők 
nemzetközi környezetben. Mit kell még gyako-
rolni, kinek mire kell figyelnie a jövőben.
A KAKUSEI Kulturális, Szabadidő- és Sport-
egyesület eredményei:

  Forgács Bence – kata 4. hely, kumite 3. hely
  Tóth Antal – kata 5–8. hely, kumite 5–8. 

hely
  Mecsei Dominik – kata 5–8. hely, kumite 

5–8. hely

  Holdinger Luca – kumite 3. hely 
  Bene Katalin – kata 4. hely, kumite 5. hely
  Debreczeni Gergely – kata 2. hely

Egy, aki 
mindent visz!

Városunk ifjú tehetsége 
Erdős Rita, aki a Kőbánya SC 
öttusázója.

Rita fantasztikus sikereket 
ért el októberben. Az Öttusa 
Szövetség által megrendezett 
korosztályos kéttusa (úszás, 
futás) országos bajnokságon há-
romszor állhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára. Az egyéni 
verseny mellett a csapat- és a 
váltóversenyben sem talált le-
győzőre csapattársaival.

Ezután következett a MÖSZ 
utánpótlás-seregszemléje, a 
Diapolo ELIT Bajnokság, melyre 
az ország korosztályonként és 
nemenként az adott évben 
legjobban teljesítő 12-12 ver-
senyzője kerül meghívásra. A 
13 éves szigetszentmiklósi le-
ányzó az ob-n nyújtott telje-
sítményét lemásolva kiegyen-
súlyozott versenyzéssel újabb 
sikereket könyvelhetett el. 

A hónap végére maradt a 
Biathle Európa-bajnokság Tö-
rökországban. Rita itt sem talált 
legyőzőre, így kétszeres Európa-
bajnokként térhetett haza.

Jövőre újabb feladatok vár-
nak az ifjú sportolóra. Pisztolyt 
kell ragadnia és a lövészettel 
tarkított kombinált számban 
kell megküzdenie a címeres 
mezért, a háromtusa korosztá-
lyos válogatottságért. Sok si-
kert kívánunk!

Újabb birkózósikerek
November 21-én Csömörön rendezték meg a 
diák 2-es szabadfogású magyar bajnokságot, 
ahol az egy ezüst- és egy bronzérem mellett 
két ötödik helyet is szereztek a Sziget SC fia-
taljai. A verseny erősségét jelzi, hogy minden 
súlycsoportban 30 feletti létszám gyűlt össze.

EREDMÉNYEK:
Nagy Marcell – 2. hely
Zsivnovszky Péter – 3. hely
Balogh Attila – 5. hely
Mózes Ádám – 5. hely
Mráz Zoltán – helyezetlenül zárt 

Nemzetközi Goju Kupa – Szombathely
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Egészség Karácsonyra szeretteidnek:

Masszázs utalványok (Yumeiho, Gyógy,
Sport, Stresszoldó, Arc, Forró lávaköves
masszázsokra)

 Utalványok egyéni vagy csoportos
gyógytornákra (Szívérrendszeri, Ízületgerinc,
Rehabilitációs tornákra)

 Ajándék tornabérletek (Gerinctorna,
Gerincjóga, Callanetics, Kettlebell)

 Ajándékutalvány Schüssleres
arcdiagnosztikára és tanácsadásra

Érdeklõdni lehet a:
06 30 320 3923 számon vagy a
info@maitrastudio.hu email címen.

Törõdj az egészségeddel!


