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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2014. július 3-i, július 29-i, augusztus 27-i, 

valamint a szeptember 4-i ülésén meghozott döntésekről
RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület módosította a 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának 2014. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabályai-
ról szóló 3/2014. (II. 27.) önkor-
mányzati rendeletet, a Szigetszent-
miklós Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 1/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendeletet, a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet, 
valamint a településképi bejelentési eljárásról 
szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletet.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
A Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai 
épületének területén étkezőhelyiséget alakítta-
tott ki az önkormányzat az ÁJTI intézmény elké-
szültét követően felszabaduló melegítőkonyha-
konténer felhasználásával és további három kon-
téner megvásárlásával, valamint telepítésével.

A Market Építő Zrt.-vel kötött vállalkozási szer-
ződést módosította a képviselő-testület a tekintet-
ben, hogy a vállalkozási díj összegét a szerződéses 
összeg 5%-ával megemelte a pótmunkák és eszkö-
zök megrendelése, beszerzése céljából. Döntés 
született továbbá az intézmény átadás-átvételé-
hez és használatbavételéhez elengedhetetlen köz-
üzemi és szolgáltatási szerződések megkötéséről.

Megújul a szigetszentmiklósi Városi Helytör-
téneti Gyűjtemény udvara a burkolatok cseréjével, 
valamint az utcafronti homlokzat átalakításával.

A „Híd a generációk között – A szigetszent-
miklósi József Attila lakótelep szociális célú reha-
bilitációja” c. pályázat keretében a kerítésépítés 
és -felújítás pótmunkáira bruttó 35 000 000 Ft 
fedezetet biztosított a testület.

KÖZLEKEDÉS
A képviselő-testület felkérte a Közbeszerzési Bi-
zottságot, hogy a közlekedési koncepció felülvizs-
gálatára és az északi városrész közlekedési kon-
cepciójának elkészítésére folytassa le a közbeszer-
zési eljárást, melyre 25 000 000 Ft-ot biztosított. 

Szigetszentmiklós autóbusz-közlekedésének 
fejlesztése tárgyában megállapodást kötött az 
önkormányzat a BKK Zrt.-vel. 

A 2014. szeptember 1-jétől 2014. szeptember 
30-ig tartó időszakban iskolabusz közlekedik az 
Ádám Jenő Többcélú Intézmény és a József Attila 
Általános Iskola között.

A Bucka csatornázás munkálataival összefüg-
gésben a Volánbusz által bérelt midibuszok üze-
meltetésére finanszírozási hozzájárulást fizet az 

önkormányzat bruttó 1 714 500 Ft összegben a 
Volánbusz részére a 2014. szeptember 1-jétől 
2014. november 30-ig tartó időszakban. 

VÁROSFENNTARTÁS
A 2015. évi elektromos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 
1 016 000 Ft fedezetet, a 2015. évi gáz és elekt-
romos energia beszerzése kapcsán a díjak fedeze-
tére pedig bruttó 100 000 000 Ft-ot biztosított az 
ARIES Nonprofit Kft. részére a képviselő-testület.

Megrendelte továbbá a kft.-től a 2014. évi 
fakitermelési, gallyazási és fatelepítési munkála-
tokat bruttó 8 981 804 Ft összegért, valamint a 
2014. évi parkrekonstrukciós feladatok ellátását 
bruttó 28 750 000 Ft összegért.

A „Belterületi utak locsolása” tárgyában bizto-
sított fedezetet további bruttó 10 000 000 Ft-tal 
emelte meg a képviselő-testület.

KÖZBIZTONSÁG
A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal - a „Lakos-
ságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció” végre-
hajtásaként – a Szigetszentmiklós város köz- és 
va  gyonbiztonságának, közlekedési rendjének javítá-
sára vonatkozó megállapodás megkötéséről döntött 
a testület a közrendvédelmi járőrszolgálat és a tér-
figyelő kamerarendszer működtetése céljából. Fel-
kérte továbbá a Gazdasági Bizottságot, hogy szak-
értők és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
munkatársainak bevonásával készítse elő a városi 
térfigyelő kamerarendszer bővítésének lehetőségeit. 

KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS NEVELÉSI ÜGYEK
A 2014. március 24. és 2014. június 18. közötti 
időszakban megállapított 33 fő rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő alsó tago-
zatos diák részére biztosította az önkormányzat a 
szociális nyári gyermekétkeztetést gyermekenként 
17 000 Ft értékű élelmiszercsomag formájában.

A képviselő-testület egyetértett a Szigetszent-
miklósi Bíró Lajos Általános Iskola, a Szigetszent-
miklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Kardos István Általános Iskola 
és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai 

Programjával. Az intézmények Peda-
gógiai Programjában szereplő máso-
dik évfolyamos tanulók számára 
biztosított úszásoktatás miatt a mű-
ködtetőre háruló többletköltséget a 
2014/2015. tanévben vállalja az ön-
kormányzat. 

Egyetértett továbbá a Konduktív 
Óvoda Pedagógiai Programjával. 
A pedagógiai programban szereplő 

utazó gyógypedagógusi hálózat és a halmozottan 
fogyatékos tanköteles korú gyermekek fejlesztő 
nevelésével, oktatásával kapcsolatos, a működte-
tőre háruló többletköltséget a 2014/2015. tanév-
ben vállalja az önkormányzat.

A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, 
szociálisan is rászoruló, Szigetszentmiklóson lakó 
tanulók részére a 2014/2015-ös tanévre ösztön-
díjpályázatot hirdetett az önkormányzat.

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
számára a Hospice Ház építésének IV. ütemében 
szereplő kémény és tűzfal megépítésére, valamint 
a faanyag lefestésére bruttó 500 000 Ft-ot bizto-
sított a képviselő-testület.

A „Beszélj velem” Alapítvány 2013/2014-es 
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló be-
számoló elfogadásával egyidejűleg a testület 
döntött a 2014. szeptember 1. napjától 2015. 
augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó fel-
adat-ellátási szerződés megkötéséről.

Az Ádám Jenő köztéri műalkotás elhelyezésé-
nek határideje 2015. május 30. napjára módosult.

EGYÉB ÜGYEK
A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Vá-
lasztási Bizottság, valamint a nemzetiségi szava-
zókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjait. 

Módosította Szigetszentmiklós Város Telepü-
lésszerkezeti Tervét.

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb 
állami szervek elhelyezése érdekében a sziget-
szentmiklósi 12001/15 helyrajzi számú, állami 
tulajdonú, 8000 m2 alapterületű épület felmérési 
tervének elkészítési költségét az önkormányzat 
magára vállalta.

A testület hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszent-
miklós 1. számú fogorvosi körzetében a fogorvosi 
tevékenységet 2014. szeptember 1-jétől dr. Vár-
beli István fogorvos helyett Popovicsné dr. Horto-
bágyi Tünde fogorvos lássa el.

Módosultak az önkormányzati alapítású köz-
alapítványok alapító okiratai.

A képviselőt-testület kifejezte szándékát, hogy 
támogatja a volt CBA élelmiszerüzlet (3528/49 
hrsz.) helyén élelmiszerüzlet megnyitását. 
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Az előzmények és az útvonal
A képviselő-testület idén júni-
usban határozott arról, hogy 
megállapodást köt a Budapesti 
Közlekedési Központtal (BKK) 
Szigetszentmiklós autóbusz-
közlekedésnek fejlesztése érde-
kében. A helyi közösségi köz-
lekedés végül augusztus 23-tól 
alakult át: az eddigi Volán-
busz-járatok egy része már a 
BKK hálózatában közlekedik, 
illetve új járatok is indultak. 
A  buszok Csepelről indulva, 
Lakihegyen keresztül jönnek 
be Szigetszentmiklósra, majd 
megfordulnak és visszamennek 
Csepelre. 

„Jegyeket, bérleteket!”
Szabó József, városunk pol-
gármestere szerint a cél az 
volt, hogy a közlekedés szín-
vonalának emelkedése mellett 
ne legyenek drágábbak a je-
gyek, mint korábban. A BKK-
val kötött megállapodás értel-
mében szeptember 10-től már 
a 15 kilométeres HÉV-bérlete-
ket is elfogadják a buszokon. 
Az utasok részéről felmerült 
az az igény is, hogy több he-

lyen lehessen megvásárolni az 
autóbuszjegyeket. A városve-
zetés a BKK-val egyeztetve 
úgy döntött, hogy automatá-
kat telepítenek a forgalmasabb 
városrészekbe. Jelenleg a Vá-
rosházánál lehet jegyet, bérle-
tet vásárolni, automata pedig 
a József Attila-telepi HÉV-
megállónál van, de az önkor-
mányzat tervezi újabb auto-
mata telepítését is. A vezetők 
arról is gondoskodnak, hogy 
személyesen tapasztalják meg 
az új járat minden előnyét és 
hátrányát, így Szabó József és 
Hájas Róbert is próbaúton vet-
tek részt és olyan problémával 
találkoztak, melyet már ko-
rábban is jeleztek feléjük: a 
buszon már a reggeli órákban 
elfogyott a 250 Ft-os jegy, így 
az utasok csak 450 Ft-osat 
tudtak vásárolni a sofőrtől. 
A  vezetőség már jelezte a 
problémát a BKK felé, ahol 
megoldást ígértek. 

A menetrend
A polgármester és az önkor-
mányzat közlekedési szakértő-
je szeptemberben egy egyezte-

tő fórumon vett részt a Bíró 
Lajos Általános Iskolában. Ha-
sonlóan a Lakihegy Rádióba 
érkezett SMS-ekhez, a legtöbb 
panasz itt is a késésekkel kap-
csolatban érkezett, illetve a 
szülők szerették volna, hogy a 
menetrend jobban igazodjon 
az iskolai tanórák kezdéséhez. 
A kérdéseket egyeztették a 
BKK vezetőivel, így október 
elején elkészült az új menet-
rend, amely várhatóan kikü-
szö  böli az eddigi problémákat. 
A menetrendek a BKK és az 

önkormányzat weboldalán 
egyaránt megtalálhatóak.

A buszok
A forgalomba állított új, lég-
kondicionált Volvo autóbuszok 
alacsony padlósak, így a moz-
gáskorlátozottak és idősek szá-
mára is könnyen igénybe ve-
hetők. A biztonságra kamerák 
ügyelnek, az útvonalat és a 
megállókat pedig hangosbe-
mondón, valamint monitoron 
keresztül egyaránt követhetjük. 
A buszokon első ajtós felszál-
lás van érvényben, hiszen a 
sofőrök a vezetés mellett jegy-
értékesítést, valamint jegy- és 
bérletellenőrzést végeznek.

Érdemes tájékozódni
Szigetszentmiklós weboldalán 
(www.szigetszentmiklos.hu) 
már megtalálható az a menü-
pont, ahol az utasok a tömeg-
közlekedési járatokról kaphat-
nak fontos információkat. 
A vá ros honlapján a bal oldalon 
a Tömegközlekedés menüpont-
ra kattintva érhető el az utazás-
tervező, a menetrend és minden 
lényeges adat, amit a járatokról 
tudni kell. Az önkormányzat 
folyamatosan figyeli és elemzi a 
visszajelzéseket, hogy az esetle-
ges problémákat mihamarabb 
kiküszöbölje. Kérdéseiket, ta-
pasztalataikat a következő 
e-mail címre várják: kekbusz@
szigetszentmiklos.hu.

Az igényekhez igazodva
Nyár végén lényegesen átalakult a helyi közösségi közlekedés: a Budapest Közlekedési Központ 
kék buszaival könnyebben, rugalmasabban, tervezhetőbben juthatunk el Csepelre. Azt azonban, 
hogy a fejlesztés eredményes-e, csak a lakosok dönthetik el, illetve azok, akik igénybe veszik a 
járatokat. Szabó József polgármester és Hájas Róbert, az önkormányzat közlekedési szakértője 
többször is vendége volt a Lakihegy Rádió reggeli műsorának, fórumot biztosítva arra, hogy bárki 
feltehesse kérdéseit, megossza tapasztalatait velük és a hallgatókkal.
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Mi szükséges a gyermekeink kiegyensú-
lyozott táplálkozásához?

Az emberi szervezet működéséhez 
szükséges energiát a tápanyagok (fehérje, 
zsír, szénhidrát) adják. A bevitt energia-
többlet raktározódik, elhízáshoz vezet. Az 
elhízás megnöveli a magas vérnyomás, 
érelmeszesedés, szívbetegségek, cukorbe-
tegség kockázatát. Ezért fontos, hogy a 
bevitt energia az életkornak és a napi 
igénybevételnek megfelelő legyen.

A rendelet meghatározza a korcsopor-
tonkénti tartalmat 1 főre, valamint az ét-
rendtervezés szabályait (pl. állati eredetű 
fehérjeforrásnak minden főétkezésben sze-
repelnie kell).

A fehérjék az emberi szervezet építőkö-
vei, testünk kb. 18%-a fehérjét tartalmaz. 
Az elfogyasztott fehérjék mennyiségén túl 
fontos az összetétele is. Többféle növényi 
és állati eredetű fehérjével biztosíthatjuk a 
fehérjék helyes arányát. A rendelet kitér a 
naponta, illetve a tíznapos étrend során 
biztosítandó ételekre. A napi háromszori 
étkeztetés esetén naponta kell 3 dl tejet 
vagy ennek megfelelő tejterméket adni. 
A tej nemcsak a fehérjebevitel miatt fon-
tos, hanem a csontok fejlődéséhez szüksé-
ges kalciumforrás is, ezért kell, hogy a 
tízórai minél többször tartalmazzon tejet, 

illetve tejterméket. A tej – a bölcsődések 
kivételével – csökkentett zsírtartalmú le-
gyen (1,5% vagy ez alatti), és az italként 
kínált tej hozzáadott cukrot nem tartal-
mazhat. 

A szénhidrátok a szervezet számára a 
legkönnyebben hozzáférhető energiaforrá-
sok. Változatos, sokféle étel készíthető belő-
lük. Nagyon fontos, hogy ne a gyorsan fel-
szívódó szénhidrátok kerüljenek előtérbe, 
mert azok hirtelen emelik meg a vércukor-
szintet. A rendelet kitér arra, hogy naponta 
3 adag gabonából készült ételt kell adni, 
melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlé-
sűnek kell lenni. Édesség önállóan, az ebéd 
részeként nem szerepelhet az étlapon. Ez azt 
jelenti, hogy ebédre a konyha nem rendel-
het pékségből, cukrászatból süteményt egy 
tartalmasabb leves után, de helyben készít-
het pl. túrós buktát, gyümölcsös lepényt.

Az elhízás és a cukorbetegség megelő-
zése érdekében a hozzáadott cukor vissza-
szorítása a rendelet fontos célja, ezért nem 
kínálható szénsavas vagy cukrozott üdítő, 
szörp, illetve folyadékpótlásra az étkezések 
között csak víz, ásványvíz adható. 

A napi energiaszükséglet 30%-át a zsír 
adja. Az energiaforrás mellett számos más 
funkciót is betölt. A zsírban oldódó vitami-
nok az idegrendszer működésében is szere-

pet játszanak, valamint egyes hormonok 
alkotórészei lehetnek. Azonban nem mind-
egy, hogy mennyi és milyen zsírt viszünk 
be a szervezetbe. Fontos, hogy ne lépjük túl 
a javasolt mértéket, valamint lényeges a 
növényi és állati eredetű zsiradékok aránya. 
A túlzott zsírfogyasztás elkerülése érdeké-
ben szerepel a rendeletben, hogy bő zsírban 
sült étel 10 nap vonatkozásában csak egy-
szer lehet az étlapon, bölcsődés korosztály-
nak pedig egyáltalán nem adható. Zsíros 
hús, illetve kisétkezésre zsíros kenyér, állati 
eredetű zsiradék nem adható. Ezzel próbál-
juk megelőzni a későbbi életkorban kiala-
kuló szív- és érrendszeri megbetegedéseket.

Előnyben kell részesíteni a növényi 
zsiradékokat (pl. napraforgóolaj és a hal-
ban lévő olajok).

Mindenki hallott már arról, hogy a túl-
zott só fogyasztása magas vérnyomásos 
betegséghez, szív- és érrendszeri megbete-
gedéshez, érelmeszesedéshez vezethet, 
ezért fontos már a kisgyermekkorban ki-
alakítani az ízlést úgy, hogy a kevésbé sós 
tűnjék ízletesnek.

A sót nemcsak sózással visszük be a 
szervezetbe, hanem a felhasznált alap-
anyagok is magas sótartalmúak (pl. felvá-
gottak, konzervek, sajtok). Így előfordul, 
hogy akkor is elegendő sót viszünk be a 
szervezetünkbe, ha egyáltalán nem te-
szünk az ételbe. Tilos a magas sótartalmú 
ételízesítők használata, illetve különböző 
porokból készült levesek adása. Javasoljuk 
a zöldfűszerek gyakoribb alkalmazását, 
melyek kiválthatják a só egy részét, vala-
mint magas ásványianyag-tartalma is 
hasznos. A gyermekek asztalára ezért nem 
lehet sószórót kihelyezni.

Ez a rendelet azért született, hogy a 
gyermekeink egészségét hosszú távon 
megőrizhessük, ezért fontos minél koráb-
ban megismertetni őket az egészséges 
táplálkozás alapköveivel, a rostban gaz-
dag, kevés hozzáadott cukrot és sót tartal-
mazó élelmiszerekkel, és váljon szokásuk-
ká, hogy legalább naponta háromszor 
egyenek zöldséget, gyümölcsöt.

A hosszabb idő alatt kialakuló betegség 
elleni harc legjobb módszere a megelőzés, 
ennek érdekében a táplálkozási szokások 
megreformálása fontos feladatunk.

Józsáné Ligeti Ágnes és Dávid Nóra
közegészségügyi felügyelők 

Mit kell tudni az új 
közétkeztetési rendeletről?
A közétkeztetés szerepe, hogy a gyermekeket az élettani igényeiknek megfelelő ösz-
szetételű táplálékhoz juttassa, valamint kedvező irányba befolyásolja az étkeztetett 
csoportok táplálkozási szokásait, ízlését, táplálkozási magatartásának, étkezési kul-
túrájának alakulását. A napokban megjelent 37/2014. (IV. 30) EMMI-rendelet ennek 
érdekében született meg.
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Lakásonként több mint százezer 
forintot spórolhatnak évente 
a Szent Miklós útján lakók.

A több évtizeddel ezelőtt épült lakó-
tömbökre igencsak ráfér a felújítás. 
A Szent Miklós útja 3., 12/2 és 14. szám 
alatt élők régóta szorgalmazzák a beru-
házást, amely hamarosan valóra válhat.

A 210 lakást érintő felújítást az unió 
is támogatja, a megyei önkormányzat 
Újbuda Önkormányzatával közösen 
mintegy 654 ezer eurót nyert. Ebből 
Szigetszentmiklóson, Cegléden, Vácon 
és Budapesten lévő épülettömbök is 
megújulhatnak. A beruházással az 
energiaköltségek több mint 70%-a 
megspórolható. A Pest Megyei Önkor-
mányzat alelnöke elmondta: „Ez nem-
csak arról szól, hogy energiamegtakarítást 
érjünk el – nagyon fontos persze az is 
–, hanem ez egy jelentős komfortjavu-
lást is jelent, és ez számomra nagyon 
fontos eleme volt a projektnek” – fogal-
mazott Szabó István. Az unió a költsé-
gek 60%-át állja, a maradék 40%-ot 
kell a lakóknak fizetniük.

A panelfejlesztés új generációjának 
nevezte Bíró Kálmán azt a korszerű 
technológiát, amellyel megújulnak a 
szigetszentmiklósi társasházak. 
A  SOLANOVA nevet viselő program 
sokrétű, átfogó felújítást jelent. A klasz-

termenedzser elmondta: az épületek az 
eddig szokásosnál jóval vastagabb, 16 
cm vastag hőszigetelést kapnak, az ab-
lakok háromrétegűek lesznek, a pince- 
és a tetőfödém is hőszigetelt lesz – so-
rolta Bíró Kálmán. A fűtési rendszer 
szabályozható lesz, és hővisszanyerő 
szellőzőrendszer segíti majd a pollen-
szűrést, a melegvíz-ellátást pedig nap-
kollektorokkal oldják meg.

Szigetszentmiklós polgármestere, 
Szabó József úgy fogalmazott, na-
gyon fontos, hogy a panellakásban 
élők is lássák, a program segítségével 
gazdaságosabb és komfortosabb lesz a 
lakásuk, piaci értékük pedig nő. Az 
ilyen fejlesztések is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Szigetszentmiklóst közel 
40 ezer ember tekintheti már ottho-
nának.

Forrás: www.pestmegye.hu

Kétszáztíz panellakás újul 
meg Szigetszentmiklóson

Szabó József és Szabó István 
az egyik megújuló panelház előtt

Két idős autó eladásából és az önkormányzat által biztosított működési költ-
ség egy részének átcsoportosításából vásárolt új gépjárművet a szigetszent-
miklósi polgárőrség.

Egy szigetszentmiklósi szórakozóhelyen bántalmazta barátnő-
jét egy agresszív férfi, akihez kihívták a rendőröket is. Később 
úgy tűnt, hogy lecsillapodnak a kedélyek, ám amikor a rend-
őrök távoztak, a férfi újra támadásba lendült, és ezúttal nem-
csak a barátnőjét, hanem a szórakozóhely személyzetét is 
bántalmazta, és még egy kést is előrántott. Újra kihívták a 
hatóságot, ezúttal viszont nem voltak elnézőek a rendőrök és 
előállították a férfit. A tettes mindent tagadott, a szórakozó-
hely kamerafelvételei azonban nem hazudnak.

Igazoltatás közben bukott le az a sofőr, aki a forgalmiban 
átjavította autójának műszaki érvényességi idejét. A férfit be-
kísérték a kapitányságra, ahol kiderült, hogy az autó műszaki-
ja már rég lejárt. A sofőrnek így nemcsak a lejárt okmány, 
hanem közokirat-hamisítás miatt is felelnie kell.

Gyanús alakra lettek figyelmesek városunkban az Alkotás 
utca lakói. Az elkövetőt az egyik garázsba látták bemenni, 
ahonnan jókora kábeldarabokkal távozott. Az egyik szemtanú 
azonnal hívta a férjét, aki épp hazafelé tartott a munkából és 
feltartóztatta a tolvajt. Kiderült, hogy a garázsból különböző 
elektronikus berendezések kábeleit vágta le, azokkal akart el-
menekülni. Közben természetesen a rendőröket is kihívták, 
akik intézkedés alá vonták a fiatal tolvajt, aki a közelmúltban 
jött ki egy javítóintézetből. 

A kifogás nem mentség: a szigetszentmiklósi rendőrök egy 
ködlámpával közlekedő autóra lettek figyelmesek a Bajcsy-Zsi-
linszky úton. A járművet megállították, ám ekkor a kormány mö-
gött ülő személy átmászott az anyósülésre, ahol egy másik sze-
mély ült. A két férfi végül kimászott az autóból, és a rendőröknek 
azt mondták, hogy játékos kedvük volt, ezért birkóztak. A sofőr 
ittas volt, és végig tagadta, hogy ő ült volna a kormánynál.

Meghosszabbította együttműködési megállapodását a szi-
getszentmiklósi önkormányzat és a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság. Az együttműködést a város képviselő-testülete 
szentesítette. A megyei rendőrkapitánysággal több mint tíz-
éves a kapcsolat. Elsősorban a járőrszolgálat és a térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztését támogatja a helyhatóság.

A tanévkezdéssel együtt elindult „Az iskola rendőre” program 
is, melyben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság már 2008 
óta részt vesz. A Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság koor-
dinálásával 2014. szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között 
rendezték meg a tanévnyitót a dunaharaszti Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában. A bizottság a Szigetszentmiklósi Városi 
Baleset-megelőzési Bizottsággal közösen a tanévnyitó keretei 
között tartotta „Az iskola rendőre” program területi megnyitóját 
is. Dr. Csipler Norbert r. alezredes, a Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság vezetője néhány gondolatban ismertette a program 
célját és bemutatta a Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola iskolarendőrét, Magyar Tamásné r. főtörzszászlóst. 
A programban országszerte megközelítőleg 2800 oktatási intéz-
ményben közel 2200 rendőr vesz részt. A rendőri jelenlét miatt a 
gyermekek, a pedagógusok és a szülők egyaránt nagyobb bizton-
ságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az iskolák 
környékén a gépkocsivezetők sokkal figyelmesebben, a közleke-
dési szabályokat betartva közlekednek. Céljuk, hogy a gyermekek 
már kiskorukban megtanulják a közlekedési szabályokat, de az 
iskolarendőr feladata az is, hogy kapcsolatot teremtsen a rend-
őrség, az intézmények és a szülők között.

Új autóval gyarapodott a polgárőrség

AZ ELMÚLT HÓNAP 
RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEI
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A 10 éves jubileum kapcsán idén 
kétnapos rendezvénnyel rukkolt 
elő a Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház. Szeptember 5-én, pén-
teken, a fesztivál első napján a 
zenei palettán a Tintás Barnes, a 
Parafrázis, a Magic Cats Rocka-
billy Trió, majd az Iván & the 
Parazol és az Intim Torna Illegál 
szerepelt színpadi fellépőként. 

A tehetségkutató versenyre a 
második napon, szeptember 
6-án került sor.

A Hangfoglaló Magyaror-
szág egyik regionális versenye-
kén rendezett Roxiget tehetség-
kutató verseny tavalyi újragon-
dolása meghozta a sikert, és 
jöttek a nevezések szép szám-
mal. A 17 benevezett zenekar-
ból végül a demók meghallgatá-
sa után a zsűri tagjai 6 zenekart 
juttattak a döntőbe.

A napsütésben induló verse-
nyen a sorsolás szerinti sor-
rendben mutathatták meg 
hangszeres tudásukat a rock 
műfaj Közép-magyarországi Ré-
giójának utánpótlásmezőnyé-
ben induló fiatal bandák.

A díjazott zenekarok sorrendje:
1. helyezett Fatal Error 
2. helyezett Kalef
3. helyezett Rovers
4. helyezett eXtense
5. helyezett  Marcello’s 

Mystical Mind
6. helyezett Somebody Call 911

A dobogósokon kívül a sereg-
hajtók is nyereményekkel és a 
zsűri, valamint a szervezők biz-
tatásával térhettek haza a Kéktó 
Szabadidő Parkból.

A fődíjat, amely egy 100 000 
Ft értékű Hangáruház-utalvány, 

valamint a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház díját – videoklip 
készítése a HSC Stábiskolával 
160 000 Ft értékben – a  Fatal 
Error zenekar nyerte.

A díjátadást követően Hrutka 
Róbert gitáros, a zsűri elnöke 
röviden összefoglalta a zeneka-
rok produkcióját, és biztatta 
őket a kitartó elkötelezettségre a 
pálya iránt.

A Hangfoglaló Magyaror-
szág döntőjébe pedig a magyar 
nyelvű, saját számokat játszó  
Rovers formáció jutott, mivel a 
verseny győztes és második he-
lyezett zenekara már egy másik 
tehetségkutató versenyből beju-
tott. 

Egyéni különdíjak átadására is 
sor került:
Legjobb énekes: Rimóczi Zsolt, 
 a Fatal Error énekese.
Legjobb dobos:  Mikolai Petra, 
 a Kalef dobosa.

A legnépszerűbb és legösztönzőbb 
különdíjak is gazdára leltek:
  Az Intim Torna Illegál zenekar 

díját a Kalef zenekar nyerte, 
amely egy budapesti vagy vidé-
ki nagyvárosi koncertjükön elő-
zenekari szereplés lehetősége.

  A Deák Bill Blues Band zenekar 
díját a Rovers zenekar nyerte, 
mely egy budapesti vagy vidéki 
nagyvárosi koncertjükön elő-
zenekari szereplés lehetősége.

A tehetségkutató verseny ered-
ményhirdetése után a borongóssá 

vált időben a fesztivált a tavalyi 
győztes Mongooze kezdte.

Késő délutántól helyi zeneka-
rok birtokolták a színpadot, így a  
Lazzy Twins Cover Band és az 
Azbeszt+Bass Band, akik a Deák 
Bill Blues Bandnek adták át a 
stafétát az eső ellenére is többez-
ressé duzzadt közönség előtt. Zá-
rásként pedig Tóth Attila, a Po-
kolgép és a Sziget Színház éneke-
se és a Divina Machina tagjai a 
'80-as évek rocknótáival szóra-
koztatták a lelkes közönséget.

Tizedszerre dübörgött 
Szeptember első szombatján a 
Kéktó Szabadidő Park a Cse-
pel-sziget egyik legismertebb 
zenei fesztiváljának színtere 
már évek óta. Idén tizedszerre 
került megrendezésre a Roxiget 
rockzenei fesztivál és tehetség-
kutató verseny.

A Roxiget győztese: a Fatal Error zenekar
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a ROXIGET a KÉKTÓN

T O VÁ B B I  I N F Ó  A  W W W. R O X I G ET. H U  O L D A LO N !
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Idén is hagyományőrző rendezvény 
helyszíne volt az Árpád utca

A  8 .  S Z A B A C S I  N A P  K É P E K B E N
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Íme, a nyertesek:
I.  helyezett: Mákkrémes szilvás 

álom – Deminger Éva 
II.  helyezett: Szilvás pite pudin-

gos töltelékkel – Geréné 
Szabó Éva

III.  helyezett: Szilvával töltött 
kígyórétes – Paulik Erzsébet

A nyertes díjait felajánlotta a 
Tupperware Gere Területi Kép-
viselet és a Bako Hungária Kft.
Különdíjban részesült:
A különösen finom ízvilágért: 
Aszalt szilvás keksz – Balogh Tímea 

Az egyedien szép külső meg-
jelenésért: Mascarponehabos 
szilvás kosárka – Kertész Renáta
A zsűri tagjai voltak:
  Fodor Krisztina cukrászmes-

ter – Páratlan cukrászda
  Lakatos Pál cukrász – Va-

lentino cukrászda
  Gáspár Csaba cukrász és 

szaktanár – Gundel Károly 
Vendéglátó-ipari és Idegen-
forgalmi Szakképző Iskola

  Úri Júlia szigetszentmiklósi 
háziasszony

A verseny 19 indulójából nehéz 
volt nyertest választani, hiszen 
minden sütemény és annak ké-
szítője megérdemelte volna a 
győzelmet. Az első helyezettel 
díjazott süti készítője, Deminger 
Éva lapunknak elmondta, a 
végleges receptet két különböző 
süteményből gyúrta össze, így 

sikerült a tökéletes készítmény. 
Tapasztalt sütiversenyző, hiszen 
második alkalommal nevezett 
ilyen versenyre, és mindkettőt 
megnyerte. 

A nyertes recept elkészíté-
séhez jó munkát, a sütemény 
fogyasztásához pedig jó étvá-
gyat kívánunk!

Eredményt hirdettek

Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata és a 
Bolgár Országos Önkormányzat a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 
100 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítást „A magyarországi 
bolgárkertészek nyomában” címmel a Városi Könyvtár és Közösségi 

Házban szeptember 23-án. A tárlatot dr. Muszev Dancso, a Bolgár 
Országos Önkormányzat elnöke nyitotta meg, az ünnepi műsorban 
pedig fellépett Hadzsikosztova Gabriella. A kiállítás szeptember 28-ig 
volt megtekinthető.

Bár a viharos esőzés miatt elmaradt idén a szeptember 13-ra, 
a Kéktó Szabadidő Parkba tervezett hagyományos Csepel-szigeti 
Halászléfőző Verseny és a Gasztronómiai Fesztivál, az utóbbi 
keretében tervezett Süteményversenyt megtartották a szervezők. 

MÁKKRÉMES SZILVÁS ÁLOM
Hozzávalók:
Tészta: 80 dkg szilva, 7 tojás, 7 ek. cukor, 7 ek. liszt, 7 dl 
olaj, csipet só, 1 ek. kakaó

A szilvát megmossuk, félbevágjuk, üregükkel felfele kirak-
juk egy tepsi aljára és megszórjuk fahéjas cukorral. Majd a 
tészta hozzávalóit összekeverjük, és a felét rásimítjuk a 
szilvákra. Utána belekeverjük a kakaót a maradék tésztába 
és azt a krémet is rásimítjuk. Kb. 40 percig sütjük 180 °C-on.

Krém: 30 dkg mák, 2 dl tej, 2,5 dl tejszín (főző), 1 vaníliás 
puding, 1 tojássárgája, 4 dkg vaj, 10 dkg finomított cukor, 
2 cs. Bourbon vaníliás cukor, 1 kk. fahéj, 1 citrom leve.

A tejet és a tejszínt felforraljuk: beletesszük a darált mákot és 
10 percig szikkasztjuk. A pudingport egy pici vízzel és a tojás-
sárgájával elkeverve a mákos tejhez adjuk. Beletesszük a 
mákba a vajat, a fahéjat, a citromot és a cukrot. A kihűlt kré-
met rásimítjuk a tésztára és visszatesszük 10 percre a sütőbe 
úgy, hogy előtte a krém tetejét kirakjuk félbevágott szilvákkal 
(kb. 80 dkg szilva). Ha kihűlt, cukorral kikevert tojásfehérjeha-
bot simítunk rá (kb. 6 tojásfehérje). Végül 15 perc alatt kiszá-
rítjuk 80 °C-on.
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Október 16. (csütörtök), 18.00
Életmódváltó Klub évadnyitó 
előadás: „Tiltások, tévhitek, ta-
buk a nők életében”
Az előadás után legújabb könyvét 
dedikálja a szerző. Előadó: Faragó 
Melinda asztrológus, pszichológus.
Jegyár: 600 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 

Október 17. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Belmondo zenekar Beatles-estje
A világ talán legmeghatározóbb köny-
nyűzenei együttese, a Beatles első 
nagylemezének tavaly volt az 50 éves 
jubileuma. Ebből az alkalomból ál-
modta színpadra a Belmondo zenekar 
a Beatles-emlékestet. A Belmondo va-
lamennyi tagjának életében és pálya-
választásában meghatározó szerepet 
játszott a Beatles, ezért köztudott, 
hogy a fiúk szinte minden koncertjü-
kön eljátszanak egy-két feldolgozást. 
Ezek után nem véletlen, hogy a zene-
kar összehozta ezt a produkciót. A si-
ker garantálható volt, olyannyira, hogy 
híre kikövetelte a folytatást. Ezért 
hívtuk el őket Szigetszent miklósra. Az 
est folyamán minden korszakukat 
megidézik. Némely dalt rockzenekari 
formában, néhányat pedig akusztiku-
san adnak elő. Az élmény pótolhatat-
lan lesz. A zenekar tagjai: Czutor 
Zoltán, Szabó László, Paczári Viktor, 
Szumper Ádám Ákos, Derecskei Zsolt.
Jegyár: 1800 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen.

Október 18. (szombat), 
 09.00–13.00

Őszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébitől a tinédzserkorig, babakocsit, 
etetőszéket, gyerek-autóülést és sok 
más hasznos dolgot. Hogy a szülők 
nyugodtan válogathassanak, gyerme-
keiket játszóházzal várjuk. Ingyenes 
termékbemutatók, kóstolók. 
A belépés díjtalan! 
A börzére minden asztal elkelt!

Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Október 18. (szombat), 15.00
Magyar Festészet Napja
15.00 Képzőművészeti szeminárium
15.30-tól AKCIÓFESTÉSZET
A művészek a helyszínen vászonra 
festenek képet, melyet a városnak 
ajándékoznak. Legyen ön is jelen a 
festmény, a művészet születésénél!
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula

Október 23. (csütörtök), 10.00
Megemlékezés és koszorúzás az 
‘56-os emlékműnél
Ünnepi köszöntőt mond: Noseda 
Tibor iskolaigazgató. Közreműködik: 
a Fanfár Előadói Együttes. Helyszín: 
Gyergyószentmiklós tér. 10.30-kor 
ünnepi műsor az 1956-os ma  gyar 
forradalom és szabad ság harc 58. 
évfordulója alkalmából. Ün  nepi 
beszédet mond: Szi  get szent miklós 
város polgármestere. Pro Urbe ki-
tüntető díj átadása. Az ünnepi mű-
sor közreműködői: Batthyány 
Kázmér Gimnázium 11. évfolyamos 
diákjai. Székely Miklós Városi Kórus 
és Berthóty László zongorán. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház színházterme

Október 27. (hétfő), 18.00
„Lehetnék regényhős is” – 
Hétköznapi találkozások nem hétköz-
napi emberekkel
Vendég: Kiss Gergő háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó, aki 
Életem a játék című, júliusban megje-
lent könyvét is dedikálja a találkozón. 
Szervező: Városi Könyvtár. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme. Jegyár: 600 Ft/felnőtt, 
400 Ft/diák, nyugdíjas. 

Október 31. (péntek), 20.00
Hallgasd Helyben!
Élő rockzenei klub. Fellépnek: 
Kisfüzet. A Kisfüzet egy frissen ala-
kult formáció. Saját dalok mellett 

feldolgozásokat is játszanak. Akik ha-
tással voltak a csapatra: Nemjuci, 
Pink, Foo fighters, John Butler, Anna 
& the Barbies, U2, Colorstar és még 
sokan mások. Tagok: Petrik Bea – 
ének, Kovalik Miklós – basszusgitár, 
Ivády Vajk – gitár. Vida László – gitár, 
Kiss György – dob, Bagossy Brothers 
Company. Az indie/alternatív/folk ze-
nei stílusokat ötvöző zenekar 2013 
májusában alakult, tagjai azonban 
több éve zenéltek együtt más és más 
formációkban. A mostani felállás az 
előző évek tapasztalatai alapján ki-
alakult és újragondolt zenei irányvo-
nal eredménye. A túlnyomóan saját 
produkciók mellett néhány feldolgo-
zás is részét képezi a repertoárjuknak.
A zenekar nevét a Bagossy testvérpár 
– Bagossy Norbert (gitár/ének) és 
Bagossy László (basszusgitár/vokál) – 
családneve ihlette, hozzájuk csatla-
koztak zenésztársaik, Bartis Szilárd 
(dobok), Tatár Attila (gitárok, vokál) és 
Kozma Zsombor (hegedű, harmonika, 
billentyűk). A zenekar megalakulása 
után eltelt első esztendőben több  
mint 50-szer lépett fel a Bagossy 
Brothers Company az erdélyi rendez-
vényeken, illetve klubokban. 2013 dec-
emberében elkészült a zenekar első 
kislemeze, amely hét saját produkciót 
tartalmaz. A zenekar saját dalai rend-
szeresen hallhatóak az erdélyi rádió-
kban, a vajdasági Szabad -kai Rá-
dióban, a felvidéki Felvidék Rádióban 
és a magyarországi Petőfi rádióban. 
Jegyár: 700 Ft. Jegyek elővételben is 
vásárolhatók! Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház  aulája.

Október 31. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendez-
vénye. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
tárgyalóterme.

2014. NOVEMBERI ELŐZETES
November 1. (szombat), 19.00

Minden szigetszentmiklósi elhunyt 
emlékére. Mozart: Requiem
Mindenszentek napja alkalmából 

szervezett koncert. Közreműködnek:  
Monarchia Szimfonikus Zenekar, Bu-
dapest Kórus, Belvárosi Főplébánia-
templom Énekkara. Vezényel: Virágh 
András Liszt-díjas karnagy. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Szent Miklós római 
katolikus plébániatemplom.

November 7. (péntek), 19.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Barillet – Grédy: Kaktusz virága. 
Zenés játék két felvonásban. Julien 
nőtlen, szoknyapecér fogorvos, 
Stéphanie mogorva, maximalista asz-
szisztensnő. Igor fiatal, helyét kereső 
reklámmodell, Antonia céltudatos, 
magabiztos lány. Ahogy ez az élet 
során megszokott, egy kezdeti füllen-
tés a négy szereplőt képtelenebbnél 
képtelenebb helyzetekbe sodor. Ámor 
nyilai repkednek, a szerelmi szálak 
összekuszálódnak, játszik a jamaicai 
trombitás… Mi lesz ebből? Boldogság, 
csakis boldogság! A végén a legszúró-
sabb kaktusz is virágba borul. 
Jegyár: 2000 Ft
Jegyek igényelhetők a 06-24/530-
980-as és a 06-30/422-3851-es tele-
fonszámon. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

November 8. (szombat), 
 15.00 és 17.00 

Márton-napi Családi Délután
15.00 és 17.00  Kolompos Színház: 
Lúdas Matyi. A Lúdas Matyi az 
együttes legújabb népmese-feldolgo-
zása dramatikus játék formában, ahol 
a gyerekek bevonásával játsszák el, 
hogyan jár túl a gazdag uraság eszén 
a furfangos szegénylegény, és – akár-
csak a mesékben – miként diadal-
maskodik az ügyesség, valamint az 
elszántság a kapzsiság és a butaság 
felett. Az előadások után 16 és 18 
órától: Kézműves játszóház a Pöcök 
Egyesület játszóházvezetőivel. 
Márton-napi ludas kézműves foglal-
kozások, lámpáskészítés. Jegyár: 900 
Ft (3 éves kortól). Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

2014. október–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 sport- és családi napnak a 
Dunavarsányi Olimpiai Központ 
adott otthont. A különböző 
sportprogramok nagy sikert 
arattak a gyerekek és szüleik 
körében. Volt foci, paintball, 
floorball, akadálypálya, kötél-
pálya, tollasverseny, hagyo-
mányőrző bemutató, néptánc, 
hip-hop, zumba, kutyás bemu-
tató. Az egészségügyi progra-
mok közül kiemelendő az orto-

péd szűrés, az étkezési tanács-
adás, az elsősegély-tanfolyam, a 
kineziológiai előadás és a szülő-
gyerek kapcsolatról tartott 
fórum.

A résztvevők örömére 3 üst-
ben főttek a finomságok, amiket 
a szakácsaink délben ki is osz-
tottak. Az egész napos program 
mindenki megelégedésével zá-
rult – a résztvevő 350 fő elége-
detten távozott.

Hagyományainkhoz híven 
idén is megrendeztük a Karate 
Gyerektábort 110 fő részvételével.

A tábort idén is Gyomaend-
rődön szerveztük június 28. és 
július 4. között. A hagyományos 
karateprogramok, mint kihon, 
kata, kumite mellett különböző 
kreatív kézműves foglalkozások, 
valamint egyéb sport- és ver-
senyjátékok kerültek lebonyolí-
tásra. A gyerekek nagyon élvez-
ték a különböző elméleti és 
gyakorlati feladatokat. A dél-
utánjainkat  a helyi strandfür-

dőben töltöttük – az utolsó 
napon a medencét meg is töltöt-
te a 110 karatéka, akik egy vízi 
edzéssel búcsúztak a gyoma-
endrődi tábortól. 

A tervezett edzésprogramok 
zárásaként sor került az övvizs-
gára is, amelyen többen sikere-
sen teljesítették a következő öv-
fokozathoz szükséges követel-
ményeket. A tábor jó hangulat-
ban, eredményesen és baleset-
mentesen fejeződött be.

Harsányi László
Seinchin KSE

Hírek a karate világából
Június 15-én egyesületünk, a Seinchin KSE sportnapot 
szervezett tagjaink és családjuk részére. 
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1. Megkezdődött az őszi ver-
senyidőszak. Diák versenyző-
ink szabadfogású CSB-vel 
kezdtek. Az ESMTK-nál ren-
dezett versenyen a Nagy 
Marci, Mráz Zoli, Mózes 
Ádám, Nagy Zsombor, Köblő 
Péter, Patyi Máté, Zsivnovszky 
Gergő, Rusz Gergő, Tapodi 
Ede, Nagy Barna összeállítású 
csapat Csiszár János vezetésé-
vel a 18 induló csapatból az 
értékes 5. helyet érte el. A cso-

portmeccseken Karcag, Tata-
bánya, valamint a Vasas csa-
patát győztük le. A körmérkő-
zéses döntőben nem bírtunk 
erősebb ellenfeleinkkel, kikap-
tunk az ESMTK, FTC, Dorog és 
– ha szorosan is (21:19) – a 
Cegléd csapatától.

2.  U23 KF OB–Mogyoród: 84 
versenyző mérlegelt az 
OB-n. A Sziget SC-t hár-
man képviselték: 

–  Gergely László, 74 kg 
 helyezetlen
– Tomin Márton, 96 kg 
 3. hely
– Nagy Mihály, 120 kg 
 2. hely

3. Csallóközi Nagydíj – Duna-
szerdahely

Budai Kovács Marcell, 3. hely

Tomin Márton
szakosztályvezető

A szeptember 14-én Hortobágyon megrendezett országos döntőn 
taroltak a Lóbarátok Tököli Egyesületének versenyzői, akik mindhár-
man szigetszentmiklósiak.

Gyermek Ügyességi kategóriában:
1.  helyezett (országos bajnok) Hegyi Zsanett, aki a Batthyány Kázmér 

Gimnázium 5/A osztályos tanulója
2.  helyezett: Kovács Teodóra, aki a József Attila Általános Iskola 7/C 

osztályos tanulója
4.  helyezett: Fodor Laura, aki szintén a József Attila Általános Iskola 

7/Z osztályos tanulója
Díjlovaglás kategóriában:
3. helyezett: Hegyi Zsanett  Edzőjük Vaskó Attila 

LOVAS SIKEREK

Balról: Vaskó Attila edző, Hegyi Zsanett, 
Fodor Laura és Kovács Teodóra

Szeptember 13-án három versenyen indultak sportolóink
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2014. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Sófalvi Eszter Teréz – Bakonyi Károly
Firnigel Orsolya – Tajta Tamás
Szabó Ágnes – Pataki Sándor
Szlovencsák Ágnes – Virág Norbert 
Mező Viktória – Jakab Richárd
Borbély Dóra – Király Ádám
Szennai Szilvia – Tóth Balázs
Hárosi Ildikó Noémi – Mikó Tamás
Máhr Rita – Derecskei Dániel 
Hagymási Klára Mária – Kaltenecker Dávid
Magyarosi Gyöngyi – Reich László
Kővári Tímea – Árvai Miklós
Szentágotai Petra – Tóth Attila
Pintér Ildikó – Urbán Miklós
Szabad Hajnalka – Becz István

2014. AUGUSZTUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Baunok Dénes (1942), Kálmán András (1963),
Kucsai Antal István (1955)

Szeptember 27-én a Városi Ga-
lériában nyílt meg Őszi tárlat 
címmel a 16. Patak Fesztivál, 
amelyen az elmúlt tizenöt év 
pályázatain díjazott alkotók 
művei kerültek bemutatásra.

A kiállítást Szemadám 
György Munkácsy-díjas festő-

művész, író nyitotta meg. Ezt 
követően a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház színháztermében 
az elmúlt tizenöt évről szóló 
művészeti albummal, a Legjobb 
Szigetszentmiklósról című kiad-
vánnyal ismerkedhettek meg az 
érdeklődők.

Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben megvalósuló ITT-LAKOM 
projekt során megrendezett 
koncertsorozat augusztusi elő-
adója a Góbé zenekar volt. 
A  fiatal zenészekből álló 
együttes nem ismeretlen a kö-
zönség előtt, hiszen a József 
Attila Általános Iskolában 
működő táncházban gyakran 
ők húzzák a talpalávalót. 
Ugyanakkor láthattuk őket a 
„Fölszállott a páva” népzenei 
tehetségkutatón is, ahol az 
elődöntőig jutottak. Számos 
további rangos versenyen 
értek el kimagasló eredményt, 
és a hazai fellépéseik mellett 
többször szerepeltek már a 
határokon túl is. A Góbé zene-
kar tagjai: Vizeli Máté (há-
romhúros és négyhúros brá-
csa, hegedű, koboz, gitár), 
Egervári Mátyás (cimbalom, 
dudák, brács tambura, tekerő, 
gardon, dob), Csasznyi Imre 
(basszprím tambura, ének, há-
romhúros brácsa), Timár Már-
ton (nagybőgő), Kiss B. Ádám 
(zenekarvezető, hegedű, ének).

A koncert helyszínéül a 
Batthyány Kázmér Gimnázi-
um szolgált. Augusztus 15-én, 
19.30-kor kezdődött a produk-
ció, melyre a lakótelepről és 
szerte a városból érkezők be-
népesítették az aulát. A mu-
zsikusok igazi zenei csemegé-

vel szolgáltak, mert nem csak 
a népzenét kedvelőknek igye-
keztek kedvezni, hanem a vi-
lágzenét, komolyzenét vagy a 
könnyedebb műfajokat hall-
gatóknak is. Egyéni felfogás-
ban, különleges hangzásban 
ötvöztek ismert és kevésbé is-
mert dallamokat, a népzene 
mellett a rock, jazz, blues, 
reggae stílusjegyeit megcsil-
lantva, számtalan hangszert 
megszólaltatva.

A közönség elsősorban csa-
ládokból állt, így a viszonylag 
késői kezdés ellenére is szép 
számmal jöttek gyerekek, akik 
a koncertet lelkesen végigtán-
colták. A felnőttek körében is 
egyértelmű volt a siker, hatal-
mas taps és ováció követte a 
dalokat.

Az ITT-LAKOM projekt 
munkatársai ezután is szere-
tettel várják zenei és egyéb 
programjaikra a sziget szent-
miklósiakat, mert minden 
ilyen élmény közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, ami 
ennek az európai uniós prog-
ramnak az elsődleges célja. 
További információk az ese-
ménnyel és az ITT-LAKOM 
közösségépítő projekttel kap-
csolatban elérhetők a www.
itt-lakom.hu és a www.
facebook.com/ittlakom.liszi 
oldalakon.

16. Patak Fesztivál Góbé-koncert 
– az ITT-LAKOM közösségépítő 
projekt kulturális rendezvénye

A Patak Fesztivál kiállító művészei
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Nap-Hold Stúdió
Alternatív Humán-egészségügyi központ
2310 Szigetszentmiklós, Árpád utca 51.

Mestereinkkel hozzásegítünk a gyógyulásodhoz, egészséged javításához, 
lelked felemelkedéséhez, fizikai állapotod megőrzéséhez.
Lelki és testi kezelések, tanácsadás, előadások,
tanfolyamok, közösségi programok, meditációk.
Asztrozófia, biorezonanciás állapotfelmérés-kezelés, családállítás,  
frissítő masszázs, hangfürdő, hangtálkezelés, kineziológiai kezelés,  
lélekgyógyászat, spirituális radix, táplálkozási tanácsadás.
Szerda 18.30: előadás és meditáció
Bejelentkezés, regisztráció: Telefon: +36-20/938-2774
www.napholdstudio.partnerportal.ws, napholdstudio@gmail.com
Partner Portál Szociális Szövetkezet, SZÉP Kártya-elfogadóhely

Szigetszentmiklós Város Jegyzője állást hirdet 

SEGÉDFELÜGYELŐI 
munkakör betöltésére.

A munkakör határozatlan időtartamra szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltésének feltételei, az ellátandó feladatok 

és a pályázat teljes kiírása megtalálható a www.szigetszentmiklos.hu 
/ Hirdetőtábla / Álláshirdetések menüpont alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. október 31.

SENIOR MENTOR PROGRAM
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtteket 
keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításá-
ban segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.

Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye  

a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ: www.civilvallalkozasok.hu
 info@civilvallalkozasok.hu

PROGRAMOK 
a Városi Sportcsarnokban

Október 16–19.  Junior Országos Ökölvívó Bajnokság

Október 26. (vasárnap)
12.00 SZKSK–TÖKÖL   Junior férfi NB II. bajnoki kézilabda-  

mérkőzés
14.00 SZKSK–TÖKÖL   Felnőtt férfi NB II. bajnoki kézilabda- 

mérkőzés 
További információk az szszmsportcsarnok.hu weboldalon találhatók!

Reméljük, vendégeink között köszönthetjük Önt is 
valamelyik rendezvényünkön!



*A feltüntetett ár az i20 Go! Limited modellre vonatkozik. Az ajánlat visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. 
A fotó illusztráció. Üzemanyag-fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően) 4,1-6,1 l/100 km, 
CO2-kibocsátás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően) 97-142 g/km.

i20 Go! Limited - Magas felszereltség, kedvező ár!
3.199.000 Ft-tól nálunk még elérhető!*

www.hyundaihovany.hu - Kérjen ajánlatot: budapest@hyundaihovany.hu

HYUNDAI HOVÁNY - Önhöz a legközelebb!
Budapest IX., Máriássy út 5. (A Rákóczi híd pesti lábánál!) Telefon: 1/766-43-05


