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Rendeletalkotás

A testület megalkotta:
– a 11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletét a felnőtt korúakra
vonatkozó szociális gondoskodásáról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Beruházások,
városüzemeltetés

Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a városi parkolási
lehetőségekre készíttessen tanulmánytervet, valamint az iskolák
előtti, csúcsidőszakban történő
közlekedési anomáliákra megoldási
javaslatot.
Elfogadta a testület Szigetszentmiklós város 2018. évben
megújított stratégiai zajtérképére
épülő intézkedési tervét.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Határ úti szennyvízvezeték tehermentesítése érdekében
kialakítandó elkerülő nyomóvezeték építése kapcsán elfogadja a kivitelezést végző Bonex Építőipari
Kft. pótmunka igényét, hozzájárul a
szükséges szennyvíz-nyomóvezeték
Tököli úti nyomvonalának módosításához és a Tököli út–Szebeni út
csomópontjában szükséges nyomóvezeték élőre kötési munkáihoz.
Úgy döntött a testület, hogy
indulni kíván a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt
pályázaton. A pályázat keretében
tervezett fejlesztéseket a következő
helyszíneken, az alábbi prioritási
sorrendben kívánja megvalósítani a
fedezet erejéig: 1. Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény, 2.
Ádám Jenő Emlékház.
Felkérte a képviselő-testület a
polgármestert a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás határozata
szerinti pályázat benyújtására, eszközök beszerzése az Önkormányzati
Üdülő zarándokszállása részére.
Elkészítteti a testület a Bucka
városrész forgalomtechnikai felülvizsgálatának és gyűjtőút hálózat
fejlesztésének döntéselőkészítő
tanulmányát.
A képviselő-testület indulni
kíván az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a Szigetszentmiklós, Massányi Károly út
„B” ütemének felújításával, az úttest II. Rákóczi Ferenc úttól induló
első 285 méteres szakaszára vonatkozóan.
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TÁJÉKOZTATÓ

a képviselő-testület
2019. május 30-i rendes üléséről
Konzorciumi tagként a „KözépDuna vízi turizmusának komplex
fejlesztése” c. projektre elnyert támogatáshoz önerőként további fedezetet biztosított a testület.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy az Üdülő sor M0 és Budapest közigazgatási határa közötti
szakaszának felújításához további
fedezetet biztosít.
A testület úgy határozott, hogy
az elkészített tervek alapján korszerűsíti a Szent Erzsébet téri parkolót.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019. évben út- és jár
dafelújítási munkákat kíván megvalósítani Szigetszentmiklós város
területén.
A testület úgy határozott, hogy
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szigetszentmiklós,
Baross utca 4. szám alatti ingatlanon az építési engedély és a vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció
szerinti sportcsarnokot megépítteti.
Módosította a képviselő-testület a 7/2019. (I. 23.) sz. határozatát,
a „Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése Szigetszentmiklóson II.
Ütem” tárgyában.

Beszámolók, intézményi
és civil hírek

A Pest Megyei Rendőr főkapitánysággal határozott idejű, 2019. július 1-jétől 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra megállapodást kötött a testület a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
foglalkoztatás hatékonyságának
növelése érdekében, 1 fő 4 órás
munkavállaló foglalkoztatásának
támogatása tárgyában.
Elfogadta a testület az Aries
Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését a Felügyelő
Bizottság javaslata és a szakértő
állásfoglalása alapján, valamint az
Aries Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Javasolta a képviselő-testület a
Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése
számára a társaság 2018. évi szám-
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viteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadását, valamint javasolta a társaság közgyűlése számára a Felügyelő
Bizottságnak a Fővárosi Vízművek
Zrt. számviteli törvény szerinti 2018.
éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint a Felügyelő Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló
jelentéseinek elfogadását.
Javasolta a testület a Fővárosi
Vízművek Zrt. közgyűlése számára
a társaság 2019. évi üzleti tervének
elfogadását.
Elfogadta a képviselő-testület a
Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi
vagyonkezelési beszámolóját.
Elfogadta továbbá a testület a
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2018. évi beszámolóját a Felügyelő
Bizottság javaslata és a szakértő
állásfoglalása alapján, valamint elfogadta a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Felügyelő Bizottság javaslata és a szakértő állásfoglalása
alapján elfogadja az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, valamint az SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Javasolta elfogadni a testület a
taggyűlés számára a Kis-Duna
mente TDM Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolóját a Felügyelő Bizottság
javaslata és a szakértő állásfoglalása
alapján. Továbbá javasolta elfogadni
a taggyűlés számára a Kis-Duna
mente TDM Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Úgy döntött a testület, hogy a
„Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány” 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Elszámolási kötelezettség mellett támogatást nyújtott a képviselő-testület a Szigetszentmiklós

Egészséges Városért Közalapítvány
alapszabályában meghatározott
tevékenységek megvalósításához a
2019. évre.
Elfogadta a testület a Huma
nitas’91 Közalapítvány 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Elszámolási kötelezettség mellett támogatást nyújtott a képviselő-testület a Humanitas’91 Közalapítvány alapszabályában meghatározott tevékenységek megvalósításához a 2019. évre.
Engedélyezte a testület a
2019/2020. nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát és a maximális csoportlétszám túllépését.
Úgy döntött a képviselő-testület,
hogy meghirdetett pályázata keretében támogatást biztosít a School
Invest Alapítvány részére 10 fő szigetszentmiklósi iskolás gyermek
nyári táboroztatása céljából, az Alapítvány a Jövő Nemzedékéért elnevezésű alapítvány részére 20 fő szigetszentmiklósi iskolás gyermek
nyári táboroztatása céljából, az Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám
Jenő Zeneiskola támogatásáért elnevezésű alapítvány részére 100 fő
szigetszentmiklósi iskolás gyermek
nyári táboroztatása céljából, „A Mi
Iskolánk” Alapítvány részére 100 fő
szigetszentmiklósi iskolás gyermek
nyári táboroztatása céljából, valamint a Tanulókért, Oktatásért, a
Holnapért Alapítvány részére 82 fő
szigetszentmiklósi iskolás gyermek
nyári táboroztatása céljából.
Keretösszeget biztosított a testület az „Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért” elnevezésű alapítvány részére a 2019. június 2–5.
között megrendezésre kerülő Ös�szetartozás Napja programsorozat
szervezési költségeihez.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata által fenntartott intézmények nem vezető
beosztású munkatársai részére
kulturális, testvérvárosi kirándulást szervez Erdélybe 2019. június
6. és 10. között.

Egyéb ügyek

Indulni kíván a testület a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által
közzétett „Családbarát Önkormányzat Díj 2019” című pályázaton.
Döntött továbbá a képviselőtestület egyedi ingatlanügyekben.
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Csillapodhat a forgalom
a Gyári úti HÉV-átjáró környékén
Az önkormányzat aktívan közreműködik annak érdekében, hogy
mielőtt a HÉV-átjáró szintbeli kereszteződésének megszüntetése
megvalósulna, már addig is forgalomcsillapítási, közlekedésszabályozási megoldások kerüljenek bevezetésre. Ennek érdekében június
20-án az érintett települések és a

közlekedési szakértők bevonásával
egy széles körű megbeszélést hívott össze Szabó József, városunk
polgármestere. Szeptember elejére
a közlekedési tervezőmérnök bevonásával egy hatástanulmányt,
illetve egy forgalomcsillapítási
tervet készítenek el, melyet utána
az önkormányzat megismertet a

Önkormányzati támogatással
születhet új református óvoda
Tovább emelkedhet az óvodai férőhelyek száma városunkban. A Szigetszentmiklós–Kossuth utcai Református Egyházközség hosszú ideje
óvoda építését tervezi. Nemrégiben egy egyházak számára kiírt állami
pályázaton nyertek támogatást. Ez az összeg azonban nem elegendő a
telkek megvásárlására. Az Egyházközségnek segítségre van szüksége,
ezzel kapcsolatban az önkormányzathoz kérelmet nyújtottak be. A kért
60 millió forintos támogatásról a június 19-i ülésén döntött a képviselő-testület. Az óvoda a templomhoz közel, a Rákóczi utcában épülne
meg, tervezetten három csoportszobával. A javaslat szerint az új intézményben az ovisok 80 százalékának mindenképpen szigetszentmiklósi
lakosnak kell lennie.

Megújult a járda
A közelmúltban, a képviselőtestület döntése alapján a Gyári
út páros oldalán elkészült a
felújított járda. A régi, rossz
minőségű – sok helyen szegély
és alap nélküli – terület teljesen
elbontásra került, és összesen
288 méteren, másfél méter szélességben épült meg az új, térköves járda, biztosítva ezzel a
kényelmes gyalogos közlekedést akár babakocsival is. Az
önkormányzat ugyanezen a
szakaszon még idén tervezi a
másik oldali járda felújítását és
megépítését.
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lakossággal. A beérkező jelentések
és a szakértők véleménye alapján
a helyhatóság összeállít egy olyan
intézkedési tervet, amely alapján
már középtávon érezhető forgalomcsillapítás lesz tapasztalható a
Mű úton, a Mű út és a Gyári út
kereszteződésében levő HÉV-átjáró környezetében.

Kezdődik
a tanösvény felújítása
A Szigetszentmiklósi Úszóláp
tanösvényen az elmúlt 17 év
alatt a hidak faszerkezete jelentősen elhasználódott. Július elejétől 4 híd kerül teljes felújításra,
köztük a tanösvény déli végénél
található nagy híd is. A hidakat
teljesen szétszerelik, és eredeti
állapotukban újjáépítik, szükség
szerint az acél és vasbeton alépítményeket is javítják a szakemberek. Első lépésben a nagy
híd mellett található csónakleeresztő stég, valamint az egyik
gerendahíd újul meg. Ez a munkálat még nem befolyásolja a
látogathatóságot. Egy időre
azonban a tanösvény nem lesz
teljes hosszában járható.

Sorra épülnek
az oktatási
intézmények
városunkban
Javában zajlik a Temesvári utcai
óvoda és a kézilabda-sportcsarnok építése Szigetszentmiklóson.
A 330 millió forint vissza nem
térítendő támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően egy 100 fős, 4 csoportszobás
óvoda épül, 125 adagos melegítőkonyhával. Az egymás szomszédságában épülő, illetve bővülő oktatási intézmények sora
ezzel azonban nem áll meg. A
tervek szerint a Temesvári utcai
Vackor Integrált Bölcsőde önálló
épülettel, 4 csoportszobával, a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, továbbá egy 120
adagos főzőkonyhával épül
meg. A fejlesztés a szigetszentmiklósi önkormányzat, az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint a Magyar Kormány
támogatásából valósul meg,
amelyhez mintegy 400 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város.
Az intézmények sorát növelve egy teljesen új iskola is épül
a Petőfi utcában. Az épületben
16 tanterem és konyha várja
majd a diákokat. A beruházást
teljes egészében az állam bonyolítja, a terület pedig az önkormányzat tulajdona. Szabó
József polgármester tájékoztatása szerint a város másik pontján is épülnek intézmények. A
Bucka városrészben is lesz például általános iskola. Ezt egy
Veréb utcai telekre terveztetik.

100 férőhelyes ovi épülhet önkormányzati területen
A Magyar Görögkatolikus Egyház Hajdúdorogi Főegyházmegye Szigetszentmiklóson építteti új óvodáját. A főegyházmegye városunk önkormányzatával
együttműködve egy tervezetten 4 csoportszobás, körülbelül 100 férőhelyes
intézményt kíván megvalósítani. A költségeket a főegyházmegye saját forrásból, valamint állami támogatásból fedezi, az építési ingatlant pedig a
szigetszentmiklósi önkormányzat adományozza. A Csépi úton elhelyezkedő,
több mint 4 ezer nm-es beépítetlen terület még 2015-ben került az önkormányzat tulajdonába. Az óvoda működtetését a tervek szerint 2020. augusztus 31-én kezdi meg a főegyházmegye. Az önkormányzattal megkötendő
szerződésben a főegyházmegye vállalja, hogy a felvett kisgyermekeknek
legalább 80 százaléka helyi lakos lesz, ami azt jelenti, hogy további 80 miklósi gyermek óvodai férőhelye válik biztosítottá.
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Élménybeszámoló a Batthyányból

Izgalmasan telt a június hónap is a
Batthyány Kázmér Gimnáziumban.
A 10. évfolyamos osztályok fél évig
tanultak egy-egy néptáncot, amelyet június 4-én, a nemzeti összetartozás napja alkalmából mutattak be az iskola többi diákja, valamint a szüleik előtt. A tizedikesek
örömmel viselték a dunántúli és a
kalocsai népviseletet, táncaikkal
nagy sikert arattak.
Június 8. és 12. között ugyancsak a tizedikes évfolyam diákjai
vehettek részt – a „Határtalanul”
pályázat keretében – egy ötnapos
tanulmányi kiránduláson Er
dély
ben és a Partiumban. Megtekint
hették a történelmi Magyarország
néhány városának nevezetességeit: Nagyváradon a székesegyházban a Szent László-hermát, a főtéren A Holnap irodalmi társaság
szoborcsoportját; Nagyenyeden a
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
alapította Kollégiumot, az udvarán
a Jókai által megörökített két fűzfát; Kolozsvárott a Há
zson
gárdi
temetőben az erdélyi magyar irodalom alkotóinak sírjait, Fadrusz
János Mátyás-szobrát, valamint
Mátyás király szülőházát. Szatmár
németiben a gyerekek testvériskolánk diákjaival közösen koszorúzták meg Kölcsey Ferenc szobrát.
Nagy kihívást és egyben csodálatos élményt is jelentett a Szé
kelykő, valamint a torockószent
györgyi várrom megmászása. Ki
rándultak a Tordai-hasadékban és
a sóbányában, a Tordatúri-hasa
4

dékban. Az idegenvezetőnk elmondása alapján az utóbbit még a
helyiek közül is csak kevesen ismerik, pedig páratlan látvány tárul
elénk a sziklák közt futó patak
partján egyensúlyozva.
Irodalmi, történelmi, természetjáró túráink mellett diákjainknak lehetőségük nyílt az északkeleti és a mezőségi nyelvjárás tanulmányozására, miközben Petőfiés Ady-verseket olvastak a helyiekkel együtt.
A hónap utolsó napjai sem teltek el izgalmak nélkül, az évfolyam
jelentős része érettségizett angol,
német vagy latin nyelvből.
Száger Erika
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Határtalanul! 2019

Iskolánk 80 tanulója és 8 pedagógusa május 27. és 30. között tanulmányi kiránduláson vett részt
Felvidéken. A kirándulást témanap
előzte meg, amelyen megismerkedtek a gyerekek a felvidéki magyar irodalommal, a vidék történelmével, földrajzával és dalaival.
A négynapos utazás első programjaként az Eötvös Utcai Alap
iskola (Komarno) tanulóival és tanáraival találkoztunk, és különféle
tevékenységekben vettek részt csoportbontásban diákjaink a helyi
gyerekekkel közösen. A további napokon a többi között ellátogattunk
Selmecbányára, Krasznahorkára,

Kés
márk
ra, Lőcsére, Kassára, de
tettünk egy sétát a Csorba-tó körül
is, és lehetőségünk volt megtekin-

teni a jégbarlang varázslatos természeti képződményeit Dobsinán.
Koszorút helyeztünk el Kos
suth
Lajos szobránál Rozsnyón, valamint
Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc
szarkofágjánál. Tátralomnicon
szálltunk meg, így reggelente megcsodálhattuk a felhők közül kibukkanó havas tátrai csúcsokat. Bár az
időjárás nem volt kegyes csapatunkhoz, élményekben gazdag napokat tölthettünk el Felvidéken. Jó
volt felidézni emlékeinket a közös
értékelő órán a kiránduláson készült videók, fotók segítségével.
Ádám Jenő Általános Iskola
és AMI

Büszkeségeink
A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai a
pedagógus nap alkalmával eredményes, sikeres munkájukért sok elismerő díjat vehettek
át különböző rendezvényeken:
Szikora Krisztina magánének-tanárnő
megkapta a város Csikesz Endre díját.
Szabó Péterné matematika, Kincses Edit
szolfézstanárnők, valamint Szász István képzőművész tanárunk miniszteri kitüntetésben
részesült.
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Engelbrechtné Imre Gréta tanító kolléganő a
tankerület kiváló pedagógusa díjat vehette át.
Tominné Schäffer Katalin tanító néni, Ju
hász Kitti citera, Zsirmon Zsolt fúvós, VajlerKovács Etelka dráma tanáraink és Kissimonné
Jeles Jolán szabadidő szervezőnk pedig tankerületi elismerésben részesült.
Örömmel vettük azt is, hogy iskolánkban a
Csikesz Endre díjat egy 8. osztályos tanulónk
is átvehette az évzárón: Szabó Máté 8.b.
Zilling Ibolya
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Nemzeti összetartozás napja

2019. június 4.

Az Ádám Jenő Általános Iskola Fúvószenekara
és a Székely Miklós Városi Kórus

Az ünnepi szónok
Dr. Zsigmond Barna Pál,
országgyűlési képviselő

Szabó József polgármester köszöntője

Közös koszorúzás az Országzászló emlékműnél

6

Ünnepi műsor a határon túli testvériskolák részvételével
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Szigetszentmiklóson

Hutóczky Béla esperes mond imát

Öt ország, egy nemzet
Az I. világháború végeztével 1920.
június 4-én a Versailles melletti
Nagy-Trianon palotában kikényszerített békediktátum értelmében
a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság
ezeréves területének mintegy kétharmadát elcsatolták.
A háborúba lépést az utolsó
pillanatig ellenző magyar vezetés
és a magyar nép példátlan veszteséget szenvedett el.
Az akkori népszámlálási adatok
alapján a Trianon előtti Magyar
ország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millió főre esett vissza, és
az elcsatolt területekkel együtt
mintegy 3,5 millió magyar ajkú
került határainkon kívülre.
2019. 7. szám

Az emléknap minden évben
megemlékezik a nemzeti tragédiáról, de arra is lehetőséget nyújt,
hogy tanúságot tegyen a magyarság összetartozása mellett, és bemutassa a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és
nemzeti érzés egységét.
A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő
Általános Iskola és AMI idén nyolcadik alkalommal rendezte meg az „Öt
ország egy nemzet” programot (ez
egy többnapos rendezvény, amelyen
határon túli és határon inneni tanulók töltenek el pár napot közösen, és
együtt készülnek a nemzeti összetartozás napjára). A program célja,
hogy ezt az ünnepet a város és kiemelten a diákság életének részévé

tegyük. Minden rendezvény egy-egy
művészeti ág köré épül: néptánc,
népzene, képzőművészet, irodalom.
Idén a népzene kapta a főszerepet.
Iskolánkba június 2-án érkeztek
a tanulók négy határon túli magyarlakta településről: Zentáról,
Komáromból, Gyergyószentmiklós
ról és Szürtéről.
Vasárnap nagy szeretettel vártuk
határon túli vendégeinket, örültünk
az újra találkozásnak. A hétfői nap
igen mozgalmas volt: Gellért-hegy,
budapesti városnézés, Parlament;
majd a délutáni próbák után megérdemelte mindenki a pihenést.
Eljött a megemlékezés napja.
Mindenki izgalommal várta, hogy
bemutathassa az iskola színpadán

saját tájegységének népdalait. Az
előadást élvezhette az iskola összes
tanulója.
18 órakor a városi megemlékezésen a Nemzeti Összetartozás
Parkjában az Országzászló Emlék
műnél a város lakosságával emlékeztünk Trianonra. Ez a műsor is
mindenki számára felejthetetlen
emlék: együtt, közösen, határok
nélkül.
Este az iskola aulájában egy kicsit lazábban élőzenés táncházat
rendeztünk. Nagyon sok barátság
alakult ki. Másnap, egymástól búcsút véve ki határon túl, ki határon
innen folytatta hétköznapjait.
Ádám Jenő Általános Iskola
és AMI
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A szigetszentmiklósi pedagógusokat
köszöntötte a város

A Városi Pedagógusnapon több kitüntető elismerést is átadtak. Az
önkormányzat által alapított díj
Csikesz Endre nevét viseli, emlékezve Szigetszentmiklós kiváló pedagógusára. Az ünnepségen kitüntető
díjat vehetett át Jámborné Miskolczi
Éva óvodapedagógus, Szikora
Krisztina, az Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI tanára, Hercegh Anita,
a József Attila Általános Iskola taní-

tója és Becz Ágnes, a Kardos István
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium tanára. Az eseményen köszöntötték Szinger Jánosnét,
a Napraforgó Óvoda nyugalmazott
vezetőjét, aki a Kecskeméti Óvónő
képző Intézetben 1969-ben, 50 évvel ezelőtt kapott oklevelet. Ennek
bizonyságául a Neumann János
Egyetem aranyoklevelet adományozott részére.

Ez elképesztő volt!

Ételt szállítanak vele

4-1-re megverte a Fradit, és ezzel kiharcolta az első osztályban való bennmaradást Szigetszentmiklós Futsal csapata. A június 17-ei összecsapáson több
mint 600 néző szurkolt a Városi Sportcsarnok lelátóin. Az első mérkőzés 5:3
arányú elvesztése után sikerült fordítania a miklósi alakulatnak, így jövőre is
lesz NB1-es csapata városunknak. Gratulálunk!

Új autót vásárolt a Vadgesztenye Szociális Intézmény, melyet
az önkormányzat a tavalyi költségvetési zárszámadásáról szóló
rendelet megalkotásával támogatott.
A tehergépkocsit hűtőteres ételszállítóvá alakíttatták át
annak érdekében, hogy a település távolabbi pontjaira: Felsőtag,
Lakihegy és Bucka városrészekre is könnyebben érjenek el a
szociális étkeztetés során. A Szigetszentmiklóson élő idősek
lakhelyére napi egyszer történik ebédkiszállítás.
A Vadgesztenye Szociális Intézményben az étkeztetés mellett nappali ellátásban működtetik az Idősek Klubját, átmeneti
elhelyezést biztosítanak az Időskorúak Gondozóházában, valamint fontos szerepet töltenek be a házi és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban.
8
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Tanévzáró koncert a Kéktón

Idén 12. alkalommal rendezte meg a város a Tanévzáró koncertet. Június 15-én számos
elfoglaltság várta a kilátogató fiatalokat a Kéktó Szabadidőparkban, ahol az esti órákban előbb a The Carbonfools, majd az Ocho Macho zenekar lépett fel.

2019. 7. szám
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Apák napi piknik
a Buckában

Idén első alkalommal került megrendezésre az Apák napi piknik a
Buckétás Egyesület szervezésében.
Június 15-én az apukák a nagy
melegben hősiesen helyt állva öt
csapatban mutatták be főzési tudományukat: Buckapák, Csipet
Csapat, Elsóztuk, Gyulyásördögök,
Marhajó marhakészítők.
A nevezés feltétele csapatonként
egy apa részvétele volt. Akadtak
köztük baráti társaságok, nagyobb
családok, közösen nevező szomszédok, akik együtt versenyeztek.
A hangulat szuper volt! Apák,
anyák, helyenként nagyszülők és
barátok egyaránt pucoltak, aprítottak, kevertek, fűszereztek, fát vágtak, tüzet csiholtak, csak úgy sercegett a szalonna és szálltak a finomabbnál finomabb illatok. Amíg a
felnőttek egyes esetekben a vérüket
is adták – szeletelés közben – a tökéletes gulyásért, addig a gyerekek
sem unatkoztak; a szervezők sorver10

sennyel, ügyességi játékokkal készültek a legkisebbeknek.
A hőség ellen fagyival, hideg
dinnyével, hideg üdítővel és sok-sok
jégkockával védekezhettek a rendezvényen résztvevők a támogatók
és az egyesület jóvoltából.
Minden csapat jól teljesített, a
zsűrinek nehéz dolga akadt. Csak az
I. helyezett volt biztos – egy hajszálnyi előnnyel –, a további rangsort
újabb kóstolások ellenére végül
kénytelenek voltak a szerencsére
bízni a szervezők, és kisorsolták a
győztest. Így alakult ki az I. Apák
napi főzőverseny eredménye:
1. hely: Marhajó marhakészítők
2. hely: Csipet Csapat
3. hely: Gulyásördögök
A szervezők végül minden csapatot
jutalmaztak. Az első helyezett hazavihette a vándorkupát, a horgolt
Bucka Séfet, ami Bólya Éva keze
munkáját dicséri.
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A program szervezői szeretnék,
hogy ez a rendezvény is hagyománnyá váljon, így a győztest – és
természetesen a többi csapatot is –
várják vissza jövőre, hogy megvédjék

címüket vagy továbbadják a következő győztesnek a nagyszerű kupát.
Meglepetésként nemcsak főzőverseny győztest hirdettek, hanem
az Egyesület hölgytagjai által megválasztásra került az Apák Szépe is.
A Buckétás Egyesület ebben az
évben még két nagyszabású programmal készül a város lakóinak: a III.
alkalommal megrendezésre kerülő
Buckaweennel, valamint a II.
Buckapóval. A részleteket megtalálhatják a Facebookon, a Buckétás
Egyesület oldalán. Várnak mindenkit
szeretettel.
2019. 7. szám

A Kis-Duna mente TDM szervezet tagjai
A Turisztikai Desztináció Me
nedzsment szervezet az adott térség, mint turisztikai célpont népszerűsítésével és menedzselésével
foglalkozik.
A Kis-Duna mente TDM szervezet 2011-ben alakult, tagságát ön-

kormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek alkotják, amelyek a
Ráckevei Duna-ág és környékének
turizmusában érdekeltek.
Az alábbiakban bemutatjuk szigetszentmiklósi és szigetcsépi szolgáltatóinkat.

SZIGETSZENTMIKLÓSI VÍZISPORT EGYESÜLET
OÁZIS WELLNESS ÉS SPORTHOTEL

A sport-, fürdő-, és wellness komplexum 15 000 m2-en várja a kikapcsolódni, sportolni vágyó vendégeket.
Weboldal: http://oaziswellness.hu/

A több, mint 25 éve alapított egyesület a Kéktó Szabadidőpark szomszédságában található. A Rév sor 25. szám alatti csónakháznál lehetőséget biztosít kajak-kenu bérlésre áprilistól szeptemberig.
Weboldal: https://www.kisdunamente.hu/kenuval-a-kis-dunan/

GÁL SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET
PÁRATLAN CUKRÁSZDA

15 éves múltra visszatekintő családi üzemeltetésű cukrászda, ahol
közel 40 féle tortából és különféle kézműves fagylaltokból válogathatnak a vendégek.
Weboldal: www.tortasziget.hu

2019. 7. szám

A családi vállalkozás mintegy 70 hektárnyi területen gazdálkodik a
szigetszentmártoni dűlőkön, de 2011-től a Balaton-felvidéken termett nemes fajtákkal is gazdagodott az amúgy is széles borkínálat.
A közelmúltban nemzetközi elismerést kaptak: a Balaton-felvidéki
Chardonnay boruk a világ 10 legjobb Chardonnay-i közé került.
Weboldal: http://galpinceszet.hu/
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2019. július–augusztusi programok
Július 19. (péntek) 20.00
(esőnap július 21., vasárnap)
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Váczi Eszter & Quartet
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 1400 Ft/
diák, nyugdíjas. Asztalfoglalás jegytérkép szerint e-mailen a szegedi.
zsuzsa@sargahaz.com, illetve telefonon a 06/24 530-980-as és a
06/20 511-0982-es számon előzetesen szükséges! Helyszín: Garden
Café, Szigetszentmiklós, Rév sor 94.
Augusztus 11-20.
XXVI. Summerfest Nemzetközi
Folklórfesztivál
Jegyinformáció:
www.summerfest.szigetszentmiklos.hu
Helyszín a koncertek, a Magyar Gála
és a Táncpanoráma előadások esetén: Városi Sportcsarnok.

12

Augusztus 12-19.
Gyermekek Summerfestje
A belépés díjtalan! Helyszín: Fesz
tiválsátor (Városi Könyvtár és
Közösségi Ház előtti parkoló).
Augusztus 16. (péntek) 20.00
(esőnap: augusztus 22., csüt.)
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Jumping Matt & His Combo
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 1400 Ft/
diák, nyugdíjas. Asztalfoglalás jegytérkép szerint a szegedi.zsuzsa@
sargahaz.com címen, illetve telefonon a 06/24 530-980-as és a 06/20
511-0982-es számon előzetesen
szükséges! Helyszín: Garden Café.
Augusztus 20. (kedd)
Államalapító Szent István király
napja alkalmából rendezett ün-
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nepség. Ünnepi köszöntő. Ünnepi
műsor. Helyszín: Szent Erzsébet tér.
2019. augusztus 31. (szombat)
Roxiget rockzenei tehetségkutató
verseny és kisfesztivál
Helyszín: Városi Könyvtár
és Közösségi Ház előtti tér.
A belépődíjas rendezvényekre jegyek
elővételben vásárolhatók a jegy.hu
oldalon vagy a Városi Könyvtár és
Közösségi Ház információjánál!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KEDVES OLVASÓINK!
A Városi Könyvtár és Közösségi
Házban a kölcsönzés
2019. június 24. és augusztus 4.
között szünetel. Az első kölcsönzési
nap: 2019. augusztus 5.

Kedves Látogatóink!
A törökbálinti Tüdőgyógyintézet tüdőszűrő vizsgálatot tart a Városi
Könyvtár és Közösségi Házban augusztus 1. és szeptember 23. között.
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

11.45 – 17.45
07.45 – 13.45
11.45 – 17.45
07.45 – 13.45
07.45 – 13.45

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés
a szűrőállomáson kapható csekken
történik. A 14-18 év közötti gyermekek
szűrése ingyenes, de beutaló és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges.

2019. 7. szám

2019. 7. szám
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Nem remélt vívással
nyerte meg az U19-es
Öttusa Eb-t Erdős Rita
„Erő, lelkesedés, kitartás,
mélyről feltörni és játszani”
Ezzel a mondattal jellemezte a két testnevelő tanár és edző, Balika Tímea
és Oláh Norbert a május 30-a és június 2-a között Békéscsabán megrendezett Kézilabda Diákolimpia Országos Döntőjébe jutott csapatot. 18 év
után ebben az esztendőben egy sikeres sorozat után a Kardos István
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium III. korcsoportos csapata
jutott be a Kézilabda Diákolimpia Országos döntőjébe, ahol az előkelő 6.
helyezést érték el. Gratulálunk nekik!

Utánpótlás Magyar bajnokság – Dorog
Versenyzőink két szabályrendszerben indultak a bajnokságon és végül
2 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 1 bronzérmet „kickboxoltak” össze.
A tét nagy volt, mivel az augusztus 23-31. között Győrben megrendezésre kerülő Kadet és Junior Utánpótlás Európa bajnokság válogatott
versenyzőinek kiválasztása a Magyar bajnokság és nemzetközi versenyek eredményei alapján történik.
Mivel Kolozsvári Kinga a light és kick-light versenyszabály országos
címét is megszerezte, ő már biztos tagja az Eb-csapatnak.
A tikkasztó litvániai hőségben
éremesővel hűtötte le magát a
magyar korosztályos öttusa-válogatott. Kisvárosunkból Erdős Rita
képviselte hazánkat a kontinensviadalon, és Európa-bajnoki címet
szerzett, miután úszásban a középmezőnyben, vívásban a harmadik,
kombinált számban az ötödik legjobb eredményt érte el. Összesen
1012 ponttal zárta a kontinensbajnokságot, előnye pedig tetemesnek
mondható a mögötte 21 ponttal
lemaradva második helyen végző
orosz Julia Szergejeva, és a 22
ponttal kevesebbet gyűjtő spanyol Andrea Medina előtt.
„Sikerünk a víváson múlt. Erdős
Rita a páston olyat produkált, hogy
azt álmomban sem gondoltam volna, de szerintem ő sem! Aztán egy
fantasztikus kombinált számmal
nagyon simán győzött. Abszolút
megérdemelten nyerte meg az
14

Eredmények
Kolozsvári Kinga 2 aranyérem
Kolozsvári Enikő 2 ezüstérem
Bokor Szilárd 1 ezüst és 1 bronzérem
Gratulálunk a versenyzőknek, a felkészítést végző vezetőedzőnek és
szakmai stábjának!
Gnyálin István
Szigetszentmiklós-Tököl SE
Európa-bajnokságot, ráadásul nagy
öröm, hogy Szűcs Dórával és Eszes
Noémivel kiegészülve csapatban is
a dobogó második fokára állhattunk” – nyilatkozta Szloboda József
utánpótlás szövetségi kapitány.
Rita külön kiemelte, hogy a vívás elsajátításában sok segítséget
kapott Noseda Tibortól és az általa
vezetett Szigetszentmiklósi Vívó
egylettől, illetve a szintén helyi
lakos Pop Adriántól, a BVSC vívómesterétől.
forrás: utanpotlassport.hu
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Both Piros
esztétikai- és gyógypedikűr

BEAUTY ROOM SZÉPSÉGSZALON

Bajcsy-Zsilinszky út 28., Szigetszentmiklós 2310

Jelentkezz be: +36 30 681 3256
@bothpirospedikur

2019. MÁJUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT
HALÁLESETEK
Király József István 
Rácz Lajosné 
Simon Béla Zoltánné 
Szekeres Pál Bertalan 

2019. MÁJUS HAVI
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

@bothpirospedikur

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

(1945)
(1921)
(1934)
(1933)

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu
Ecsedi Dóra–Gulyás Péter
Potencsik Éva–Karsai György
Somogyi Mónika

–Balla Zoltán László
Vizhányó Dóra–Balogh László

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN
július 8.-július 14.
július 15.-július 21.
július 22.-július 28.
július 29.-augusztus 4.
augusztus 5.-augusztus 11.
Ügyeleti nyitva tartás

Szent Miklós Gyógyszertár
Regina Gyógyszertár
Kígyó Gyógyszertár
Elixír Gyógyszertár
Melissa Gyógyszertár

Hétköznap: 18.00–22.00 • Szombat: 12.00–15.00 • Vasárnap: 08.00–12.00
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MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

5 530 000 Ft-tól

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
7ules.skoda.hu

a::
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
m
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet
d l t
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell
ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével
csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra jogosultak
és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.
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