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Rendeletalkotás

A képviselő-testület megalkotta
  a Szigetszentmiklós Város Önkor-

mányzatának 2017. évi költségve-
téséről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 1/2017. (II. 16.) ön-
kormányzati rendelet módosításá-
ról szóló rendeletét,

  a településkép védelméről és ala-
kításáról szóló 27/2017. (XI. 30.) 
rendeletét,

  az egyes helyi adókról szóló 
21/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ren-
deletét,

  a Szigetszentmiklós város közterü-
leteinek használati rendjéről szóló 
29/2017. (XI. 30.) számú rendele-
tét,

  a felnőtt korúakra vonatkozó szo-
ciális gondoskodásról szóló 
5/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ren-
deletét,

  a szervezeti és működési szabály-
zatról szóló 19/2014. (XI.06.) ön-
kormányzati rendelet mó do sí tá-
sáról szóló rendeletét és

  az egyes anyakönyvi események 
engedélyezéséről, és az esemé-
nyekhez kapcsolódó többletszol-
gáltatásért fizetendő díjairól szóló 
19/2016. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ren-
deletét.

Városfenntartás, 
városfejlesztés

A tisztított szennyvíz nyomóveze-
ték kiváltásának beruházásához 
szükséges 37 950 000 Ft-os önerő 
biztosításáról döntött a képviselő-
testület.

A testület döntött továbbá a 
Városi Sportcsarnok, a Pitypang 
Óvoda valamint az Ádám Jenő Álta-
lános Iskola és AMI iskolakonyha és 
hangversenyterem térrészek mű-
szaki karbantartási és üzemeltetési 
feladatainak ellátásához szükséges 
közbeszerzési és beszerzési eljárá-
sok lefolytatásáról. 

A képviselő-testület a 2018. évre 
megbízta az Észak-Csepel Szigeti 
Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.-t 
a város közterületein lévő csapa-
dékvíz-elvezető és szikkasztó rend-
szerek üzemeltetésével, fejlesztésé-
vel, rendkívüli csapadékvíz-helyzet 
esetén a szükséges kárelhárító 
munkák elvégzésével. A feladatok 
ellátásához szükséges bruttó 
50 000 000 Ft fedezetet előzetes 
kötelezettségvállalással a 2018. évi 
költségvetés terhére biztosította.

A testület feladatellátási szerző-
dést köt az Aries Kft.-vel a 2018. évi 
közterület üzemeltetési feladatok 
ellátására. 

Támogatási szerződés megköté-
séről döntött a képviselő-testület a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
mal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel 
az elővárosi autóbuszjáratok finan-
szírozása tárgyában.  

Az Üdülő sor – Rév út HÉV átjá-
ró világítás kiépítésének kivitelezé-
sével az ERSTO Kft.-t, mint legjobb 
ajánlattevőt bízta meg a testület az 
árajánlatában adott 1 643 585 Ft + 
áfa díjért. 

Döntés született a Bucka-tó 
vízminősége kapcsán a monitoring 
mintavételezést, jelentéskészítést, 
valamint a lejáró engedély meg-
hosszabbítását illetően bruttó 8 
millió Ft értékben, az önkormány-

zat 2018. évi költségvetésének 
terhére. 

A képviselő-testület egyetértett 
az Érd és Térsége Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosításával.

Tudomásul vette a testület a 
„Szigetszentmiklós Lakihegy reha-
bilitációja” című VEKOP-6.2.2-15-
2016-00002 azonosítószámú pro-
jekt kapcsán a Pest Megyei Terület-
fejlesztési Nonprofit Kft. konzorci-
umból történő kilépését.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az „Óvodai kapacitásbő-
vítés Szigetszentmiklóson – a Laki-
hegyi Akácliget Tagóvoda 50 férő-
hellyel történő bővítése” című pro-
jekt keretében keletkezett fel nem 
használható, át nem csoportosítha-
tó támogatási összeget, bruttó 
1 862 590 Ft-ot és annak kamatait 
visszafizeti a Magyar Államkincs-
tárnak.

Intézményi, egészségügyi, 
szociális és civil hírek

Az 5. számú felnőtt háziorvosi kör-
zetre vonatkozó területi-ellátási 
kötelezettséggel bíró háziorvosi 
praxisjog átruházásáról döntött a 
testület. Hozzájárult ahhoz, hogy 
Dr. Józan Gyöngyi az 5. számú fel-

nőtt háziorvosi körzet működtetési 
jogát elidegenítse Dr. Komáromi Il-
dikó praxisjogot megszerezni kívánó 
részére. Döntést hozott továbbá a 
képviselő-testület arról, hogy a 
Salvamont Medical Kft.-vel, vala-
mint annak képviselőjével, Dr. Ko-
máromi Ildikóval feladatellátási 
szerződést köt, valamint a Gemma 
Gyógyító és Szolgáltató Bt.-vel kö-
tött feladatellátási szerződést meg-
szünteti. 

A területi alapellátás keretében 
biztosított orvosi ügyeleti és nappa-
li sürgősségi ellátás fenntartására 
vonatkozóan úgy döntött a képvise-
lő-testület, hogy plusz 1 fő orvos 
közreműködését 2018. március 
1-től 12 hónap időtartamra a to-
vábbiakban is biztosítja. A szüksé-
ges bruttó 16 320 000 Ft fedezetet 
a 2018. évi, valamint a 2019. évi 
költségvetés terhére, előzetes köte-
lezettségvállalással biztosította.  

A testület a „Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata Helyi Esély-
egyenlőségi Programja 2013-2018.” 
című dokumentumot az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően áttekintette és válto-
zatlan formában jóváhagyta.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Szigetszentmiklósi Kon-

a képviselő-testület november 15-ei rendkívüli,  
valamint november 29-ei rendes üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
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Jelentős fejlesztések előtt áll a szigetszentmiklósi
Szakorvosi Rendelőintézet

duktív Óvoda és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény 
1 714 536 Ft bekerülési értékű in-
gatlan felújítási munkáinak a Szi-
getszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont részére történő vagyonkeze-
lésbe adását jóváhagyja.

A testület az Egészségügyi és 
Oktatási Intézményeket Működte-
tő Iroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint az irodá-
hoz hozzárendelt önállóan műkö-
dő költségvetési szervek közötti 
gazdálkodási feladatok és felelős-
ségvállalás rendjéről szóló munka-
megosztási megállapodást, továb-
bá az iroda és az iskolai intézmé-
nyek között létrejött munkameg-
osztási megállapodás megszűné-
sét jóváhagyta.

A képviselő-testület egyetérté-
sét fejezte ki Kissné Hegedűs Éva – 
újabb 5 évre szóló – intézményve-
zetői megbízásához a Szigetszent-
miklósi Batthyány Kázmér Gimnázi-
um vezetésére.

A testület úgy döntött, hogy a 
KIMIR eddigi vezetője, Sárkány 
Tünde munkavégzését 2017. no-
vem ber 1-től 2017. november 30. 
napjáig jóváhagyja, és jogviszo-
nyát 2017. november 30. napjával 
megszünteti. Egyúttal elfogadta, 
hogy Bőhm-Szatmári Tünde Kata-
lin munkavégzését 2017. decem-
ber 1. napjától kezdje meg, mint a 

KIMIR vezetője, és 2022. novem-
ber 30. napjáig, határozott időre 
megbízta az intézményvezetői fel-
adatok ellátásával.

A képviselő-testület döntése ér-
telmében 2018. január 1-től 2022. 
december 31-ig 2 férőhelyszámot 
biztosít az önkormányzat a gyerme-
kek átmeneti otthona ellátás bizto-
sítása érdekében a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmé-
nyek Igazgatósága Gyermekek Át-
meneti Otthona intézményében. A 
megkötendő feladatellátási szerző-
dés rendelkezik a fenntartott lét-
számon felül jelentkező igény ese-
téről, valamint annak költségvetési 
részleteiről. A szükséges fedezetet 
az önkormányzat a 2018. évi költ-
ségvetésének terhére biztosítja. 

Feladatellátási szerződést köt az 
önkormányzat a Narancsliget Ala-
pítvánnyal 2018. augusztus 31-éig 
terjedő időszakra 1 fő szigetszent-
miklósi gyermek óvodai ellátására. 

A képviselő-testület felülvizs-
gálta a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. 
§-a alapján a bolgár, német vala-
mint roma nemzetiségi önkor-
mányzatokkal fennálló együttmű-
ködési megállapodását, és azokat 
az abban történt jogszabályi vala-
mint egyéb szabályozási változá-
sok átvezetésével egyetértve jóvá-
hagyta.

A testület úgy döntött, hogy a 
2017. évi költségvetésében a „Test-
vérvárosi keret” előirányzaton fenn-
maradó teljes maradványösszeget, 
azaz 3 355 826 Ft-ot a Szigetszent-
miklósi Polgármesteri Hivatal Kos-
suth Lajos utca 2. szám alatti felújí-
tási munkálatainak megkezdéséhez 
használja fel.

A képviselő-testület 1 000 000 
Ft összeget biztosított a 2017. évi 
Sport Gála megrendezésének költ-
ségeire.

A testület elfogadta a „Testvér-
települési programok és együttmű-
ködések” című pályázat keretében 
szervezett szakmai tanulmányútról 
szóló beszámolót és elszámolást.

A képviselő-testület elfogadta a 
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók 
Körének sportfejlesztési beruházá-
sáról, valamint a vendéglelátó beru-
házásáról szóló tájékoztatóját. 

Döntés született egy korábbi ha-
tározat módosításáról, amely szerint 
a „Szigetszentmiklósi Testgyakorlók 
Köre – Asztalitenisz Szakosztály és a 
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók 
Köre – Ritmikus Gimnasztika Szak-
osztály részére a 2017. január 1. és 
augusztus 31. közötti időszak tekin-
tetében az elszámolási határidőt a 
képviselő-testület 2017. december 
20-ig meghosszabbította. 

Hozzájárulását adta a testület a 
St-ART Alapítvány székhelyeként a 

Szigetszentmiklós, Szebeni út 81/B. 
szám alatti ingatlanon történő be-
jegyzéshez, valamint a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központtal 
egyez tetett használatához.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy elkészítteti a Polgármes-
teri Hivatal Kossuth Lajos u. 2. sz. 
alatti főépületén a balesetveszély 
elkerülésére és további állékonyság 
megtartására irányuló rendkívüli 
tetőjavítási és bejárati burkolat fel-
újítási munkálatokat.

 
Egyéb ügyek

Elfogadásra került a 2017. évi költ-
ségvetés I-III. negyedévi teljesítésé-
ről szóló pénzügyi beszámoló, vala-
mint a Kulturális, Sport- és Társa-
dalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint 
a Települési Értéktár Bizottság fel-
adatait ellátó bizottság tevékenysé-
géről szóló beszámoló.

Elfogadta továbbá a képviselő-
testület az önkormányzat 2018-
2021. évekre vonatkozó stratégiai 
ellenőrzési tervét. 

Döntés született a képviselői ke-
retek maradványösszegeinek fel-
használásáról, valamint elfogadásra 
került a képviselő-testület 2018. 
évre vonatkozó munkaterve.

Döntés született még egyedi in-
gatlan ügyekben és egy önkor-
mányzati bérlakás ügyében.

Az Egészséges Budapestért 
Program keretében mintegy 
352 millió forintot nyújt a kor-
mány fejlesztésre. A korszerű-
sítés részleteivel kapcsolatban 
sajtótájékoztatót tartottak az 
intézményben. Bóna Zoltán, a 
térség országgyűlési képviselő-
je, a Fidesz frakcióvezető-he-
lyettese a tájékoztató alkalmá-
val elmondta: a térség lélek-
számának növekedése az intéz-
mények folyamatos fejlesztésé-
nek igényét eredményezik. 
Hozzátette: a támogatásnak 
köszönhetően új épületrésszel 
bővül a rendelőintézet, új diag-
nosztikai eszközök beszerzése 
és az informatikai rendszer 

korszerűsítése is megvalósul-
hat. A nagyfokú felújítás ered-
ményét már 2018-ban érezhe-
tik a térségi polgárok – tette 
hozzá. 

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán 
egészségügyért felelős állam-
titkár szerint mindig van mit 
javítani az egészségügyi ellátó-
rendszeren. Korábban is gyak-
ran történtek fejlesztések, ezek 
azonban nem voltak összehan-
goltak. A közös célrendszeren 
belül minden olyan lépés meg-
történik majd, ami a betegek 
érdekeit szolgálja – emelte ki 
az államtitkár. 

A környéken élők egészség-
ügyi ellátását javítja majd a 

mammográfiai berendezés fej-
lesztése is, hiszen korábban 
ezért a vizsgálatért a kistarcsai 
kórházba kellett utazniuk a pá-
cienseknek – ezt már dr. Raffay 

Éva, a rendelőintézet főigazga-
tója mondta, hozzátéve azt is, 
hogy a korszerűsítés egyik leg-
fontosabb része a mammográfi-
ai szakrendelés fejlesztése.
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Új épületrésszel bővült az idősotthon
A Vadgesztenye Szociális Intézményt részben 
pályázati forrásból fejlesztették, amelynek 
keretében 20 millió forintot nyert az önkor-
mányzat. A városnak további 68 millió forin-
tot kellett hozzátennie ehhez az összeghez.

A fejlesztés során két darab kétfős, egy 
darab háromfős lakószobával, valamint a hoz-
zájuk tartozó szociális helyiségekkel bővítet-
ték az intézményt, a munkatársak számára 
pedig új irodát és öltőzőket is kialakítottak. 
Szabó József polgármester reméli, hogy a bő-
vítéssel jelentősen tudnak javítani az ott élő, 
vagy éppen bejáró idősek életkörülményein. 

Nagy Ferencné, az intézmény vezetője a 
december 15-ei átadó ünnepségen elmondta: 
mostantól két fontos dátumot tartanak szá-
mon, az egyik az 1981-es indulás, amikor a 
régi épületszárny megnyitotta kapuit, a másik 
pedig a mostani avatás napja.
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Dolgos év áll 
az önkormányzat mögött

Az egyik legfontosabb, hogy állami támogatással 
épülhet meg két 16 tantermes iskola Sziget-
szentmiklóson. Az egyik intézmény a Temesvári 
utcában, a másik pedig a Bucka városrészben 
épülhet fel. A következő évtizedeket meghatározó 
fejlesztésként értékelte a két új óvoda építését is, 
melyek közül az egyiket a Csépi útra, a másikat 
pedig szintén az új iskola szomszédságába, a 
Temesvári utcába szánja a városvezetés. Mindkét 
nevelési intézmény építése 500 millió forintba 
kerül, és valamennyi esetében pályázott az önkor-
mányzat. A Temesvári utcába szánt intézmény 
építésére 330 millió forintot nyertek, a másik pá-
lyázat elbírálásáról azonban még nem érkezett 
tájékoztatás. Sikertelen pályázat esetén önkor-
mányzati beruházásként építik fel az intézményt.  

Hamarosan kiépül városunkban a bővített 
térfigyelőkamera-rendszer. Annak érdekében, 
hogy a szigetszentmiklósiak nagyobb biztonság-
ban érezhessék magukat, és a rendőrség hatéko-
nyabban tudjon fellépni a bűnesetek kapcsán, 
mintegy 27 kamerával bővítik a jelenlegi hálóza-

tot. Ezek jelentős részét a város központi hely-
színein helyezik ki. Az engedélyeztetések még 
zajlanak, így várhatóan jövő év elejére megtör-
ténhet a bővítés. 

Dr. Vántsa Botond szerint ha valaki megkér-
dezne 10 szigetszentmiklósit arról, hogy min vál-
toztatna a város életében, kilencen bizonyára a 
közlekedést említenék, mint megoldandó problé-
mát. Mint mondta, tisztában van a város vezetése 
azzal, hogy jelentős változásokra lenne szükség, 
az ad hoc megoldások csak ideig-óráig segítenek. 
Jelen pillanatban látványos intézkedést nem tud 
tenni az önkormányzat, hiszen a Csepeli út és a 
Gerincút is állami tulajdonban van. A város, amit 
tud (útfelújítás, karbantartás, járdaépítés), meg-
tesz a helyzet javítása érdekében. 

Dr. Vántsa Botond kitért a közelmúltban fel-
számolt szelektívhulladékgyűjtő-szigetekre is, 
ahová hosszú ideig sokan válogatás nélkül he-
lyeztek el hulladékot. Ennek elszállítása sok pén-
zébe került az önkormányzatnak, ezért a szigetek 
megszüntetéséről döntött. Egy olyan kamerával 

ellenőrzött gyűjtőhelyszínt hoznak majd létre az 
Aries Kft. telephelyén, ahol ellenőrzött körülmé-
nyek között, nyitvatartási időben helyezhetik el a 
szelektív hulladékot a szigetszentmiklósiak. 

Az alpolgármester a fontosabb fejlesztések 
közé sorolta még a többi között a Határ úti orvo-
si rendelő környezetének rendezését, az autó-
buszmegállók térköves átépítését és akadálymen-
tesítését a Bucka városrészben, valamint a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer fejlesztését.

Az alpolgármesterrel készült teljes beszél-
getés visszahallgatható a www.lakihegyradio.
hu oldalon található Hangos archívumban, a 
Napirenden c. műsoron belül.

Karácsony előtt megnyitotta kapuit az 1300 m2 alapterületű, fedett 
jégpálya a Kéktó Szabad időparkban.

A PÁLYA NYITVA TARTÁSA TANÍTÁSI NAPOKON:
8:00-15:00-ig ingyenes használat biztosítása szervezett iskolai, óvo-
dai csoportok számára. (Az időbeosztás és egyéb feltételek tekinteté-
ben az intézményvezetőkkel történő egyeztetés szükséges.)
15:00-18:00-ig a Szigeti Bikák S. E. edzései.

18:00-20:00-ig közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft).
20:00-22:00-ig a városi hoki csapatok és egyéb csoportok részére 
teljes pálya bérelhető a vállalkozóval egyeztetve (térítéses).

TANÍTÁSI SZÜNETI NAPOKON:
8:00-10:00-ig a Szigeti Bikák S. E. edzései és mérkőzések  
(8:00-13:00 óráig, amennyiben a vállalkozó tornát szervez).
10:00-20:00-ig közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft, 
13:00-20:00-ig, amennyiben a vállalkozó tornát szervez).
20:00-22:00-ig a városi hoki csapatok és egyéb csoportok részére 
teljes pálya bérelhető a vállalkozóval egyeztetve (térítéses).

Üzemel a jégpálya a Kéktón

Városunk alpolgármestere, Dr. Vántsa Botond a helyi médiában foglalta össze az idei 
év legfontosabb beruházásait. Az alpolgármester szerint a város életében meghatá-
rozó szerepet betöltő, fontos döntések születtek az elmúlt időszakban.
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SPORTGÁLA 
– első alkalommal Szigetszentmiklóson

Idén első ízben szervezett sportgálát a város önkormányzata. Az esemény-
nek november 24-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont. A 
rendezvényen ünnepélyes keretek között adta át Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata a 2017. évi Testnevelés- és Sport Díjat. A kitüntetett Laszák 
Zoltán, kick-box világbajnok lett.

Szabó József polgármester az esemény kapcsán reményét fejezte ki, hogy 
a sportgálából hagyomány lesz Szigetszentmiklóson, illetve, hogy a sporto-
lók, sportvezetők és egyesületek érezni fogják, hogy ezt az eseményt értük 
szervezi az önkormányzat.

Szigetszentmiklósra is megérkezett a Mikulás, ahol két ízben is találkozott a gyerekekkel. 
De cember 5-én és 6-án a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében, a Maskara 
Társulat előadásának végén lepte meg ajándékaival a kicsiket.

Miklóson 
járt a Mikulás



 „AZ UNOKÁK FELNŐTTEK, KEVÉS MÁR A KÖTELEZŐ FELADAT, GYERE KÖZÉNK ÉS ÉREZD JÓL MAGAD!”
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Január 16. Magyar Kultúra Napja, tagdíjbefi-
zetés, hallásvizsgálat (15 óra).

Január 31. Cserkeszőlő, fürdő.  
Indulás 7 órakor.

Február 13. 2017. évi záró közgyűlés  
(15 óra).

Február 27. Farsang a Bowling Caféban  
13 órai kezdéssel.

Március 13. Nőnap. Szabó József polgármes-
ter úr köszönti a hölgyeket.
Március 15-ére emlékezünk. Vidám Fiúk 
fellépése (15 óra).

Március 27. Egerszalók, fürdő.  
Indulás 7 órakor.

Április 10. Passió. Ezüsthárfa Énekkar  
előadása (15 óra). Vendég: Morva Ákos, 
református lelkész.   

Április 24. Nosztalgia délután (15 óra). A Klub 
Énekkara és tagjai közreműködésével.

Május 8. Anyák Napja. Polgármester úr kö-
szönti az édesanyákat. Iskolások kedves 
műsora (15 óra).

Május 22. Kirándulás Kenderesre, du. fürdő 
Túrkevén. Indulás 6 órakor.

Június 5. Dunaparti dumaparti (14 óra). 
Június 19. Félévzáró. Helyszin: Bowling Café 

(13 óra).
Július-augusztus szünet.
Szeptember 4–6. Csapatépítő három nap. 

Mezőkövesd, Zsóry-fürdő. 3 nap 23.000 
forint, mely tartalmazza a buszköltséget, 
a szállást (a hotel a Fürdő közvetlen 
szomszédságában van), a fürdőbelépőt és 
a félpanziót.

Szeptember 18. Előadás a cukorbetegségről, 
egészségügyi felmérés.

Október 2. Kirándulás a Mátrába.  
Indulás 6 órakor.

Október 13. V. Őszirózsa Fesztivál.  
9 órai kezdés.

November 6. Olach Zoltán ismeretterjesztő 
előadása egy szép magyar városról  
(15 óra).

November 20. Kiskunmajsa, fürdő, jutalomút 
vagy 2500 forint (7 óra).

December 4. Jön a Mikulás, advent, Gere 
József lelkész a vendégünk.

December 11. Adventi városnézés a díszbe 
öltözött Pozsonyban, csokigyár-látogatás, 
knédli kóstoló, sör. Indulás 6 órakor.

December 18. Év végi záró buli. Bowling 
Café, 13 óra.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Ender Julianna, elnök
Tel.: 06/30 635-4860

A Bolgár, a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartott 
közös kulturális rendezvényt a Városi Könyvtár és Közösség Ház-
ban. Az advent jegyében zajló eseményen mindhárom nemzeti-
ség jellegzetes táncokkal, előadásokkal lépett színpadra és örven-
deztette meg a szép számú közönséget.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évi programja

Nemzetiségek napja
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Adventi vasárnap 
(2017. december 3. – Kossuth Lajos utca)

Disznóvágásra készülve

Karácsonyi kirakodóvásár

Kézműves foglalkozások

Disznótoros, 
elvitelre

Hurka- és kolbászsütés
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Színpadi műsorok

A Vadásztársaság vendégvárása

Közös ebéd a nagysátorban

Adventi gyertyagyújtás
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Karácsonyi hangverseny és névadó ünnepség

Nincs lehetetlen a József Attila Általános Iskolában sem, ami a kará-
csonyi készülődést illeti. Szorgos kis kezek és tanítóik munkája tette 
meghitté az év legszebb ünnepét. A készülődést fokozta, hogy min-
den hétfőn színvonalas műsor keretében gyújtottuk meg az adventi 
gyertyát az iskola koszorúján. A gyerekek gyönyörű verseket szaval-
tak, énekeltek egymásnak az iskola aulájában. Az intézmény minden 
dolgozója azon fáradozott, hogy még szebbé, emlékezetesebbé tegye 
a gyerekek számára ezt az ünnepet.

József Attila Általános Iskola

 „A KARÁCSONY A CSODÁK IDŐSZAKA, ILYENKOR MINDEN LEHETSÉGESNEK TŰNIK.”

30 éve indult a 2-es számú általá-
nos iskolában az ének-zene tago-
zat. Ez idő alatt több mint ezren 
jártak zeneis osztályba, énekeltek 
ünnepélyeken, rendezvényeken, 
megemlékezéseken, megszámlál-

hatatlan iskolai, városi és városon 
kívüli eseményen. Az együtténeklés 
közösséget összetartó, személyi-
ségformáló, semmi máshoz nem 
hasonlítható örömforrás. Ezt 30 
éve érezzük és élvezzük mi, peda-

gógusok, szülők, és elsősorban a 
csillogó szemű, éneklő gyermekek. 
30 év sok idő! Méltán ünnepeltünk 
december 15-én, hiszen a hagyo-
mányos Adventi hangversenyünk 
kórusainak énekéhez csatlakoztak 

a zeneművészeti ág hangszeres nö-
vendékei is. Egyben névadó is volt 
ez, mégpedig Ádám Jenő születésé-
nek 121. évfordulója alkalmából.

Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI

Karácsonyi készülődés 
az iskolában

„A ZENE AZ KELL, HOGY NE VESSZÜNK EL…”



2018. 1. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 11

2018. január-februári 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

2018. január 18. (csütörtök)
 18.00

Az Életmódváltó Klub évnyitó 
előadása
„Változtass, hogy változhass! 
– A testünkben rejlenek a válaszok.”
Szomatodráma: a gyógyító játék.
Előadó: Zádrovich Aliz, szomato-
dráma játékvezető, test-lélek tera-
peuta, újságíró.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház. 

2018. január 22. (hétfő) 18.00
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond: 
Szabó József, polgármester
Ünnepi műsor: Berecz András, 
Kossuth-díjas ének- és mesemondó 
előadása.
Közreműködnek: Bara zenekar
Székely Miklós Városi Kórus
Az aulában népművészeti alkotások 
tekinthetők meg.
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

2018. január 25. (csütörtök) 
18.00

Kiállítás – megnyitó
Nagy-Szilvási Gabriella 
képzőművész „Időtlen anyaság”
című kiállításának megnyitó 
ünnepsége.
A kiállítást megnyitja: 
Puha Ferenc, festőművész.
Családbarát program. A megnyitó 
alatt gyermekfelügyelet a helyszí-
nen. Helyszín: Városi Galéria
www.facebook.hu/varosi.galeria

2018. január 26. (péntek) 17.00
Magyar-Finn Baráti Kör 
rendezvénye
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

2018. január 26. (péntek) 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Gryllus Dániel – Gryllus Vilmos, va-
lamint Ferenczi György és az 1-ső 
Pesti Rackák

Hatvankilenc című ikeralbum bemu-
tatója két részben.
Az ikeralbumra a rackák – a kon-
certjeiken már kiforrott – számait 
vették fel, aztán rackakísérettel a 
Gryllus testvérek szerzeményeit Kiss 
Anna, Kányádi Sándor, Weöres 
Sándor és Szepesi Attila verseivel, 
mindezt ’69-es hangulatban, egy 
legendás Nashville hangstúdióban.
A zenekar tagjai: Apáti Ádám – 
ének, basszusgitár, zongora, Bizják 
Gábor – ének, kürt, Ferenczi György 
– ének, hegedű, szájharmonika, Jan-
kó Miklós – ének, dob, Pintér Zsolt 
– ének, mandolin. Jegyár: 1900 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen. A koncert az NKA 
Hangfoglaló Könnyűzenei Program 
támogatásával valósul meg! 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

2018. január 27. (szombat)
 18.00

Cinema Sziget Filmklub
A Közösségi Ház szervezésében új 
klubot indítunk!
Havi 1 alkalommal jelentkezünk 
filmvetítéssel, meghívott vendéggel, 
akivel Petró Karesz körüljárja az ak-
tuális film témáját, érdekességeit, 
melynek folyamában a közönség 
részvételére is feltétlenül számítunk!
Első alkalommal a Kincsem című, 
magyar alkotás kerül vetítésre, mely 
a „magyar csodaló” történetéből 
merítkezik. Fontos mondanivalóként 
jelenik meg a nemzeti identitás kér-
dése. A film erkölcsi dilemmákat is 
felsorakoztat, amiken aztán vívód-
hat a néző, melyik a helyes vagy ál-
tala elfogadott.
Főszereplő: Nagy Ervin
Rendező: Herendi Gábor
Vendég: Hegedűs Bálint, a Kincsem 
forgatókönyvírója
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Jegyek elővételben vásá-
rolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a 
Nádasdy Moziban!
Helyszín: Nemzedékek Háza 
(Váci Mihály u. 4.)

2018. január 29-31. 
(hétfő, kedd, szerda) 
 9.00 és 10.30
Téli Gyerekszínházi előadások
Magyar Népmese Színház: 
Rózsavitéz
kalotaszegi népmese
Előadások:
9.00 óvodásoknak
10.30 kisiskolásoknak
Jegyár: 800 Ft
Egyéni érdeklődőket csak korláto-
zott számban tudunk fogadni!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

Februári előzetes
2018. február 2. (péntek) 19.00
„Kultúrházak éjjel-nappal” 
programsorozat keretében
Várfi Sándor: Szeretem magát! 
Zenés játék két részben.
Nóti Károly a legnagyobb magyar 
kabaréjelenet-írók egyike. Ám – 
mint minden művész – a kiválóság-
hoz vezető úton olykor megtorpant. 
Az előadás ezt a pillanatot ragadja 
meg. Vadnay László, Nóti Károly és 
más szerzők igazán nevettető talál-
kozásai és írásai adják a műsort 
átható komikus hangulatot, melyet 
a kor legjobb dalai tesznek még 
színesebbé. 
Szereplők: Várfi Sándor, Zsiga László, 
Gerner Csaba, Bednai Natália, Ternai 
Krisztina, Pallós Tibor, Micskó Károly.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

2018. február 3. (szombat)
10.00-11.30

„Kultúrházak éjjel-nappal” program-
sorozat keretében és a Városi Galéria 
Lurkó Klubjának szervezésében.
„Színes praclik” délelőttje.
Foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek és 
szüleiknek Nagy-Szilvási Gabriella 
képzőművész „Időtlen anyaság” 
című kiállításához kapcsolódva. 
Tippek, hogyan tudjuk gyermekün-
ket lefoglalni otthon található egy-

szerű, természetes anyagok felhasz-
nálásával. Szivárvány című zenés, 
verses kergetőzés a színek nyomá-
ban Szuromi Bernadett és Ternai 
Krisztina színészek vezetésével. „A 
kék, a piros meg a sárga, rengeteg 
szín jó barátja. Amúgy meg mind 
kedves rokon, pöffeszkednek rajzla-
pomon”. Helyszín: Városi Galéria
www.facebook.hu/varosi.galeria

2018. február 3. (szombat)
 16.00

„Kultúrházak éjjel-nappal” program-
sorozat keretében
Farsangi Családi Délután
16.00 Kiskalász zenekar családi 
koncertje
A 2009-ben alakult népszerű zene-
kar elsősorban Bartos Erika versei-
nek megzenésítésével lopta be ma-
gát a kisgyermekes családok fülébe 
és szívébe. A Zsákbamacska, a 
Százlábú, a Hepehupa lemezek ked-
venc dalai mellett ízelítőt kapunk az 
új „Gyere az állatkertbe” című lemez 
dalaiból is.
17.00 Farsangi kézműves 
játszóház
A jelmezben érkezőket jutalmazzuk!
Jegyár: 1000 Ft.
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen (3 éves kortól).
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház, aula és színházterem.

2018. február 10. (szombat)
 9.00-18.00 

Vetőmag és szaporítóanyag Börze
Szervező: Kossuth Kertbarát Kör.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház.

2018. február 15. (csütörtök)
 18.00

Életmódváltó Klub
„Mit hoz a 2018-as év a kínai 
asztrológia tükrében?”
Előadó: Nagy Melinda, asztrológus.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A 2018-as esztendő a változás éve 
lesz, mert olyan szinten áll a meg-
nyert „VEKOP” pályázat, hogy janu-
árban kiírhatják a közbeszerzési el-
járást az új csónakház építésére. A 
régi, romos épületet először le kell 
bontani, el kell szállítani, és utána 
kezdődhet az új épület alapozása. Az 
eredetileg tervezett új ingatlan két 
ütemben készül el. Függetlenül a 
tervezett építkezéstől, az Egyesület 
három versenyt rendez az év folya-
mán, a tervek szerint az önkormány-
zat és a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség támogatásával. 

Június 23. (szombat), Csepel-szi-
getkerülő verseny. Nagyon sokan 
megkerülték már a szigetet az évek 
során, és nagy versengések vannak, 
ki, mennyi idő alatt tudja legyűrni a 
távot (114 km). Most mi egy hagyo-
mányteremtő versenyt szeretnénk 
rendezni társrendezők bevonásával, 
egy nap alatt.  

Július 7. (szombat), az országos 
kenumaraton verseny negyedik 
fordulója. Táv: 26 km.

Szeptember 15. (szombat), Sza-
bacs-Kupa, meghívásos kajak- 
ke nu verseny. A városi Szabacsi 
Nap rendezvényén belül kerül meg-
rendezésre. Táv: 7.5 km. 

Továbbra is lehetőség nyílik min-
den nap 9-18 óráig kenuk és kajakok 
bérlésére nem egyesületi tagok ré-
szére április 15-től október 15-ig. 
Egy ajánló füzet kiadását készítjük el 
tavaszra, amelyből megismerhetik a 
bérlők a páratlan szépségű Sziget-
szentmiklósi Kis-Duna szakasz, (38-
48 fkm) élő- és növényvilágát, az 
úszó lápokat, szigeteit, hókonyait, 
hídjait (11 van belőle). Térképek is 
lesznek benne az ajánlott túrák út-
vonalaival, hosszával stb.

2017 decemberétől megkezdtük 
a toborzást a versenysport megindí-
tást fejlesztő programunkra. Tavasz-

ra szeretnénk a létszámot 20-25 
főre duzzasztani. Várjuk a 10-12 
éves gyerekek jelentkezését mind a 
négy szakágra (leány kajak, leány 
kenu, fiú kajak, fiú kenu), szakkép-
zett edző irányításával.

Aki nem szeretne versenyezni, 
csak evezgetni, túrázgatni, arra is 
lesz lehetőség. Többszörös olimpiai, 
világ és Európa-bajnok foglalkozik 
majd ezekkel a gyerekekkel. A szoká-
sos éves, hosszabb vízi túra augusz-
tusban kerül megrendezésre, időpont 
az éves versenynaptár ismeretében 
lesz meghirdetve. Minden külső, nem 
egyesületi tag is nevezhet majd rá.

Részt veszünk a „Vízi Vándor” 
programban (az M.K.K.SZ., honlapjá-
ról letölthető). Az Egyesületi Tagok 
közül elsősorban a pedagógus vég-
zettségűek jelentkezését várjuk, de 

civileknek is van lehetőségük a je-
lentkezésre és a képzésre, aminek 
célja, hogy képzett, vizsgázott sze-
mélyek foglalkozzanak a gyerekek-
kel a táborokban, amiért fizetést is 
kapnak. A célunk az, hogy segítséget 
nyújtsunk a gyermekes családoknak 
a gyerekek elhelyezésére, a nyári 
szünidő olcsó és hasznos eltöltésére.

Egy vagy két sportnapot is szer-
vezünk júliusban és augusztusban 
az igényeknek megfelelően.

2018-ban is két, úgynevezett 
Duna takarítást rendezünk, egyet 
májusban, egyet pedig szeptember-
ben. Ezek nyilvánosak, mindenki 
részt vehet rajtuk, aki elkötelezett-
séget érez környezetünk, a Kis-Duna 
tisztántartásáért.

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

A Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület 2018. évi programja
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Elhunyt 
dr. Bakonya Mária
Dr. Bakonya Mária 1988. szep
tember 11. és 2012. július 31. 
között a Szigetszentmiklósi Szak
orvosi Rendelőintézet igazgató 
főorvosa volt.

Igazgatói tevékenysége során 
a Rendelőintézet jelentős mér
tékben fejlődött, új szakmákkal 
bővült a szakellátások köre, nőtt 
a rendelések óraszáma, javult a 
rendelők felszereltsége. Kisműtőt 
és új épületszárnyat alakítottak 
ki, a rendelkezésre álló géppark 
folyamatos bővítésen és korsze
rűsítésen ment keresztül.

Városunk képviselőtestülete 
2012ben Pro Urbe díjjal tüntet

te ki. Intézetvezetői és szakorvosi 
tevékenysége is példaként áll 
mindannyiunk előtt, akik ismer
tük, nagyra becsültük és szeret
tük őt. Kérésére végső búcsúzta
tása családi körben lesz.

Szigetszentmiklós Város Ön
kormányzata őszinte részvétét 
fejezi ki a hozzátartozóknak.

Gyémántlakodalom
Nagy Sándor és Kapitány Anna 1957. november 30-án kötöttek egymással 
házasságot, 2017. november 25-én pedig ünnepélyes keretek között erősítet-
ték meg esküjüket a városházán. A 60. házassági évforduló alkalmából gratu-
lálunk nekik, és kívánunk még sok-sok egészségben, szeretetben eltöltött évet!

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

január 8-tól január 14-ig Kígyó Gyógyszertár
január 15-től január 21-ig Elixír Gyógyszertár
január 22-től január 28-ig Melissa Gyógyszertár
január 29-től február 4-ig Szent Miklós Gyógyszertár 
február 5-től február 11-ig Regina Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

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

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

www.szigetzarszerviz.hu

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

• lelki problémák
• betegségek
• párkapcsolati, anyagi gondok
• félelmek, fóbiák, függőségek
gyors és hatékony kezelése a ThetaHealing® energia-
gyógyászati technika segítségével, Szigetszentmiklóson,
a Maitra Egészség a Maitra Egészség Stúdióban

Időpontfoglalás:
Újhelyi Andrea okleveles ThetaHealing® konzulens
e-mail: thetaeris@gmail.com • telefon: 30/560-3061

ThetaHealing® konzultáció

2017. NOVEMBER HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Mészáros Medárd Lénárdné  
(1945)

Szemler Istvánné (1925)
Erdős Károly (1946)
Kovács Tibor Lászlóné (1928)
Gödri János (1945)
Keszthelyi Jenő (1922)
Fekete Józsefné (1958)

Lippai László (1951)
Tolnainé Fendrik Éva 
Magdolna (1962)
Juhász Józsefné (1932)

2017. NOVEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szabó Julianna–Csorba Gyula
Lécz Izabella–Palcsó Gergely
Gürtler Mária–Ender Sándor
Tóth Tímea Erzsébet–Szabó Gábor
Hernádi Mária–Stein Péter
Szőcs Andrea–Nagy Zoltán Attila 
Roatis Anikó–Kutasi József Zoltán
Kovács Renáta–Kovács Koppány
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Januárban visszavonsáig

499Ft/kg

Csirkemáj

139Ft/kg

Csirkefarhát449Ft
helyett

399Ft/kg

hűségkártyával

Csirkecomb
Faros1139Ft

helyett

1029Ft/kg

hűségkártyával

Friss Sertés-
LAPOCKA

1249Ft
helyett

1159Ft/kg

hűségkártyával

Csirkemell
Filé

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK

A PROLOGIS IPARI PARKBA
kétműszakos (12 órás), 3+3-as (3 nap munka, 3 nap pihenő) munkarendbe.

Kezdő órabér: bruttó 810-900 Ft +40%-os műszakpótlék +15 000 forintos cafeteria/hó. 
Céges busszal a bejárás Szigetszentmiklós, Szigethalom irányából ingyenesen megoldott. 

Felvételi interjú:  2018. január 17. szerda, 13.00 óra,
Szigetszentmiklós, Közösségi Ház, Tököli u. 19.

ÉRDEKLŐDNI  LEHET:  06 70 342 1653

Saját 
oktatáSi 

platform

azonnali  
Sikerélmény 

irodai  
környezet

lelkeS 
egyetemiSta 

oktatók 

6-12 főS  
cSoportok 

Saját laptop  
mindenkinek

A progrAmozás A jövő tudásA.
AdjA meg gyermekének ön is!

Programozó és robotika 
kurzusok 7-17 éveseknek 
február 5-től.

nyílt nApok
jAnuártÓl

logiScool.com
 logiScool SzigetSzentmiklóS

2310 Szigetszentmiklós, Miklós tér 1. • +36 70 362 6200 
hello.szigetszentmiklós@logiscool.com
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Főszereplők:
Hamupipőke, Anika: MURI ENIKŐ / BÉKEFI VIKTÓRIA / ZSITVA RÉKA / LAURINYECZ RÉKA

Tündérkeresztanya: KOÓS RÉKA / FÉSÜS NELLY / KÖLLŐ BABETT
Albert herceg: SZABÓ MÁTÉ / GYÖRGY RÓZSA SÁNDOR / GULYÁS HERMAN

Lajos főherceg: GERDESITS FERENC / MIKÓ ISTVÁN
Mostoha testvérek: TATÁR BIANKA / PÁNICS LILLA / VAJAI FLÓRA / RÁCZ ZSUZSANNA / RIGLER RENÁTA

Mostoha: HOLMAN ENIKŐ
Zenei miniszter: TORMA ZSOLT

A mesehősök, koboldok, boszorkányok, 
udvarhölgyek és katonák szerepében 

az ExperiDance Tánckarának táncművészei.
A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Koreográfus: Román Sándor
Zeneszerző: Gömöry Zsolt

Szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
Producer: Vona Tibor

Rendező: Pozsgai Zsolt – Román Sándor

 



16 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2018. 1. szám


