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„Polgármesterként fontosnak tartom,
hogy infrastruktúránk lépést tartson
az elmúlt évtizedek lakosságszám-nö
vekedésével. Folyamatosan azért dol
gozunk, hogy a gyermeket nevelő
családok helyben találjanak megfelelő
színvonalú oktató-nevelő intézménye
ket. Ezért is nagy öröm számomra,
hogy közös erőfeszítésünk eredménye
ként megkezdődhet az új óvoda építé
se a Temesvári utcában, és hamarosan
indulhat a Vackor Bölcsőde bővítése is.
A jövőben a két keréken közlekedők
is egyre több kerékpárutat használhat
nak a városban, amihez ugyancsak je
lentős pályázati forrásokat sikerült el
nyernünk.”
Szabó József polgármester

Bővül a bölcsőde,
és elkezdődött az új óvoda építése
48 új férőhellyel bővül hamarosan a Vackor Integrált Bölcsőde a Szigetszentmiklósi
Önkormányzat, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Kor
mány támogatásának köszönhetően.
A fejlesztés eredményeként 4 gyermekszoba, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló
helyiségek, továbbá egy 120 adagos főzőkonyha épül, amelyhez mintegy 399 991
490 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város. 2 hónapon belül vár
hatóan kiírásra kerül a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Épülő és megújuló
kerékpárutak a városban

2850 méter hosszúságban épülhet kerékpárút
Szigetszentmiklóson a Cepeli út–Lehel utca–
Petőfi Sándor utca nyomvonalon, egészen a
busz
fordulóig. Mindehhez 223 591 220 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a város.
A megvalósítás előkészítéseként elkészült egy
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amelynek elfogadása után kezdődhetett meg a tervezés. A
tervdokumentáció elkészült, és már az engedélyeztetés előtti jóváhagyásokat is megkapta.
Tervezetten a nyár folyamán jelenik meg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása.
2018 szeptemberében Sziget
szentmiklós
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy indulni kíván azon a Pest
megyei pályázaton, amelynek keretében megújulhat a II. Rákóczi Ferenc út mellett húzódó
kerékpárút M0 felüljáró és a város közigazgatási határa (Csepel irányába) közötti, mintegy
920 méteres szakasza. A vonatkozó pályázatot
az önkormányzat tavaly októberben benyújtotta, érdemi döntés eddig még nem született.

A nyertes ajánlattevő az időjárástól függően hamarosan megkezdi a Temesvári utcá
ban az új óvoda építését. A 330 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásból
megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően egy 100 fős, 4 csoportszobás óvoda kivitele
zése indulhat meg, amelynek keretében egy 125 adagos melegítőkonyha is megépül.
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HELYI ADÓ HÍREK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület vonatkozó rendelete alapján 2019. január 1-jétől a garázs adómértéke 0 Ft/m2/év.
A garázsadó módosításáról szóló határozatokat az adóhatóság
tértivevényes levélben február hónapban megküldi az adózók részére.
A 2019. I félévre esedékes helyi adókat és a gépjárműadót 2019.
március 18-ig kell befizetni. Az értesítéseket és határozatokat 2019.
február végétől postázzuk, illetve a cégeknek cégkapun keresztül
elektronikusan továbbítjuk.

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell teljesíteni.
Iparűzési adó: 		
11742252-15393276-03540000
Építményadó: 		
11742252-15393276-02440000
Gépjárműadó: 		
11742252-15393276-08970000
Késedelmi pótlék: 		
11742252-15393276-03780000
Bírság számla: 		
11742252-15393276-03610000
Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13 órától 18 óráig.
Szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 16 óráig.
Péntek: 8 órától 12 óráig.

Moldván Valéria
adóhatósági osztályvezető

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!
A mögöttünk álló közös sikerek és
eredmények adta jóérzéssel kívánom, hogy a 2019. esztendő mindenki számára az előrelépés és a
boldogulás időszaka legyen. Bár
köztudottan az év első napjaiban
hajlamosak és kénytelenek vagyunk
inkább a jövőre koncentrálni, úgy
gondolom, hogy érdemes ilyenkor
egy kis időre megállni és visszatekinteni az elmúlt esztendőre. A vis�szatekintés nemcsak abban segít
nekünk, hogy megállapítsuk az elmúlt év különböző szempontú szaldóit, de komoly támpontként szolgál
abban is, hogy reális célokat tűzzünk
ki a jövőre vonatkozóan.
A történelemből és egyéni tapasztalatainkból is tudhatjuk, hogy
semmi sem állandó, és a felemelkedés időszakát előbb vagy utóbb
stagnálás, majd – ha kellő megfontoltsággal haladunk a helyes úton –
újabb gyarapodás követheti. Meg
győződésem, hogy a fenntartható
siker legfontosabb záloga, hogy
mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a fejlődés időszakai minél
jobban elhúzódjanak, és a felemelkedés lehetőségeit kiaknázva a lehető legszélesebb körben szolgáljuk
szűkebb és tágabb Hazánk épülését.
Éppen ezért hálára és bizakodásra
ad okot, hogy Hazánk gazdasági tel
jesítménye és a magyar emberek
életszínvonala a 2018. esztendőben
ismét növekedni tudott.
Úgy gondolom, hogy a mögöttünk álló időszak sikerei magukért
beszélnek, és az emberek nap, mint
nap saját bőrükön érezhetik a pozitív változásokat. Ugyanakkor fontos
hangsúlyozni, hogy a foglalkoztatottság és az átlagkereset jelentős
emelkedése, az 5% körüli GDP2019. 2. szám

növekedés, a családi támogatások
körének és mértékének bővítése
olyan közös eredmények, amelyek
kellő motivációt adnak ahhoz, hogy
az előttünk álló feladatokat el tudjuk végezni, és a kihívásoknak meg
tudjunk felelni.
A 2018. év ezen felül meghatározó volt a migrációs politika szempontjából is, hiszen nemcsak arra
nyílt lehetőség, hogy Magyarország
– hasonlóan más országokhoz –
egyértelműen kinyilvánítsa, hogy
nem kíván bevándorlóország lenni,
de sajnos azt is egyértelművé tette,
hogy igen komoly erő és elszántság
van azon politikai elhatározás mögött, hogy az elkövetkező években
Európába, így Hazánkba is tömegesen érkezzenek és telepedjenek le
olyan bevándorlók, akiknek kultúrája
és világnézete jelentősen eltér a keresztény alapelvekre épülő európai
értékrendtől és életstílustól.
Az elmúlt év térségünk számára
sem telt eseménytelenül. Ezúton is
kifejezem Önöknek köszönetemet
azért a türelemért és együttműködésért, amelyet az őszi időszakban
tapasztalt közlekedési nehézségek
során tanúsítottak. E körben fontos
megemlíteni, hogy a térség jelentős

részét nagyban érintő gyártelepi
HÉV-átjáró rekonstrukciója, valamint az M0 autóúton egy további
szigetszentmiklósi lehajtó létesítése
tekintetében komoly lépéseket tudhatunk magunk mögött, így okkal
bízhatunk abban, hogy a regionális
közlekedés terén komoly fejlődés
várható az előttünk álló években.
Országgyűlési képviselőként, Pest
megye fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős miniszteri biztosként,
valamint a Fidesz frakcióvezető-helyetteseként meg vagyok róla győződve, hogy közös munkával és ös�szefogással a 2019. évben is képesek
leszünk térségünket és Hazánkat a
fejlődés pályáján tartani, és az itt
élők biztonságát garantálni. E cél
elérése érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az idei Európai
Parlamenti és önkormányzati választásokon minél nagyobb számban részt vegyünk, és olyan képviselőket válasszunk, akik képesek és
készek mindenkor az adott település, a megye és Magyarország érdekeit és az itt élők akaratát érvényre
juttatni.
Tisztelt Szigetszentmiklósi
Polgárok!
Örömre és büszkeségre ad okot,
hogy az elmúlt esztendő nemcsak
Magyarország, de a térség és Szi
getszentmiklós számára is fejlődést
valamint sikereket hozott. Ezek közül kiemelendő, hogy a városvezetés a kormányzati források megfontolt felhasználásának segítségével
2018-ban felújította a Massányi
Károly utat, és befejeződött a Határ
úti orvosi rendelő felújítása is, hogy

csak néhányat említsek. Az önkormányzat sikeresen pályázott egy
újabb orvosi rendelő megépítésére
is, ezáltal a Csépi úton idén 2 új
felnőtt és 2 új gyermekorvosi körzet
kialakítására van lehetőség. A növekvő gyermeklétszámra figyelemmel a város által a Temesvár utcában megvásárolt telkeken állami és
önkormányzati forrás igénybevételével megkezdődik egy új, négy
csoportszobás óvoda építése és a
Vackor Bölcsőde bővítése, továbbá
a két új iskola előkészítése is jó
ütemben halad. Még ez évben
megvalósulhat a Határ út, Tököli út
és a Géza fejedelem utca területén
az ott élő lakosok ingatlanainak
megóvása érdekében a csapadékvíz
összegyűjtése Pest Megye Önkor
mányzatának támogatásával.
Szigetszentmiklós gazdag kulturális és civil életére méltán lehetünk
büszkék mindannyian, melyet 2018ban első ízben még színesebbé tett a
színvonalasan megrendezett és
nagy sikerrel lezajlott Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál és Nép
művészeti Vásár. Ezúton is megköszönöm a városvezetésnek, hogy
felvállalta a rendezvény megszervezését, és gratulálok annak lebonyolításához az abban résztvevőknek.
Kérem, hogy kitartó munkájukkal
és együttműködésükkel a 2019. évben is járuljanak hozzá ahhoz, hogy
Hazánk továbbra is a fejlődés és a
boldogulás irányába haladjon, és,
hogy Magyarország megmaradhasson annak a szuverén és biztonságos
országnak, amelynek jelenleg ismerjük és szeretjük. Ennek reményében
kívánok áldott, békés újesztendőt!
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
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A jövő a jelenben
Ez a XXI. század ellátási formája
– jelentette ki Rétvári Bence parlamenti államtitkár azon a sajtótájékoztatón, amelynek a duna
varsányi Soli Deo Gloria Közös
ségi Ház adott otthont január
21-én, s ezzel ünnepélyes keretek között megkezdte működését
a Kis-Duna Menti Praxisközösség.
Az új társulás megszervezése
nagyrészt dr. Békássy Szabolcs
háziorvosnak köszönhető. Sziget
szentmiklós, Dunavarsány, Duna
haraszti és Majosháza gyógyítással foglalkozó szakemberei alkotják ezentúl a térségünkben elsőként megalakult társulást. Rét
vári Bence a megnyitón a többi
között arról beszélt, hogy a korábbiakban jórészt a mennyiségi
fejlesztésen volt a hangsúly, ezzel az új együttműködési formá-

val viszont áttértek a minőségi
fejlesztésre. A fő hangsúly most
már nem csak a gyógyításon,
hanem a betegségek megelőzé-

sén és a minél korábbi felismerésen van.
Az ellátás során – mint dr.
Békássy Szabolcs hangsúlyozta –
részben a már a lakosok által jól
ismert háziorvosok a rendelőben
előre meghatározott időben a
szűrések, egészségügyi állapotfelmérések révén igyekeznek minél
korábbi, akár még panaszmentes
szakaszban felfedezni és gyógyítani az egészségügyi rendellenességeket, részben a hozzájuk csatlakozott más szakemberek bevonásával az ellátási formák bővülése révén olyan terápiás eljárásokat is alkalmazhatnak, amelyekhez korábban csak jóval hosszabb,
bonyolultabb módon juthattak
hozzá a lakosok. Fontos továbbá,
hogy a praxisközösség munkájának eredményeként különböző
közösségi színtérprogramokon is
részt vehetnek a jövőben az érdeklődők, amelyek szintén a pre-

venció és az egészségmegőrzés
témakörében szerveződnek.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) a megnyitó
ünnepségen arról beszélt, hogy a
Közép-Magyarországi Régióban
elsőként létrejött praxisközösség
révén az ellátás, gyógyítás színvonala tovább javul, és a betegségek
megelőzésére tett erőfeszítések
minden lakos egészségének javát
szolgálják majd. Kiemelte: a tervek
szerint országszerte több, mint ötven megalakítandó praxisközösség
akkor lesz igazán eredményes, ha a
lakosság minél nagyobb számban
él az egészséges életmód érdekében megteremtett lehetőségekkel.
A Kis-Duna Menti Praxis
kö
zösség híreiről és közösségi eseményeiről a csoport Facebook
oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Kis-Duna Menti Praxisközösség szakemberei
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2018. ismét a jótékonyság
jegyében ért véget az Ádám Jenő
Általános Iskola és AMI-ban

Iskolánkban a karácsonyi készülődés nemcsak a
várakozást, lelki felkészülést jelenti, hanem jótékonykodást is. Jó pár évvel ezelőtt karitatív kon
certet rendeztünk, csatlakoztunk a cipős doboz
akcióhoz, majd a Lakihegy Rádió jótékonysági
versenyét nyertük meg, és ez a lelkesedés a mai
napig tart. Minden évben szeretnénk szebbé
tenni a karácsonyt mások számára is. A 2018-as
adományokat a nagycsaládosoknak ajánlottuk
fel. Sok-sok cipős doboz talált gazdára.

Egy másik, évek óta tartó gyűjtés a „Jézuska
Járat”. Öt éve csatlakozott iskolánk ehhez a
rendezvényhez.
„A Jézuska Járat egy jótékonysági szerveződés, amely a hátrányos helyzetű gyermekek
álmait váltja valóra. A gyermeknek akkor van
igazán boldog karácsonya, ha a csoda megvalósul. Ha a fa alatt láthatja azt a meglepetést,
amire vágyik, akár évek óta. Amikor együtt van
a család, mézeskalács illata terjeng, miközben
keveredik a karácsonyfa illatával, amikor
nagypapa elmeséli a gyerekkori történeteit,
amikor kicsik, nagyok, idősek együtt vannak,
akkor ott lapul a fa alatt a csomag, a meglepetés, az álom. Ez sajnos nagyon sok gyermek
életéből kimarad. Pedig minden gyermeknek
jár a karácsony csodája. Ezért jött létre a
Jézuska Járat 2012-ben.” – Bővebben a www.
jezuskajarat.hu honlapon olvashatunk erről.

Miután a gyermekek átveszik ajándékaikat,
megvendégeljük őket a szülők által készített
süteménnyel, a konyhán készített kakaóval,
teával. Ezenkívül szorgos kollégáink szívesen
készítenek velük ajándékokat is kézműves foglalkozás keretében. Idén nagy örömünkre szolgált, hogy Vid Katalin szigetszentmiklósi kerámiakészítő is részt vett ezen a foglalkozáson.
Ebben az évben országgyűlési képviselőnk,
Bóna Zoltán, valamint városunk polgármestere, Szabó József is csatlakozott a rendezvényhez és egy-egy kisgyermek álmát valósították
meg.
Mindenképpen köszönet a szülőknek, akik
támogatják elképzeléseinket. Igaz, hogy mes�sze még a karácsony, de reméljük, ez a szép
hagyomány tovább folytatódik.
Zilling Ibolya
igazgató

Gyerehokizni Roadshow

Január 10-én iskolánkba látogatott a Magyar
Jég
korong Szövetség szervezésében a Gyere
hokizni Roadshow. Az Oázis Wellness Park jégpályáján kezdődött a program, ahol jégkorongozó gyerekek és edzőik tartottak gyakorlati bemutatót, majd a Városi Sportcsarnokban folytató2019. 2. szám

dott a bemutatkozás. Itt Kiss Andrea és Horváth
András Balu válogatott jégkorongozók élménybeszámolói alapján ismerhették meg a sportág
szépségeit és nehézségeit. Akik figyelmesen hall
gatták a bemutatkozást, a játékok során értékes
ajándékokat kaphattak a helyes válaszokért.

Köszönjük a Magyar Jégkorong Szövetség
szakmai elnökének, Kovács Zoltánnak és főtitkárának, Sipos Leventének, hogy lehetőséget adott
iskolánk diákjainak a sportág ilyen módon történő megismerésének.
Zilling Ibolya

KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja

5

Újévi Gálakoncert
a Városi Sportcsarnokban

Idén január 6-án, vízkereszt napján rendezte meg a város az Újévi
Gálakoncertet. Az immár ötödik alkalommal szervezett patinás esemény az erre az alkalomra ünnepi díszbe öltöztetett sportcsarnokban
került megrendezésre, ahol szinte teljesen megtelt a nézőtér.
Elsőként az est házigazdája, dr. Szilvay Balázs köszöntötte a vendégeket, majd Szabó József, városunk polgármestere mondott újévi köszöntőt. Őket követte a Hollerung Gábor, Liszt Ferenc-díjas karmester,
Érdemes Művész, aki néhány szóban bemutatta a gálakoncert „főszereplőjét”, a Budafoki Dohnányi Zenekart.
A program különlegességét az adta, hogy a karmester minden zenei
mű előtt rövid ismertetőt mondott a darabról, ezáltal olyan kulisszatitkokat megosztva a hallgatósággal, amelyekhez más módon aligha
juthatott volna hozzá.
Az egészestés koncert során színpadra lépett még Rácz Rita és
Boncsér Gergely, a Magyar Állami Operaház énekművészei, valamint
ifj. Nádasdy András koreográfus tánckara.
6
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A magyar kultúra napja

Január 22-e 1989 óta a magyar kultúra napja hazánkban. Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ebből
az alkalomból szervezett ünnepi műsort Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében.
Szabó József polgármester köszöntője után Csóka Eszter, a Nemzeti
Művelődési Intézet Pest Megyei Irodájának vezetője mondott ünnepi
beszédet.
Ezt követően városunk polgármestere a színpadon köszöntötte Becz
Ágnes néptánc-oktatót, aki a közelmúltban a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány által adományozott Magyar Kultúra Lovagja elismerésben
részesült.
A Divertimento Kamarazenekar előadásában magyar szerzők remekműveit hallgathatta meg a közönség. A kultúra napi eseményen közreműködtek még a Székely Miklós Városi Kórus tagjai, valamint a
Batthyány Kázmér Gimnázium tanulói.
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Egyéves a Cinema Sziget Filmklub
Közel egy évvel ezelőtt arra vállalkoztunk, hogy egy hiánypótló rendezvénnyel bővítsük programjaink
sorát. Így indult el 2018 januárjában
a Cinema Sziget Filmklub. Az első
néhány hónap puhatolózással, kísérletezéssel telt. Hála azonban a
klubtagokkal ápolt jó viszonyunknak, olyan filmeket hozunk hónapról hónapra, amelyek közel állnak
hozzájuk. A filmélmény mellett nagyon fontos számunkra a meghívott
vendég személye, a vele folytatott
beszélgetés. Célunk, hogy péntek
esténként tartalmas kikapcsolódást
nyújtsunk látogatóinknak.
A Cinema Sziget Filmklub első
vetítése a Kincsem c. magyar film
volt, Hegedűs Bálint forgatókönyvíró vendégszereplésével. Fontos
mondanivalóként jelenik meg a
nemzeti identitás kérdése, a ló a
nemzeti függetlenség szimbólumává válik. Mindemellett erkölcsi dilemmákat is felsorakoztat, amiken
aztán vívódhat a néző.
Az Oscar Gála 90. évfordulója
alkalmából 3, teljesen eltérő Oscardíjas filmet választottunk. Így következett februárban a Saul fia,
amelynek vetítéséhez a Katz szerepét játszó Pion István intelligens,
és mindenre választ nyújtó szereplésével járult hozzá. A film újszerű
üzenete elgondolkodtat azon, hogy
a súlyos traumák ellenére vajon
mitől leszünk újra emberek?
A Lesz ez még így se szintén
sikeres vetítésünk volt, a nézők
szerették a filmet és a Reviczky
Gábor színművésszel történő beszélgetést, aki Jack Nicholsonnak kölcsönözte magyar hangját.
Végig kísérhettük, hogy a kényszerbetegségben szenvedő főszereplő hogyan találja meg végül a
maga világában vagy épp annak
ellenére az élet szépségeit.
Az Egy asszony illata c. film
problematikájának megértésében a
látássérült Kiss Elemér, a
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Láthatatlan Kiállítás vezetője volt a
segítségünkre.
A Volt egyszer egy vadnyugat világába Petró Károly moderátorunk
vezette be a nézőket western filmekről szóló érdekes előadásával. Júniusi
alkalmunk a nyárra hangolódással
telt, a nagy sikerű, szinte már hun
garikummá vált Ötvös Csöpi sorozatból A Pogány Madonna c. filmet választottuk. Vendégünk volt Gór Nagy
Mária színművésznő és Bujtor István
fia, Bujtor Balázs. Pál Gábor filmhez
készült diorámáinak kiállítását is
megtekinthették látogatóink.
Jelenlegi évadunkban szeretnénk a filmeket közelíteni a nézőkhöz, megtörtént események vagy
hétköznapi problémák feldolgozásán keresztül. Az élet nagy kérdésein, motivációkon, olyan emberi kapcsolatokon és tulajdonságokon
gondolkodunk együtt, amelyek erőt
adnak a nehézségek leküzdéséhez.
A nyári szünetet követően szep
temberben az Aurora Borealis –
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Északi fény c. magyar filmmel vártuk vissza klubtagjainkat, ezúttal is
nagyszámú közönség előtt. A film
súlyos titkokat hordozó, generációkon átívelő családtörténetet dolgoz
fel. Hogyan lehet szembenézni a
múlttal és elfogadni azt? Tóth Ildikó
színművésznő, a film egyik főszereplője tárta fel előttünk a történet
problematikáját és a hozzá kapcsolódó meglátásait.
Októberben egy sokakat foglalkoztató témával, az időskor aktív
eltöltésével foglalkoztunk. Ebben
volt segítségünkre Kovács Kriszta
szenior tréner. A témához egy nagyon szórakoztató filmet, a Leharcolt
oroszlánokat választottuk, amelynek
főszereplői arra tanítanak bennünket, hogy mi is az igazi életigenlés.
Novemberben a kihívásokkal és
az akaraterő fontosságával foglalkoztunk a Férfibecsület c. film kapcsán, amely a mindenek feletti elszántságról szól. A katonabúvárok
életének nehézségeibe nyerhettünk

bepillantást, és ismerhettük meg
hivatásuk mozgatórugóit Márton
Róbert főtörzsőrmester, mesterbúvár szemén keresztül.
Az évet egy kellemes vígjátékkal
zártuk, a Káosz Karácsonyra című
filmmel. A családi nehézségeket komikusan tálalja és megmutatja,
hogy a szeretet ereje képes minden
probléma ellenére összetartó erővé
válni. Vendégünk Papp János színművész volt, aki a film egyik főszereplőjének, John Goodman-nek a
magyar hangja.
A filmklub első születésnapját
A bakancslista c. filmmel és Godó
Gábor coach szereplésével ünnepelte.
Az évad hátra lévő részére is
izgalmas filmeket, élményekkel teli
beszélgetéseket és néhány meglepetést is tartogatunk. Várunk minden kedves jelenlegi és leendő
klubtagunkat!
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház
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2019. február–márciusi programok
Február 16. (szombat) 
17.00
Kultúrházak éjjel-nappal:
Farsangi Családi Délután.
Űrkarnevál-Farsangi buli a Rutkai Bori Bandával.
Jelmezes felvonulás.
Kóstoló a farsangi szalagos fánkból.
Jegyár: 1000 Ft.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Február 17. (vasárnap) 
17.00
Kultúrházak éjjel-nappal
Színházi előadás
Esztrád Színház
Karinthy Frigyes: Hogyan kell bánni a férfiakkal?
Fergeteges kabaré 6 és fél fordulattal.
„Ma este bál lesz nálunk és táncolunk, ma este
megtudjuk végre, hogy kik vagyunk, ma lehull
az álarc, mi rejti a kínt, ma sírni fogunk, és nevetni mind….’’
Az előadásban szereplő személyek és történetek
Karinthy Frigyes agyszüleményei, az esetleges
hasonlóságok miatt kizárólag őt tesszük felelőssé.
Az előadásból kiderül minden, azaz nem tudunk
meg semmit. Azt viszont teljes bizonyossággal
tudjuk, hogy ki, kicsoda és azt is, hogy senki sem
az, akinek látszik. Vagyis amit látunk, az nem igaz,
de lehet, hogy az és, hogy az élet olyan, amilyen,
és mindenkinek csak egy van belőle, vagy kilenc
és, hogy ez… ez… ez a szerelem örökké fog tartani, de legalább is addig, amíg a lepke táncol.
Játszódik bárhol, bármikor, a körúton vagy – szó
szerint – az univerzumban, most vagy mindörökké, ámen… Jegyár: 2200 Ft.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Február 21. (csütörtök) 
10.00
EKM-zenei ismeretterjesztő előadássorozat I.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Február 21. (csütörtök) 
18.00
Kiállítás megnyitó
Válogatás a Hoffman-gyűjteményből.
A kiállítás megtekinthető március 20-ig.
Helyszín: Városi Galéria.
Február 22. (péntek) 
18.00
Magyar-Finn Baráti Kör
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Február 23. (szombat) 
15.00
Zenesziget Farsang
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
2019. 2. szám

Február 24. (vasárnap) 
17.00
Színházi előadás
Veres1Színház Agatha Christie: Az egérfogó.
A fiatal Ralston házaspár panziójában vagyunk.
Távol az emberektől, a világtól. Abban a zárt játéktérben, a hótorlaszok közé ékelt bűnügyi laboratóriumban, amelynek az írónő még a telefonvezetékét is elvágta. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy
a Culver utcában megöltek egy nőt. Aztán sítalpakon megérkezik Trotter, a nyomozó.
Jegyár: 2500 Ft.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI,
Hangversenyterem.
Február 27. (szerda) 
18.00
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából
Sorsfordító Napok történelmi ismeretterjesztő
előadás-sorozat.
A Tanácsköztársaság története 1919.
Előadó: Dr. Ligeti Dávid, PhD, Veritas Intézet.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Márciusi előzetes!
Március 5. (kedd) 
18.00
Kossuth Kertbarát Kör Nőnap
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Március 5. (kedd) 
18.00
Az Életmódváltó Klub és az Egészséges Vá
rosért Közalapítvány közös szervezésében:
„Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek- és felnőtt korban.”
Előadó: Dr. Kádár Annamária, pszichológus, tréner. Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI,
Hangversenyterem.
Március 8. (péntek) 
18.00
Cinema Sziget Filmklub
JOY
Joy nemcsak felülmúlja önmagát és számos nőtársát a női szerepek teljesítésében, de igazi lendületet és erőt is megtestesít. Tűzön-vízen keresztül megy azért, hogy gondoskodni tudjon családjáról, és elérje célját. Minden nő erőt meríthet
karakteréből, legyen az családanya vagy üzletas�szony. Értékeket képvisel és megmutatja, hogyan
lehet építeni. Főszereplők: Jennifer Lawrence,

Bradley Cooper. Rendező: David O. Russel. Jegyár:
800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín:
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Március 9. (szombat) 
9.00-13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a bébi kortól a
tinédzserkorig, babakocsit, etetőszéket, gyerek
autóülést és sok más hasznos dolgot.
Ingyenes termékbemutatók, kóstolók és gyermekfelügyelet is biztosított a program ideje alatt!
Előzetes asztalfoglalás február 11-től!
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Március 10. (vasárnap) 
17.00
Színházi előadás
Bánfalvy Stúdió
Nicsak, ki lakik itt?! (bohózat két felvonásban)
A bohózat főhőse Eric, aki egy házban lakik feleségével, Lindával és albérlőjükkel, Normannal. Eric
már két éve van állás nélkül, de ezt nem merte
otthon bevallani, inkább társadalombiztosítási
csalásokból tartja el magát. Egyre újabb és újabb
– nem létező – bérlőket jelent be, akik valamen�nyien halmozottan hátrányos helyzetűek, így
számtalan jogcímen érkezik kisebb-nagyobb ös�szegű támogatás a férfi bankszámlájára. Ez remekül megy mindaddig, amíg megérkezik a házba
egy társadalombiztosítási ellenőr, és innentől
kezdve elindul a hazugságok végeláthatatlan sorozata. Jegyár: 2500 Ft.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI,
Hangversenyterem.
Március 14. (csütörtök) 
10.00
EKM
– zenei ismeretterjesztő előadássorozat II.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Március 15. (péntek) 
9.00 és 10.00
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
Helyszín: Városi Temető, Polgármesteri Hivatal.
A belépődíjas rendezvényekre jegyek elővételben
vásárolhatók a jegy.hu oldalon vagy a Városi
Könyvtár és Közösségi Ház információjánál!
Színházbuszról érdeklődjön a 06/20 993-5955-ös
telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A város kórusa
A Székely Miklós Városi Kórus 2000-ben alakult Szigetszentmiklóson, a névadó zenetanár
és karnagyúr vezetésével. 2005-ben, Székely
tanár úr halálával az énekkar nem szűnt meg,
tovább erősödött Kőrösi Orsolya vezetésével.
Egy évvel később nagyszabású koncert keretében a kórus felvette Székely Miklós nevét.
Tagjai amatőr, zenét szerető emberek, akik
közül többen egyházi énekkarokban szerezték
karének tapasztalatukat. A kórus fennállása
óta több alkalommal szerepeltek Magyar
országon és külföldön is. Kiemelkedőbb szereplések voltak Grazban (Ausz
tria), Bácsfe
ketehegyen (Szerbia), Gyergyószentmiklóson
(Erdély) és 2010-ben a Busko-Zdrojban (Len
gyelország) megrendezésre kerülő Krystyna
Jamroz Nemzetközi Zenei Fesztiválon. A repertoárban magyar és külföldi szerzők művei
szerepelnek. 2015 novemberétől Szabó-Kiss
Beáta vezeti az énekkart.
Az elmúlt évek pozitív eredményei után a
lelkes tagokból álló énekkar továbbra is közreműködik a városi ünnepségeken, megemlékezéseken, így tavaly is szerepelt a március
15-ei és június 4-ei megemlékezéseken, az
augusztus 20-ai ünnepségen, az október 23ai megemlékezésen és az adventi gyertyagyújtáson, valamint a magyar kultúra napján
is minden évben énekel. Az énekkar nemcsak
a város életében játszik aktív szerepet, hanem
egyéb koncerteken is, így például az Ádám
Jenő emlékhangversenyen minden évben fellép, illetve újdonság a „Bach mindenkinek”
koncert, amelyen a kórus szintén részt vett.
Két éve nagy élményt jelentett a Magyar
Állami Operaház előtt megrendezett Diótörőfesztiválon való fellépés, a kórus egész estét

betöltő műsora Tápiószentmártonban, továbbá a tavalyi év zárásaként decemberben
Bagon is koncertet adtak. Az énekkar 2018ban is meghívást kapott az Erkel Színházba,
ahol már korábban is nagy sikerrel szerepelt.
A „Dalár
ünnepnek” elnevezett nagyszabású
rendezvényen a kórusok önállóan is szerepeltek, a záróeseményen pedig ebben az évben a
jelenlévő együttesek a Carmina Burana-ból
három tételt is énekeltek a Magyar Állami
Operaház énekkarával együtt.
A kóruspróbák családias légkörben zajlanak, ahol a tagok mindenben támogatják
egymást, hiszen az évek alatt szoros barátsá-

gok kötődtek. Az éneklés szeretete összeköti
az énekeseket, és ebben a felszabadult hangulatban nem feledkeznek meg a minőségi
munkáról sem.
A kórus folyamatosan nyitott az új tagok
felé, és ezután is sok szeretettel várja az énekelni vágyó, zenét kedvelő férfiakat és nőket,
akik énektudásukkal szeretnének hozzájárulni
a szigetszentmiklósi kulturális élet színesítéséhez.
A kórus facebook oldala:
https://www.facebook.com/szekely.miklos.
korus/

A szigetszentmiklósi Székely
Miklós Városi Kórus
várja mindazon férfiak és nők
jelentkezését, akik hangjukkal
és énektudásukkal
szeretnék városunk hírnevét
öregbíteni.
Jelentkezni lehet a következő
e-mail címen:
szekely.miklos.korus@gmail.com
vagy személyesen
a Városi Könyvtár
és Közösségi Házban,
a kóruspróba idejében
(keddenként 18–20 óráig).
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Újabb országos siker a floorball sportágban

Szigetszentmiklósról három csapat jutott be az ország 48 legjobb fiú csapata közé
a Floorball Diákolimpia döntőjébe, melyet Kazincbarcikán rendeztek meg január
19-én és 20-án.
A Batthyány Kázmér Gimnázium V. korcsoportos diákjai aranyérmesek lettek:
Fodor Attila, Fodor Dávid, Ludányi Barnabás, Szabó Ákos, Szabó Máté és Zala
Kristóf. A csapat legjobb játékosa kupát vehette át: Szabó Máté.
Az I. korcsoportban a József Attila Általános Iskola tanulói bronzéremmel térhettek haza: Gyurka István, Hoffmann Hunor István, Incze Botond, Pethes Bence
Károly, Varga András Ádám és Vasúth Tamara Zsófi. Legjobb játékos: Gyurka István.
A József Attila Általános Iskola II. korcsoportjának csapata tisztességes helytállással és küzdelemben a 7. helyen végzett. Az I. korcsoportból feljátszókkal együtt
érték el ezt az eredményt.
Franyó Kálmán

Sikeres évet zárt a DancEarth TSE
A DancEarth TSE 2018. december
15-én rendezte meg karácsonyi
Évzáró Akrobatikus Rock And Roll
Gáláját. A rendezvényen a legkisebbektől a felnőtt versenyzőkig mindenki fellépett és megmutatta, mit
is tanult az évben. A gyerekek egy
meglepetés produkcióval is készültek a szülőknek, melyet közösen,
körülbelül 150 táncos egyszerre
mutatott be. A gálával méltó módon ünnepeltük meg táncosaink
sikereit és zártuk együtt az óévet.
2018-ban számos külföldi és hazai versenyen szerepeltek csapataink, párosaink. Külön büszkék vagyunk, hogy a sportág legszínvonalasabb és legmagasabb kategóriájában a mi egyesületünket is képviseli
egy ’A’ kategóriájú páros. Szabó
Nikoletta és Karácsony Zsolt körülbelül másfél éve dolgozik együtt, de
már számos külföldi versenyen álltak rajthoz. Jelenleg a legjobb eredményük nemzetközi versenyen a 12.,
14

a magyar versenyeken pedig a 2.
helyezés. Formációink az országos és
területi mezőnyben is megállják a
helyüket, csapataink sorra hozták el
a dobogós és döntős helyeket.
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Egyesületünk tavalyi legjobb
eredményei: nemzetközi 12. hely,
országos bajnokságon felnőtt kategóriában 3. hely, területi bajnokságon szintén felnőtt kategóriá-

ban 1. hely. Kick Dance és klubközi
bajnokságokon children és junior
kategóriákban 1. helyezés.
Nemes Bettina
2019. 2. szám

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

február 11. - február 17.
február 18. - február 24.
február 25. - március 3.
március 4. - március 10.

Melissa Gyógyszertár
Szent Miklós Gyógyszertár
Regina Gyógyszertár
Kígyó Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás

Hétköznap: 18.00–22.00 • Szombat: 12.00–15.00 • Vasárnap: 08.00–12.00

2018. DECEMBER HAVI
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Endrész Anikó Györgyi
- Kinter Jenő

2018. DECEMBER HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT
HALÁLESETEK

VÉRADÁS
HELYE: Szigetszentmiklós
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Tököli u. 19.
IDEJE:

2019. február 14-e (csütörtök) 12:00-18:00

Mihácsi Zoltán
(1985)
Ender Sándor
(1959)

Farsangi finomságokkal várnak minden kedves véradót a
munkatársai!

SZIGET ZÁRSZERVIZ

Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával!

06-70/701-7843

Szigetszentmiklósi székhelyű közjegyzői irodába
magas szintű számítógépes felhasználói
ismeretekkel rendelkező, önálló munkavégzésre
alkalmas ÜGYVITELI MUNKATÁRSAT keresek
teljes állásra. A közjegyzői vagy bármely
más területen szerzett jogi ismeret előnyt jelent,
de nem feltétel.
A jelentkezéseket a juhasz@mokk.hu
e-mail címre kérem megküldeni önéletrajzzal,
motivációs levéllel és bérigény megjelöléssel.
dr. Juhász Ildikó

Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu
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GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
VÁLASSZA MINDKETTŐT!

AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | www.porschem5.hu
A megadott értékek a WLTP-menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak,
nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján
történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati
eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat érvényessége: 2019. március 31-ig
vagy a 400 darabos importőri készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.
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