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Városfenntartás, 
településrendezés
A képviselő-testület döntése értelmé-
ben az önkormányzat a szigetszent-
miklósi, 090/1 hrsz-ú terület, illetve 
az annak megosztásából kialakult te-
rületek övezeti átsorolása ügyében 
kérelmezi a terület kiemelt gazdaság-
fejlesztési térségbe sorolását, hogy 
azon gazdasági, logisztikai, szolgálta-
tó funkciók települhessenek, ezzel 
élénkítve a térség gazdaságát. Ehhez 
előfeltételként kéri a területre vonat-
kozó ökológiai folyosó kategóriából 
való törlést. Az itt tervezett beruházá-
sok megvalósítójával a beruházásról 
és feltételeiről, a többi között a térsé-
gi közlekedési összeköttetések fejlesz-
téséről megállapodást kíván kötni. 

A testület jóváhagyta a Sziget-
szentmiklós város külterületén, a 
0201/4-0201/95 hrsz-ú ingatlanok 
(Sáméhegy) 34 Ha területén tervezett 
ipari parki fejlesztés telepítési tanul-
mánytervét azzal, hogy a terület java-
solt maximális beépítési aránya 45%.

A képviselő-testület hozzájárult a 
PEHL-BAU Kft.-vel, valamint Katona 
Imrével kötendő településrendezési 
szerződés módosításához aszerint, 
hogy a beruházási költségeknek 
megfelelő pénzösszeg letétbe helye-
zését a fejlesztők 2018. január 31. 
napjáig vállalják.

Többletfedezetet biztosított a 
testület a 2017-ben elvégzett több-
let lomtalanítási és gyűjtősziget ta-
karítási feladatokra.

Együttműködési szerződés meg-
állapodásának aláírásáról döntött a 

képviselő-testület az ELMŰ Hálózati 
Kft.-vel, valamint a DIGI Távközlési 
és Szolgáltató Kft.-vel. 

Intézményi, egészségügyi, 
szociális és civil hírek
A képviselő-testület kezdeményezte 
az OTP Ingatlan Befektetési Alappal 
2017. december 31. napjáig érvényes 
bérleti szerződés módosítását a 2310 
Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. 
szám alatt lévő, összesen 416 m2 
alapterületű társasházi ingatlanra 
vonatkozóan azzal, hogy a bérleti 
szerződés határidejét határozatlan 
időre módosította, valamint féléves 
felmondási időt kötött ki. A bérleti díj 
fedezetére bruttó 12,7 millió Ft ke-
retösszeget biztosított. 

Jóváhagyta a testület a Kardos 
István Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium ingatlanán vég-
zett 14 208 800 Ft bekerülési értékű 
beruházás – Szigetszentmiklósi Tan-
kerületi Központ részére történő – 
vagyonkezelésbe adását.

A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ pályázati kérel-
met nyújtson be a KEHOP-5.2.11 
kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi költségvetési 
szervek részére” című pályázati felhí-
vásra a Batthyány Kázmér Gimnázi-
um és a Kardos István Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnázium 
intézményekre felépítendő napele-
mek vonatkozásában.

A Magyar Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezetével együttműködési 

megállapodás kötése a „2018–2021. 
évi Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Házak” pályázat kapcsán a testület 
úgy döntött, hogy a Magyar Vöröske-
reszt Pest Megyei Szervezetével 
együttműködési megállapodást köt a 
szervezet által benyújtott „2018-
2021. évi Család, Esélyteremtő és Ön-
kéntes Házak” című pályázat kapcsán.

A képviselő-testület döntése értel-
mében az önkormányzat indulni kíván 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
kiírt, „A magyar kultúráért és oktatá-
sért” című pályázaton az Összetarto-
zás Napja elnevezésű program meg-
rendezése céljából.

Elfogadta a testület a 2017. évi 
Sport Gála szervezésére biztosított 
1 000 000 Ft összeg felhasználásáról 
szóló elszámolást. Úgy döntött to-
vábbá, hogy a gála szervezésére biz-
tosított összegből fennmaradt 
171 115 Ft pénzügyi maradványt a 
2018. évi dolgozói szabadidő sport-
bérlet támogatására fordítja.

A képviselő-testület az 5. számú 
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó 
területi ellátási kötelezettséggel bíró 
háziorvosi praxisjog átruházása kap-
csán úgy döntött, hogy a GEMMA 
Gyógyító és Szolgáltató Bt.-vel 
2012-ben kötött feladat-ellátási 
szerződést 2018. január 31. nappal 
közös megegyezéssel megszünteti. 
2018. február 1. napjától határozat-
lan időre, a körzet feladatainak ellá-
tására a Salva mont Medical Kft.-vel 
és Dr. Komáromi Ildikóval, mint pra-
xisjogot szerzett felnőtt háziorvossal 
feladat-ellátási szerződést köt.

A testület úgy döntött, hogy „A 
Kardos István Általános és Közgazda-
sági Szakközépiskola és a Szigetszent-
miklósi Napsugár Óvoda energiahaté-
konyságának javítása” támogatási 
kérelem megvalósításához megítélt 
238 791 111 Ft támogatásról lemond, 
a projektet önhibáján kívül nem való-
sítja meg. A pályázat megvalósítására 
elkülönített önerő fennmaradó össze-
gét átcsoportosítja a Massányi Károly 
út felújítási munkáira. 

Az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kérelmére 
a képviselő-testület döntése értelmé-
ben az önkormányzat bruttó 
17 500 000 Ft összegben beszerzi az 
intézmény részére a kérelemben meg-
jelölt hangszereket. 

Egyéb ügyek
2018-ban is a Ráckevei-Soroksári 
Duna-ág településeivel együttmű-
ködve kívánja elvégezni az önkor-
mányzat a szúnyoggyérítési feladato-
kat. A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően az idei évben is 150 
hektárnyi területen tartja szükséges-
nek a kémiai szúnyoggyérítést évi 2-4 
alkalommal, a lakosságszámmal ará-
nyosan évi 1-2 alkalommal pedig a 
biológiai szúnyoggyérítést. A felada-
tok ellátására közbeszerzési eljárást 
indít, a szükséges fedezetet bruttó 
33 000 000 Ft összegben biztosítja. 

Döntés született továbbá egyedi 
ingatlan ügyekben, valamint a tele-
pülésrendezési eszközök módosításá-
nak elfogadásáról a kiemelt fejleszté-
si területeken. 

a képviselő-testület 2017. december 13-ai rendkívüli, 
valamint 2017. december 19-ei rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk városunk la-
kosait, hogy az önkormányzati tu-
lajdonú egészségügyi alapellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében c. ki-
írásra benyújtott „Új egészségügyi 
intézmény létesítése Szigetszent-
miklóson” c. pályázatunkat a Tá-
mogató, Nemzetgazdasági Minisz-

térium 200 000 000 Ft támogatás-
ban részesítette. A pályázat kereté-
ben önkormányzatunk a 
Szigetszentmiklós-Bucka város-
részben, a 7030 hrsz-ú ingatlanon 
új felnőtt háziorvosi rendelőt és új 
gyermek háziorvosi rendelőt kíván 
építeni. A projekt eredményeként 1 
felnőtt- és 1 gyermekorvosi rende-

lő, valamint kiszolgáló helyiségek 
épülnének meg. A rendelők meg-
építésével 2 új felnőtt és 2 új gyer-
mek körzet kialakítására lesz lehe-
tőség. A helyiségek komfortosítását 
megfelelő eszközök, bútorok be-
szerzésével kívánjuk biztosítani.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Új orvosi rendelő épül Szigetszentmiklóson
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Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!
Mindenekelőtt áldott, sikerekben gazdag és bol-
dog új évet kívánok egyéni életükben és közös 
sorsunkban egyaránt. E jókívánság mögött az a 
szilárd meggyőződés áll, miszerint minden ember 
személyes igyekezete és boldogulása kihat közös-
ségeink sorsának alakulására, ahogy közös sikere-
ink és eredményeink mindannyiunk életét befolyá-
solják. Az új év első napjait és heteit legtöbbünk 
számára az elkövetkező időszak tervezése hatá-
rozza meg. Annak érdekében pedig, hogy a terve-
zés ne csak könnyelmű álmodozás legyen, elen-
gedhetetlen, hogy – viszonyításként – számba 
vegyük az elmúlt időszak alakulását.

Nemzeti szinten hálával nyugtázhatjuk, hogy 
a 2017. évben nemcsak új célokat tudtunk meg-
valósítani, de sikeresnek bizonyultunk abban is, 
hogy – korábbi eredményeinket megtartva – to-
vábbra is a fejlődés útján tartsuk Hazánkat. 

A legkomolyabb feladatot a 2017. évben is az 
jelentette, hogy nyíltan kiálljunk azért, hogy 
Magyarországon megakadályozzuk a számolatlan 
és ellenőrizetlen migrációt, és határaink védelmét 
biztosítsuk. Szilárd meggyőződésünk, hogy Európa 
idegen gondolkodású bevándorlókkal történő el-
árasztása nemcsak identitásunkat és életvitelün-
ket, de személyes biztonságunkat is nagyban ve-
szélyezteti. Elmond hatjuk, hogy e felismerés nap-
ról napra nyilvánvalóbb a különböző állami veze-
tők nyilatkozataiban és lépéseiben, még akkor is, 
ha bizonyos személyek és érdekközösségek min-
dent bevetettek annak érdekében, hogy Hazánk 
és Európa társadalmi és kulturális jellegét alapve-
tően és visszafordíthatatlanul megváltoztassák. A 
2017. év sikereiből is erőt merítve a jövőben is 
azon leszünk, hogy Nemzetünk és életvitelünk 
megmaradása, valamint személyes biztonságunk 
érdekében továbbra is felvegyük a harcot minden 
olyan törekvéssel szemben, amely az európai 
migráció térnyerését szolgálja.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben sem en-
gedtünk azon meggyőződésünkből, hogy a népes-
ségfogyás és a munkaerőhiány problémáját nem 
betelepítéssel, hanem a magyar családok folyama-

tos és széles körű támogatásával kívánjuk megol-
dani. A családok erősítését és a gazdaság növeke-
dését szolgáló intézkedéseink mögött az állt és az 
fog állni, hogy erős és összetartó magyar családok-
ból álló erős és összetartó Ma gyar országot szeret-
nénk. Ennek jegyében született meg a döntés, hogy 
a 2018. év minősítetten is a „Családok éve” legyen.

Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően a 
2017. évben gazdaságunk tovább növekedett, a 
munkanélküliség folyamatosan csökkent, és az 
infláció is minimális szinten maradt. Ezen gazda-
sági sikerek eredményeként tavaly is növelni tud-
tuk a nyugdíjak mértékét és vásárlóerejét, kifejez-
ve ezzel a Hazánkért keményen dolgozó idősebb 
polgárok iránti elismerésünket és hálánkat. 

A magyar nemzet összetartozásának és erejé-
nek növelése érdekében kifejtett intézkedésinknek 
köszönhetően az állampolgársági esküt tevő 
nem zettársaink száma elérte az 1 millió főt, 
amely szintén komoly sikert jelent.

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok! 
A Szigetszentmiklósi járásba költöző családok és az 
örömtelien növekvő születésszám következtében 
országos viszonylatban is az egyik legnagyobb 
mértékben nőtt az elmúlt években Szigetszentmiklós 
lakossága. Komoly kihívást jelent e dinamikus nö-
vekedéssel lépést tartania az infrastruktúrának, 

azonban örömre és büszkeségre ad okot, hogy az 
elmúlt időszak nemcsak Ma gyar ország, de a térség 
és Sziget szent miklós számára is fejlődést és sikere-
ket hozott. Ezek közül kiemelendő a kormányzati 
forrásból megvalósuló, térségi feladatokat ellátó 
Szi getszentmiklósi Igazgatási Központ tavalyi át-
adása, valamint a Szi get szentmiklós Szakorvosi 
Ren delő intézet fejlesztése, amely idén valósul meg. 
A közlekedés tekintetében is sikerült előrelépéseket 
tennünk: a HÉV vonal fejlesztésének részleteiről 
foly nak a tárgyalások, a Sziget szent mik lós-Gyár-
telep HÉV átjárónál elhelyezkedő közlekedési cso-
mópont átépítésének tervezéséről és előkészítésé-
ről pedig év végén döntött a Kormány, melyhez a 
szükséges forrásokat is elkülönítette.

A szigetszentmiklósi városvezetés erőfeszítései-
nek, megfontolt gazdálkodásának és a pályázati 
lehetőségek eredményes felhasználásának köszön-
hetően a Szebeni utcai 24 tantermes iskola átadá-
sát és az Akácliget Óvoda bővítését követően to-
vább folytatódik az intézmények fejlesztése és bő-
vítése. A Temesvári utcában új óvoda épül, a meg-
lévő bölcsődei férőhelyek számát bővítik, új 16 
tantermes iskola kiviteli tervei készülnek el idén, 
ahol az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény is helyt kap majd. A Bucka városrészben 
új felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő épül, vala-
mint megkezdődik egy új, szintén 16 tantermes is-
kola tervezése is. A Határ úti orvosi rendelő környe-
zetének rendezését idén az épület felújítása követi, 
hogy csak a legjelentősebb fejlesztéseket említsem.

Valamennyien büszkék lehetünk a város gazdag 
civil és kulturális életére, melynek 2018-tól új szín-
foltja lesz a Summerfest Nemzetközi Folklór-
fesztivál és Népművészeti Vásár. A programsorozat 
a térség több településén évtizedes hagyományok-
kal kerül megrendezésre, évről évre töretlen sikerrel.

Kérem, hogy kitartó munkájukkal és együtt-
működésükkel a 2018. évben is járuljanak hozzá, 
hogy Ma gyarország összetartó és erős polgárok-
ból álló európai ország maradjon. 

 Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 2017. 
november 10-ei ülésén a külhoni magyar szer-
vezetek egyértelmű kérést fogalmaztak meg 
az anyaországi társadalom, a civil szervezetek 
és a politikai pártok felé azzal kapcsolatban, 
hogy Magyarország álljon ki a külhoni magyar 
nemzetrészek jogvédelme mellett, és támo-
gassa a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezde-
ményezést (Minority SafePack európai polgári 
kezdeményezés). 

A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai 
Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti 
közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon 
el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek 
védelme érdekében. Bár az Európai Unióban 50 
millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti ki-
sebbséghez, a mai napig nem született átfogó 
európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás. Egy 
európai szintű kötelező kisebbségvédelmi szabá-
lyozás jelentős mértékben javítaná a nemzeti ki-

sebbségek helyzetét. Az aláírásgyűjtés kulcsfon-
tosságú jelentőséggel bír, hiszen sikertelensége 
több évtizedre visszavetheti az európai uniós ki-
sebbségvédelmi érdekérvényesítési lehetőségeket. 

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést 
online és papír alapon is lehet támogatni. A kez-
deményezés a www.jogaink.hu oldalon írható alá, 
illetve további információ is itt érhető el.

A papír alapú aláírási íveket Magyarországon 
a Rákóczi Szövetség gyűjti.

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés
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Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari 
feladatok ellátásáról

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv 
látja el Szigetszentmiklós közigazgatási határain belül az előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás  

körébe tartozó feladatokat 2018. január 2. és május 30. között.  
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. 

A tevékenység ellátásával kapcsolatban részletes információ az alábbi weboldalon érhető el:  

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

február 5.–február 11. Regina Gyógyszertár
február 12.–február 18. Kígyó Gyógyszertár
február 19.–február 25. Elixír Gyógyszertár
február 26.–március 4. Melissa Gyógyszertár
március 5.–március 11. Szent Miklós Gyógyszertár

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

2017. DECEMBER 
HÓNAPBAN

ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Szécsi Sándor (1938)
Krizsanyik József (1952)
Légrádi Lászlóné (1926)
Szabó Endre (1940)

Dömök Ágnes
–Juhász Gábor János

Kőrösi Melinda
–Végh Balázs József

HELYE: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

IDEJE: 2018. február 13-a (kedd) 
12:00-18:00

Soha ne feledkezzünk meg azokról, akiknek az élete múlhat rajtunk!

LEGYEN KÜLÖNLEGES, 
LEGYEN RENDSZERES VÉRADÓ!

Aprósüteménnyel és teával 
várnak minden kedves

véradót a Vöröskereszt önkéntesei!

Kérjük, személyi igazolványát, lakcímkártyáját  
és TAJ kártyáját hozza magával!

Véradás előtt étkezzen és fogyasszon sok folyadékot!

KÉRJÜK, JELENTKEZZEN VÉRADÁSRA! ADJON VÉRT! 

KÖSZÖNJÜK

2018. április 7-én, 
szombaton 8:30-12:30 között
Városi Férfi Egészségnap 

és VÉRADÁS  
lesz a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők!

Farsangi 
véradásFalugazdász ügyfélfogadási rendje

Szigetszentmiklóson

Városi Könyvtár és Közösségi ház,
Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. földszint 11.
Falugazdász: Kocsis Mihály
06-20/243-5425
Hétfő 13.00–16.30

Körzetközpont címe:
2300 Ráckeve, Kossuth L. út 96. II. em. 210.
Telefon: 24/519-245
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„Kisház” fiataloknak
A Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány és a Szigetszentmik-
lós-Újvárosi Református gyülekezet kezdeményezésében 2017 
végén elindult egy ifjúsági klub Szigetszentmiklóson, amelynek 
célja, hogy olyan helyet adjon a fiataloknak, ahol beszélgethet-
nek, társasjátékozhatnak, vagy csak leülhetnek egy kicsit kö-
töttségek nélkül. A részvétel önkéntes és ingyenes, nem kötődik 
tagsághoz. A klubban egy ifjúsági szakember várja őket, aki 
iskolai foglalkozásokat is tart. 

A klubnak a „Kisház”, Szigetszentmiklós,  Erkel Ferenc u. 1.  
(fb.com/kishaz.szszm) ad otthont.

„Az emberi szív szeretetből áll össze, 
adj ma egy darabot másoknak belőle. 
Ne félj, hogy elfogy, hisz neked is 
adnak, ezért van értelme e gyönyörű 
napnak. Adj belőle bátran, így lesz szép 
az álom, legyen csodaszép e mesés ka-
rácsony!”

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Álta-
lános Iskolába és Alapfokú Művészeti 
Iskolába december 20-án ismét eljöttek 
azok a szigetszentmiklósi gyerekek, 
akik levelet írtak a Jézuskának. 

Már hagyománnyá vált az intézmé-
nyünkben, hogy az arra rászoruló gye-
rekeknek műsoros délutánt szervez-
zünk és teljesítsük kívánságaikat. Sok 
vállalkozó lakos segítségére is szükség 
volt, hiszen a kérések hosszú sorát csak 
közösen tudtuk megvalósítani. Büszkén 
mondhatjuk, hogy közel 150 gyermek-
nek teljesült a kívánsága: megkapta 
álmai babáját, autóját, játékát.

Köszönetemet szeretném kifejezni az 
iskola szülői munkaközösségének is, 
hiszen a megvendégelés terén kitettek 

magukért. Nagyon sok sütemény került 
az asztalra, valamint kakaó, tea, gyü-
mölcslé. A műsoros délután és az aján-
dékok kibontása után az ebédlőben 
jöttek össze a miklósi gyerekek szüleik-
kel együtt, hogy egy vendéglátás kere-
tében még meghittebbé tegyük nekik 
ezt a napot. Remélem, jövőre is sikerül 
megszerveznünk ezt a jótékonykodást.

Zilling Ibolya
igazgató, 

Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI

Jézuska Járat



2018. 2. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 7

Idén is nagy sikerrel rendezte meg a város az Újévi Gálakoncertet. Január 
7-én a sportcsarnokban közel 1000 vendég gyűlt össze, hogy a bécsi újévi 
koncerthez hasonló hangulatban élvezze a magyar közönség által ismert és 
szeretett operetteket és más műfajok jellegzetes műveit.

Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ábrahám Pál, Szirmai Albert, Frederick Loewe, 
Jacques Offenbach, Johannes Brams és Huszka Jenő, mellett Johann Strauss 
darabokat keltett életre a Duna Szimfonikus Zenekar. A szólisták között Bor-
dás Barbarát, Vörös Editet, Rosta Claudiát, Lőrincz Andreát és Mező Zoltánt 
köszönthette a nagyérdemű. Az est házigazdája dr. Szilvay Balázs, a Lakihegy 
Rádió igazgatója volt, újévi köszöntőt pedig városunk alpolgármestere, dr. 
Vántsa Botond mondott.

Újévi Gálakoncert 2018.
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Egy nap a magyar kultúra 
jegyében

A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én 
annak emlékére, hogy – a kéz-
irat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát.

Az évforduló alkalmából 
idén is ünnepséget szervezett a 
város, amelyen Szabó József 
polgármester köszöntötte a 
vendégeket. Ünnepi beszédet 

Szedlacsek Emília, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kö-
zösségi Művelődési és Művé-
szeti Főosztályának vezetője 
mondott.

A rendezvény alkalmával 
került sor a Somogyváry Gyu-
la-díj átadására. Mint ismert, 
Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata 2017-ben új ren-
deletet alkotott a kitüntető dí-

jakról és azok adományozási 
rendjéről. Ezen munka során 
jött létre a Somogyváry-díj, 
amely azoknak adományozha-
tó, akik a városi közművelődés, 
kultúra és művészet terén vég-
zett tevékenységükkel hosz-
szabb időn át kiemelkedő tevé-
kenységet folytattak. Az elis-
merést 2018-ban Szentesi Ist-
ván Emil, az Ádám Jenő Álta-

lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola zenetanára, az 
iskola fúvós zenekarának ala-
pító karnagya vehette át.

A díj átadását követően Be-
recz András, Kossuth-díjas 
ének- és mesemondó nagysike-
rű, szórakoztató előadása kö-
vetkezett. A kultúra napi mű-
sorban közreműködött még a 
Székely Miklós Városi Kórus is.



2018. 2. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 9



10 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2018. 2. szám

2018. február-márciusi 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. február 10. (szombat) 
19.00 

Kossuth Bál
A bál fővédnöke: 
Szabó József, polgármester
Az est házigazdája: Tóth Benő, 
a Kossuth Kertbarát Kör elnöke
A báli hangulatról a Calypso 
Zenekar gondoskodik.
Meglepetés vendégek és tombola 
az est folyamán! 
Jegyár: 7000 Ft
Helyszín: Batthyány Kázmér 
Gimnázium.
Szervező: Kossuth Kertbarát Kör.

2018. február 13. (kedd) 
12.00-18.00

Véradás
Szervező: Szigetszentmiklósi 
Vö rös kereszt.
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi 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.

2018. február 16. (péntek) 
19.00

Nemcsak Jazz Klub
Fellépő: 
Farkas Gábor Gábriel és Triója
Tony Bennett & Friends
A legnagyobb élő, amerikai jazzle-
genda, a 17-szeres Grammy-díjas 
Tony Bennett ma is ve zeti az el-
adási listákat az USA-ban. Duett 
albumain népszerű világsztárokkal 
énekel, pl. Lady Gagával.

Farkas Gábor Gábriel műsorá-
val ezúttal példaképe, Tony Ben-
nett előtt adózik. Éle tükben érde-
kes párhuzam, hogy az előadó-
művészet mellett a képzőművé-
szetben is je  leskednek.

A zenekar tagjai: Csák Péter (zon-
gora), Farkas Péter Bubu (jazz-
basszusgitár) és Földesi Attila (do-
bok), most kvartetté bővül Rieger 
Attila jazzgitáros belépésével.
Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/
nyugdíjas, diák. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula.

2018. február 17. (szombat)
 13.00

Zenesziget Farsang
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, aula.

2018. február 17. (szombat) 
19.00

Miklósi Bál
A Bál Fővédnöke: 
Szabó József, polgármester. 
A báli zenét szolgáltatja: 
Salami Brothers zenekar.
Házigazda: 
Dr. Szilvay Balázs, a Lakihegy Rádió 
ügyvezető igazgatója
A báli menüt az Aranyfakanál ven-
déglő konyhafőnöke, Hárosi Mihály 
készíti. Jegyár: 9000 Ft, mely elővé-
telben vásárolható!
Helyszín: Városi Sportcsarnok

2018. február 21. (szerda)
 18.00

A Kommunizmus áldozatainak 
Emléknapja alkalmából
Sorsfordító Napok előadás
Matúz Gábor: Nincs kegyelem c. 
filmjének vetítése
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

2018. február 22. (csütörtök) 
10.00

Elmúlt Korok Muzsikája 
- Zenei kalandozások
1. Reneszánsz kor
Zenei ismeretterjesztő előadás 
iskolásoknak.
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.
Szervező: 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI.

2018. február 23. (péntek) 
18.00

Cinema Sziget Filmklub
Havi 1 alkalommal jelentkezünk 
film vetítéssel, meghívott vendéggel, 
akivel Petró Karesz, a Lakihegy Rádió 
műsorvezetője körüljárja az aktuális 
film témáját, érdekességeit, amely-
nek folyamán a közönség részvéte-
lére is feltétlenül számítunk! Az 
Oscar Gála 90. évfordulója alkalmá-
ból különböző időpontokban 3 telje-
sen eltérő Oscar-díjas filmet válasz-
tottunk. A szériát a világszerte lelke-
sen fogadott magyar Saul fia indítja, 
amely nagyon személyes és egyedi 
szemszögből láttatja a holokausztot, 
a haláltáborban történteket. Vendég: 
Pion István, Katz karakterének meg-
személyesítője. Jegyár: 700 Ft/fel-
nőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. Jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház informá-
ciójánál. Helyszín: Nemzedékek 
Háza (Váci Mihály u. 4.).

2018. február 23. (péntek) 
18.00

Magyar-Finn Baráti Kör
Megemlékezés a Finn kultúra napjá-
ról, Olach Zoltán előadása Iz land ról. 
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház. 

2018. február 24. (szombat)
 17.00

SZÍNHÁZ a Pódium Színház 
előadásában
Harsányi Gábor: Édes Alkony 
Zenés vígjáték két részben.
Az Édes Alkony szanatóriumban 
Szepi, az ország egyik legnagyobb 
színésze éppen a rehabilitációját 
tölti, ahol Kátya nővér mindent 
megtesz azért, hogy jó kedvre derít-
se a bálványát. Hirtelen felbukkan a 
legjobb barátja, az ország második 
„első legjobb színésze” Pajor Vilmos, 
egy fiatal ledér hölgy társaságában. 
A két idősödő művész találkozása 
megeleveníti a régmúlt szép emlé-
keit, de hirtelen megérkezik Vili fele-
sége egy meglepetéssel. Az esemé-

nyeket tetézi egy besurranó életve-
szélyes gyilkos. Mi várhat ránk? ... 
Zene, krimi, ének, tánc, humor!
Szereplők: Harsányi Gábor, 
Várfi Sándor, Bednai Natália, 
Nemcsók Nóra, Gosztola Adél, 
Bródy Norbert. 
Szövegét, zenéjét szerezte: Harsányi 
Gábor. Díszlet: Gáliczki László.  
Rendezte: Bednai Natália. Asszisz-
tens: Pallós Tibor. Jegyár: 2200 Ft. 
Jegyek elővételben kaphatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban (Tököli u. 19.). Telefon: 
06/24 530-980, 06/20 552-0401, és 
a közönségszervezőnknél: 06/30 
422-38-51. Helyszín: Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI, Hang-
versenyterem (Szebeni út 81.).

2018. február 24. (szombat) 
20.00

Hallgasd Helyben Könnyűzenei 
klub
Hibrid Harmóniák
A Fugato Orchestra koncertje 
Tátrai Tibor vendégszereplésével. 
Jegyár: 1500 Ft. Jegyek elővétel-
ben vásárolhatók a helyszínen! 
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.

Márciusi előzetes
2018. március 10. (szombat) 

17.00
SZÍNHÁZ nőnap alkalmából nem 
csak nőknek.
Családban marad - vidám est egy 
részben R. Kárpáti Péterrel és Kárpáti 
Rebekával. Közreműködik: Sziget-
szentmiklósi Német Sonnen schein 
Kórus. Szervező: Városi Könyv tár és 
Közösségi Ház, valamint a Német 
Nemzetiségi Klub. Jegyár: 1600 Ft. 
Jegyek elővételben kaphatók a hely-
színen. Telefon: 06/24 530-980, 
06/20 552-0401, Miskovits Katalin 
közönségszervező: 06/30 422-3851. 
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban a Nemcsak Jazz klub mel-
lett kéthavi rendszerességgel mű-
ködő Hallgasd Helyben könnyűze-
nei klub is az élőzenei koncertek 
népszerűsítésében vállal szerepet 
és hívja közösségbe a miklósi és 
környékbeli zenebarátokat.

A klub tevékenységének egyik 
fontos célja, hogy a helyi zenekarok-
nak biztosítson fellépési lehetőséget, 

de természetesen országosan ismert 
együttesek meghívása is szerepel a 
műsortervben pályázati források el-
nyerése révén. Így történt ez a klub 
tavalyi utolsó koncertjén, december 
16-án is, amikor a Féldecibel Trió 
társításával Ripoff Raskolnikov, 
osztrák blues-gitáros, énekes és ze-
nekara adott frenetikus koncertet.

Az este Török Viktor (a Divina 
Machinából is ismert énekes) akusz-

tikus formációjával indult, ahol a 
trió mellé több dalba is beszállt 
KisTaki, azaz Takács Attila, a szintén 
helyben jól ismert szájharmonikás. 
Nem csak lehengerlő hangszeres 
tudása, de előadói tehetsége is ma-
gával ragadta a széksorokban ülő-
ket. Ami pedig a zenésztársakat ille-
ti, csak szuperlatívuszokban említ-
hető akár Gyenge Lajos, a dobos, 
vagy Varga Laca, basszusgitáros, de 

Nagy Szabolcs, billentyűs is. Óriási 
élmény volt az előadásuk.

Hasonlóan különleges estére 
számíthatnak, akik 2018. február 
24-én, szombaton este 8 órától el-
látogatnak a klub következő kon-
certjére, amikor a Fugato Orchestra 
és Tátrai Tibor: Hibrid Harmóniák 
elnevezésű produkciójára kerül sor.

Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

EGY LEGENDÁS OSZTRÁK BLUES-GITÁROS 
a Hallgasd Helyben könnyűzenei klubban
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NB I-ES EZÜSTÉRMES A SZIGET SC
Az NB I-es csapatbajnokság visszavágójára és 
helyosztóira november 4-én, egyesületünk szer-
vezésében került sor a Tököl Városi Sportcsarnok-
ban. A szövetség által is méltatott körülmények 
remek meccseknek biztosítottak helyszínt. 

Csapatunk példaértékű hozzáállással vágott 
neki a küzdelmeknek, aminek hamar meglett az 
eredménye. A csoportmérkőzéseken aratott győ-
zelmekkel csapatunk biztosította helyét a B jelű 
csoport élén a Kecskeméti TE, a Dorogi NC, vala-
mint a Bócsai BLSE csapatait megelőzve. 

A másik csoportból ezalatt az Újpesti TE került 
ki győztesként, így velük küzdhettünk meg az el-

sőségért. A találkozó kellő izgalmakat hozott, hi-
szen az odavágón a csapatok egyaránt 4-4 győ-
zelmet gyűjtöttek, így a döntés a visszavágóra 
maradt. Ennek során azonban az újpestiek 5 
győzelmet gyűjtöttek, így ők lettek a bajnokok. 

Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a 
Sziget SC csapata az NB I dobogójának második 
fokára állhatott fel, amely egyesületünk 22 éves 
történelmének legjobb csapateredménye. 

Az ezüstérmes csapat tagjai: 59 kg – Andor 
Tibor, Honvédő Norbert; 66 kg – Balog Viktor, 
Nagy Tamás; 71 kg – Gergely László; 75 kg – 
Kottes Pál, Németh Zsolt; 85 kg – Bozsányi 
Andor, Mráz Zoltán, Szabó Patrik; 98 kg – 

Cseperkáló Péter, Tomin Márton; 130 kg - Ba-
logh Zsolt, Nagy Mihály. 

Edzők: Balogh Zsolt, Gergely László, Rusz 
Gergely, Zsivnovszky György. 

DIÁK I-ES SZABADFOGÁSÚ OB 
Október 21-én a szentesi Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok adott otthont a 2017. évi diák I-es 
szabadfogású országos bajnokságnak. A viada-
lon 64 szakosztály 198 birkózója próbált szeren-
csét. Fiataljaink kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tattok, amelynek három dobogós helyezés lett 
az eredménye. 
Eredményeink: 
 58 kg - Mózes Ádám 2. helyezett 
 63 kg - Zsivnovszky Péter 3. helyezett 
 76 kg - Koncz Bence 2. helyezett. 
A Sziget SC további induló versenyzői: 
Jenei Bence, Mráz Zoltán, Balogh Attila, 
Bereczki Dominik, Köblő Péter. 

SERDÜLŐ SZABADFOGÁSÚ OB 
November 18-án Miskolc városa szolgált helyszí-
néül az idei évi serdülő szabadfogású országos 
bajnokságnak. Egyesületünk a sérülésekből adó-
dóan csupán két versenyzővel képviseltette 
magát a 145 indulót felvonultató viadalon, ám 
ennek ellenére is sikerült éremmel hazatérnünk. 
Patyi Máté (63 kg) akciódús birkózást bemutatva, 
három győzelmet követően az előkelő harmadik 
helyen zárt. További indulónk: Rusz Gergely.

Tomin Márton
Sziget SC

Városi Teremlabdarúgó Kupa
2017-ben harmadik alkalommal került megren-
dezésre a 2015-ben útjára indított Szigetszent-
miklós Városi Teremlabdarúgó Kupa. Az első két 
évhez képest több változás is történt a résztvevő-
ket illetően. A 2015-ös bronz és 2016-os ezüstér-
mes Öregdiákok idén már nem vettek részt a 
tornán, mert időközben szinte mindannyian a 
Szigetszentmiklósi Futsal Egyesület igazolt labda-
rúgói lettek, így ők az NB II-es Futsal bajnokság-
ban érdekeltek már, valamint szervezési nehézsé-
gek miatt a 2015-ben és 2016-ban is 5. helyezett 
Aries Kft. csapata sem tudott idén elindulni.

Átalakult a pedagógusok együttese is, akiket 
2017-ben a Szigetszentmiklóson tanító Testne-
velők képviseltek. Két újoncot is köszönthettünk, 
az Ádám Jenő Általános Iskolában tanuló diákok 
apukáinak (Szülők) és a Lakihegy Rádiónak a 
csapatát. Mellettük még az immár állandó részt-
vevők, a 2015-ös bajnok Tűzoltók, a 2016-os 
kupagyőztes Sportcsarnok, a Rendőrség, az 
Önkormányzat, és az EGOMIR csapatai léptek 
pályára és játszottak nagyon jó, közönségszóra-
koztató mérkőzéseket.

A 2017-es torna mind iramában, mind pedig 
színvonalában felülmúlta két elődjét, ahol bár 
barátságosan, de technikailag és taktikailag is 
átlagon felüli színvonalon küzdöttek egymással 
az ellenfelek, amit mi sem bizonyított jobban, 
mint az, hogy még az utolsó csoportmeccseken is 
a továbbjutásért küzdhettek a csapatok.

A legjobb 4-ben elsőként az előző két kiírás 
bajnokai csaptak össze, ahol a Sportcsarnok 
győzött a Tűzoltók csapata ellen. A másik ágon az 
újonc Testnevelők és az Öregdiákokhoz hasonló-
an egy bronz és egy ezüstéremmel büszkélkedő 
Rendőrök játszottak egymás ellen. A mérkőzés az 
idei torna legjobb és legfordulatosabb összecsa-
pása lett, 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 3:3 részeredmé-
nyek után, végül az utolsó percben rúgott góllal a 
Rendőrök jutottak a döntőbe.

A bronz mérkőzésen a Tűzoltók büntetőkkel 
győzték le a Testnevelőket, így a 2015-ös torna-
győzelem mellé egy 4. és immár egy 3. hely is 
felkerült a csapat neve mellé.

A döntőben az addig magabiztosan menetelő 
címvédő hiába játszott jól, a szervezetten védeke-

ző és a helyzeteit kíméletlenül kihasználó Rend-
őrök csapata megállította őket, és ezzel nemcsak 
megnyerték a 2017-es tornát, hanem az örök-
ranglistán is az első helyre léptek!

Gratulálok minden résztvevő csapatnak, 
eredményes, sikerekben gazdag boldog újévet 
kívánok!

Estók László

Birkózóhírek

A 2017-es Kupagyőztes, Rendőrök csapata
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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
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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

A Prima Maroni Kft., 
élelmiszergyártással foglalkozó családi vállalat 

munkatársat keres

Gyártósori munkatárs – Gépkezelő
Feladatok:  Gyártósoron végzett fizikai munka, csomagológép  

kezelés, egyéb gépek kezelése utasításnak megfelelően, 
anyagmozgatás (5-10 kg)

Előny: élelmiszeriparban/hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Hűtőházi raktáros
Feladatok:  anyagmozgatás homlokvillás, vezetőüléses elektromos  

targoncával -18 ºC-os hűtőraktárban; a raktározott áru  
4 m magasba rakatolása, raktári adminisztráció elvégzése, 
raktári rend fenntartása, komissiózás,  
kiszállítások kezelése, göngyölegkezelés

Elvárás: targoncavezetői jogosítvány és tapasztalat (3324 típus)

AMIT KÍNÁLUNK A POZÍCIÓKHOZ:
 Egy műszakos munkarend
 Stabil, megbízható vállalati háttér
 Hosszú távú munkalehetőség
 Versenyképes jövedelem (bónusz, cafeteria)

Fényképes önéletrajzukat az info@maroni.hu címre várjuk.

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

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

www.szigetzarszerviz.hu
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Februárban visszavonsáig

379Ft/2,5l

hűségkártyával
PEPSI COLA

999Ft/kg

hűségkártyával

Friss Sertés-
COMB

399Ft/kg

hűségkártyával

Csirkecomb
Faros

979Ft/kg

hűségkártyával

Friss Sertés-
LAPOCKA

1059Ft/kg

hűségkártyával

Csirkemell
Filé

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?

SzigetSzentmiklóSon iS

Internet 3 hónapIg

0 Ft havi díjért

még gyorSabb internet,  
még jobb tv SzolgáltatáS  
a telekomtól

keresd új telekom üzletünket  
a bajcsy-zsilinszky u. 24. szám alatt!

Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel  
történő előfizetés esetén.

További információ:
telekom.hu

a havi díj akció 2018. február 2-től visszavonásig érvényes, a Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. a kedvezmény az új internet szolgáltatás 
létesítését követő első három hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a szol-
gáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, az előfizető az általa igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. a kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői szerző-
désben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.
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