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Egyetértett a képviselő-testület az 
Érd és Térsége Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásá-
nak negyedik módosításával.

A testület jóváhagyta a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által Szigetszentmik-
lós ivóvízellátó, illetve szennyvízel-
vezető- és tisztító rendszerére ké-
szített, a 2017–2031. közötti idő-
szakra vonatkozó módosított felújí-
tási és pótlási tervet.

A képviselő-testület elfogadta a 
Szigetszentmiklós, Csepeli út–Lehel 
út–Petőfi Sándor utca kerékpáros 
közlekedési nyomvonal kialakítása 
című, VEKOP-5.3.2-15-2016-00021 
azonosítószámú projekt keretében 
elkészült Kerékpárforgalmi Hálózati 
Terv szakmai bírálati változatát.

A testület úgy döntött, hogy a 
2018. évre önszerveződő, öntevé-
keny szervezeteket támogató, a 
kulturális célok támogatási, a 

sportszervezetek támogatási, ÁJTI 
rendezvénycsarnok kedvezményes 
bérleti díja, illetve a környezetvé-
delmi célok támogatási tervezett 
keretek terhére meghirdetett pá-
lyázati felhívás szerinti benyújtási 
határidőt meghosszabbítja 2018. 
március 14. napja 16.00-ig.

A képviselő-testület döntése ér-
telmében Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata indulni kíván a 
„Magyarországon működő cégek 
munkavállalóinak egészségi állapo-
tának átfogó egészségügyi vizsgá-
lata 2018.” című Igénylési és Támo-
gatási Projekt felhíváson családi 
nap, Városi Egészségnap megszer-
vezése céljából. 

A fentieken túl a testület úgy 
döntött, hogy a Magyar Államkincs-
tárnál fizetési számlákat nyit az 
egyes támogatási szerződésekkel 
rendelkező és európai uniós forrás-
ból finanszírozott projektek kapcsán.

a képviselő-testület 
2018. január 31-i rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott 
úgy, hogy december 4. napját Megyenappá 
nyilvánítja annak emlékére, hogy Pest-Pilis-
Solt vármegyét 358 évvel ezelőtt, 1659. de-
cember 4-én alapították.

A Megyenapon szokták átadni a megyei 
kitüntető díjakat – elismerve a közművelődés, 
a tudomány, a kultúra, az építészet, a környe-
zetvédelem, valamint a közbiztonság és a 
társadalmi összetartozás érdekében tett erő-
feszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest 
Megye Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszö-
netet mond mindazoknak, akik a hivatásuk-
ban vagy a mindennapokban képesek voltak a 
példamutató tettekre, az átlagon felüli telje-
sítményekre.

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa díjat 
adományozott Szabóné Szabó Piroska részé-
re, a nemzedékek hagyományain alapuló 
malomipar kiemelkedő színvonalú művelése 
elismeréseként.

Szabóné Szabó Piroska szerteágazó, fárad-
hatatlan lendülettel és hittel tevékenykedik a 
magyar minőségi malomipar fenntartásában. 
Nagyapja 1919-ben alapította Szigetszent-
miklós egyik legrégebbi vállalkozását, a Szabó 

Hengermalmot, amit 1952-ben államosítot-
tak, majd 1991-ben visszakerült a család-
hoz.  A Szabó Hengermalom volt az a hely, 
amely 40 éven át a hazai molnárképzés egyik 
központja volt. Jelenleg unokaöccsével, Har-

mati Lászlóval együtt vezetik az üzemet. Elő-
dei elvei – alázat, szeretet, igényesség, becsü-
letesség –, mint zsinórmérték vannak jelen 
életében és munkájában.

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

Városunk lakosa az Év Iparosa Díj nyertese

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 2018. február 9-én, 
73 éves korában tragikus 
hirtelenséggel eltávozott 
közülünk Prunner József, 
korábbi alpolgármester és 
képviselő.

Prunner József 1944-
ben született, gépésztechni-
kusi végzettséggel rendel-
kezett. 1974-től lakott Szi-
getszentmiklóson. 1994 és 
2006 között három ciklu-
son át alpolgármesterként 
segítette az önkormányzat 
munkáját, majd 2006 és 
2010 között képviselő-tes-
tületi tag volt. József az 
utóbbi években a Sziget SC 
Birkózó Egyesület elnöke-
ként tevékenykedett.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata őszinte 
részvétét fejezi ki a hozzá-
tartozóknak.

Elhunyt Prunner József, 
korábbi alpolgármester 

és képviselő
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Felhívjuk azon szigetszentmiklósi lakosok figyelmét, 
akiknek az elmúlt időszakban Szigetszentmiklós város 
jegyzője, mint címképző szerv, költözéssel nem járó 
lakcímváltozást állapított meg (és erről értesítést 
vagy lakcímigazolást kaptak), hogy a Szigetszentmik-
lósi Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál (ok-
mányirodában) az elkészült új érvényes lakcímkártyá-
jukat haladéktalanul vegyék át, mert a birtokukban 
lévő régi lakcímkártya érvényét vesztette.

A közelgő országgyűlési választásokon a sze-
mélyazonosság megállapításánál problémát okoz-
hat a régi lakcímkártyán és a címjegyzékben szerep-
lő cím különbözősége.

A lakcímkártyák cseréje a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályán, a régi lakcímkártyák leadásával egy időben 
történik. Az új lakcímkártyák kiadása illetékmentes.

Kérjük, hogy az igényléskor vigye magával jelen-
legi lakcímkártyáját és személyi igazolványát, vagy 
– a lakcímkártya mellé – érvényes vezetői engedé-
lyét vagy útlevelét!

Amennyiben valaki nem tud személyesen megje-
lenni, meghatalmazással más személy is intézheti az 
ügyét. Egy nagykorú családtag valamennyi család-
tag lakcímkártya cseréjét intézheti.

Kormányablak címe: 
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.

Nyitva tartás:
Hétfő: 7:00-17:00; Kedd: 8:00-18:00; 

Szerda: 8:00-20:00;
Csütörtök: 8:00-18:00; Péntek: 8:00-16:00;

Szombat: zárva; Vasárnap: zárva

Az ARIES Nonprofit Kft. Környe-
zetgazdálkodási Egysége ezúton 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
2018. március 15-én esedékes 
hulladék elszállítása 2018. márci-
us 17-én (szombaton) történik, 
csütörtöki munkarend szerint. 

2018. április 2-án a hétfői 
napon esedékes hulladék elszál-
lítása 2018. március 31-én, 
szombaton történik hétfői mun-
karend szerint.

Cégünk házhoz menő tavaszi 
zöldhulladék-begyűjtést is végez 
2017. április 16 és 20. között a 
hétköznapi hulladékbegyűjtési 
ütemterv szerinti napokon. Kér-
jük az ingatlanok tulajdonosait, 
hogy a hulladéktárolókat ürítés 
céljából reggel 7 óráig az ingatla-
nok elé szíveskedjenek kihelyezni.

ARIES Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat 
és a cégeket, hogy a 2018. I félévre esedékes helyi 
adókat és a gépjárműadót 2018. március 19-ig kell 
befizetni. Az értesítéseket és határozatokat 2018. 
február végétől postázzuk.

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell 
teljesíteni.

Iparűzési adó:  11742252-15393276-03540000
Építményadó:  11742252-15393276-02440000
Gépjárműadó:  11742252-15393276-08970000
Késedelmi pótlék:  11742252-15393276-03780000
Bírság számla:  11742252-15393276-03610000

Az 1000 m2-t meghaladó, üzleti célt szolgáló 
épület, épületrész és az egyéb építmények esetében 
2018. január 1-től az adó mértéke 1500 Ft/m2/év 
összegre emelkedett. 

2018. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 11./A § alapján az építményadó hatálya a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény szerinti reklámhordozókra is kiterjed. 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 
lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről 
szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alanya 
az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Tör-
vénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adó alapja a rek-
lámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben 
– két tizedes pontossággal – számított felülete. A 
reklámhordozó adómértéke 12 000 Ft/m2/év.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 11/F. § 3. pontja alapján:

 reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide 
nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás hasz-
nálatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást 
népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megje-
lenítést,

b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) el-
helyezett gazdasági reklámot,

c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, 
továbbá

d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, 
annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást 
(hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által la-
kossági apróhirdetések közzétételének megkönnyí-
tése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen 
elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;

 reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének 
célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti 
reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, 
elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, léte-
sítmény. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Ügyfélkapu regiszt-
rációval rendelkező magánszemélyek, vállalkozá-
sok törvényes képviselői, illetve meghatalmazottjai 
tudnak bejelentkezni a www.szigetszentmiklos.
eado.hu oldalon. Naprakész számfejtési adatok, 
adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, szám-
laegyenlegek. Az adózási naptár, a pótlékszámítás 
és a beszedési számlaszámok bejelentkezés nélkül 
is megtekinthetők. 

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13-tól 18 óráig,
Szerda: 8-tól 12 óráig, 13-tól 16 óráig.
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető

Az óvodai beiratkozás (felvé-
teli előjegyzés) időpontja a 
2018/2019. nevelési évre:

2018. május 2. (szerda) 
7.00-12.00 és 13.00-18.00
2018. május 3. (csütörtök) 

7.00-12.00 és 13.00-18.00
2018. május 4. (péntek) 

7.00-13.00.

Az óvodai körzethatárokat, a 
beiratkozáshoz szükséges doku-
mentumok listáját az intézmé-
nyek a saját, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel, önkor-
mányzatunk honlapján való 
megjelentetéssel teszik közzé. 

Minden gyermeket, aki 
2018. augusztus 31-ig betölti a 
3. életévét, kötelező óvodába 
íratni.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Új lakcímkártyák átvétele

HELYI ADÓ HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ 
az óvodai felvételi 

előjegyzés 
időpontjáról

Változó 
hulladékszállítási 

rend
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Egészséges életkezdet, avagy 
mozgással a felnövekvő nemzedékért
Az Egészséges Városok Szigetszentmiklósi 
Közalapítvány kezdeményezésére és finanszíro-
zásában, 2018 januárjában is elkezdődött min-
den óvodában, a nagycsoportosok körében az 
ingyenes játékos-mozgásszervi szűrés. Az idei 
évben is közel 500 gyermek vesz részt a prog-
ramban, amelynek a szülők és a pedagógusok 
egyaránt nagyon örülnek. 

Az óvodapedagógusok felkészí-
tésével a játékos foglalkozásokon 
pozitívan befolyásolják a gyermekek 
értelmi és mozgásfejlődését, mivel a 
kisebb csoportosoknál is a napi tor-
nába beépítve van lehetőség a kü-
lönböző gyakorlatok és mozgásfor-
mák elsajátítására, amelyek hosszabb távon be-
rögződnek. A program megvalósításában Radován 
Ildikó gyógytornász vesz részt, aki a programra 
készülve írásos anyagot állított össze a szülőknek. 
A szakember a tavalyi felmérést írásban is össze-
gezte, amely tanulságként szolgálhat a szülőknek 
arra vonatkozóan, milyen fontos a kisgyermekek 
életritmusába beépített rendszeres mozgás, és az 
sem baj, ha a szüleikkel, testvéreikkel teszik azt.

„A nagycsoportos óvodások mozgásszervi át-
vizsgálása, valamint tanácsadás az óvónők, szülők 
részére 2017 februárjában kezdődött városunk 7 
óvodájában, 22 csoportban. Több száz gyermeken 
végzett vizsgálatból vontam le következtetéseket, 
és állítottam össze 3 egyszerű tornasort, ami 
otthon is könnyen végezhető feladatokból áll 
(talptorna, gerinctorna, ügyesítő torna). Ez alap-
ján 3 csoportba sorolnám a gyerekeket. Az 1. 

csoport – kb. 30% – a teljesen egészséges gyer-
mekek. A 2., a legnépesebb – kb. 65% –, azon 
gyerekek csoportja, akiknél betegséget megelőző 
állapotot találtam, enyhe elváltozásokat az izom-
zatban, ami még könnyen korrigálható megfelelő 
odafigyeléssel. Ide sorolnám a talpizomzat fejlet-
lenségét, a még ki nem alakult talpi harántbolto-

zatokat, a hosszboltozat gyengesége 
miatti térd- és csípőproblémákat, a 
hanyag tartást, a kisebb oldalirányú 
gerincgörbületeket, amiket aktívan 
tudnak korrigálni a gyerekek, a lapoc-
ka környéki, mellkasi, hasi izomzat 
gyengeségét, és a nyakizmok feszes-
ségét. Ennél a két csoportnál kiemelt 

fontosságúnak tartom a napi, célzott mozgást! Az 
egészséges gyerekeknél az állapot megőrzése 
miatt, a 2. csoportba tartozóknál pedig teljes ja-
vulás következhet be a torna hatására.

Mai, felgyorsult, ugyanakkor kényelmes vilá-
gunkban kiemelkedő jelentőséggel bírhat az 
óvodában végzett napi, célzott mozgás, ami 
ebben a korosztályban még a legfontosabb élet-
funkció! Az óvónők roppant lelkesen vettek részt 
a gyakorlatsorok elsajátításában, helyes kivitele-
zésében, értelmeztük a szűrés szempontjait, és 
kiemeltük, hogy a mindennapokban milyen testi 
jelzésekre figyeljenek a foglalkozások alatt a 
gyerekeknél.  Ki kell emelnem, hogy az ajánlott 
tornák minden szülőhöz eljutnak szórólap for-
májában, így lehetőségük nyílik arra, hogy ott-
hon, a mindennapos gyakorlással biztosítsák 
gyermekük egészséges mozgásfejlődését, illetve 

létrehoztam egy fb csoportot, Szigetszentmiklósi 
óvodások mozgásszervi szűrése néven, ahová az 
érdeklődő szülők jelentkezhetnek, és a letölthető 
anyagokhoz hozzájuthatnak. 

A 3., mindössze 5%-nyi csoport, akiknél már 
csontos elváltozások állnak fenn, már kifejezet-
ten gyógyítást igénylő állapot. Az ebbe a cso-
portba tartozó gyerekek szüleinek javasoltam 
gyermek-ortopédiai szakvizsgálat kérését, vagy 
mozgásszervi szakember (gyógytornász-fizio-
terapeuta) felkeresését. A szakemberek munká-
ját segítheti a közösségben végzett torna is, 
mint az előző csoportokban. 

Örömmel tölt el, hogy folytathatjuk a megkez-
dett egészségnevelő munkát az óvodákban, és 
módunk lesz követni, hogy a mai kis- és középső 
csoportosok mennyivel egészségesebben fejlőd-
nek az óvó nénik tornafoglalkozásai és az otthoni 
gyakorlás eredményeképpen. Ehhez egyre több 
segítséget kapnak a fenntartóktól, mind eszkö-
zökben, mind mozgásra alkalmas terek kialakítá-
sában. Tudomásul kell vennünk, hogy az ép test-
ben ép lélek örök igazsága csak akkor valósul 
meg, ha teszünk is érte, és gyermekeinknek 
megtanítjuk, hogy a mozgás által lehetnek oko-
sabbak, ügyesebbek és főleg egészségesebbek.” – 
foglalta össze tapasztalatait a gyógytornász.

Az egyik szigetszentmiklósi óvoda a februárt úgy 
kezdte, hogy nem tudta fogadni az ovisokat egy 
hétfői napon. A sorozatos influenzás megbete-
gedés sajnos nem csak a gyerekeket, hanem a 
felnőtteket is érintette. A többi óvodában is nagy 
volt a riadalom, mert a beteg gyerekekkel együtt 
az óvó nénik is ágynak estek, és egymást helyet-
tesíteni sem tudták. Délután csoportösszevoná-
sokkal működtek, hogy ne kelljen az egészséges 
gyermekeknek is otthon maradniuk. Minden 
óvoda fertőtlenített, óvó nénik, technikaiak egy-
aránt próbálták a legjobbat kihozni a lehetősé-
geikből. Az influenzajárvány kapcsán felmerült a 
kérdés sok szülő fejében, hogy miért viszik kö-
zösségbe a fertőző gyermekeiket a szülők? 

A gyermekorvosok szerint, ha a gyermek a 
bölcsődében vagy óvodában napközben belázaso-
dik, megtörténik a baj: másik gyerek is megfertő-
ződik. A szakember szerint akkor sem szabad 

azonnal közösségbe vinni a gyermeket, ha már 
elmúlt a láza. Még két-három nap otthoni pihenés 
javasolt. Ugyan már nem fertőz, de ebben az eset-
ben a beteg gyermek érdeke a nyugalom, a pihe-
nés, a regenerálódás, ugyanis ilyenkor még védte-
len a szervezete, fogékonyabb a megbetegedésre, 
és könnyen visszaeshet. A légúti megbetegedések 
esetén minimum egy hét otthonlét ajánlott. Ha a 
gyermeknek még folyik az orra, vagy néha-néha 
felköhög, akkor még nem teljesen gyógyult, de 
már nem fertőz, így elvihetjük az óvodába.

Ha nem tudjuk eldönteni, fertőző-e a gyer-
mekünk, vigyük gyermekorvoshoz. Az ő feladata 
eldönteni, közösségképes-e vagy sem. Láz esetén 
ugyan a lázcsillapító gyógyszerek hatásosak, de 
csak ideig-óráig. Ha reggel kúpot vagy más ké-
szítményt adunk a gyermeknek, az pár óráig lent 
tartja a testhőmérsékletet, de a hatása rövid 
időn belül elmúlik, a többiek fertőzését nem 
előzzük meg a láz csillapításával. 

Akinek kisgyermeke van, jogosan dühös, ha 
bölcsődébe, óvodába járó gyermeke folyamato-

san megbetegszik, mert a másik szülő közösség-
be viszi beteg gyermekét, akitől aztán a többiek 
is elkapják a fertőzést. Minden gyermekorvos és 
pedagógus egyöntetű véleménye szerint fertőző, 
beteg gyermeknek nincs helye a közösségben, ha 
lázas, hány vagy megy a hasa, vagy ha kiütéses. 
Ez nemcsak az intézménybe járó gyerekek érde-
ke, hanem a betegé is.

Egy anyuka véleménye: „Tudom, nem min-
denki teheti meg, hogy kivegyen egy hét szabad-
ságot, ha beteg a gyereke. De senki ne mondja, 
hogy ez megoldhatatlan feladat. Mindig van egy 
nagyszülő, egy barát, egy kedves szomszéd vagy 
bárki, aki be tud segíteni, ha nagyon nem tudunk 
otthon maradni. De egy dolgot minden kedves 
édesanya, édesapa fontoljon meg! Egy beteg 
gyerek nyűgös, álmos, és nem arra vágyik, hogy 
az óvodában a többiek egész nap macerálják, 
hanem, hogy az anyukája ölbe vegye és babus-
gassa. Ez a mi dolgunk, szülőké. Szóval, ha már a 
mások gyerekére nem figyelünk, legalább a sajá-
tunkra legyünk tekintettel!”

Betegen az oviban?
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

március 5.–március 11. Szent Miklós Gyógyszertár
március 12.–március 18. Regina Gyógyszertár
március 19.–március 25. Kígyó Gyógyszertár
március 26.–április 1. Elixír Gyógyszertár
április 2.–április 8. Melissa Gyógyszertár

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

2018. JANUÁR HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Szabó Józsefné  (1931)
Kiss Mihály  (1953)
Domonkos Lajos Gáborné  (1932)
Rajacsics Emil János  (1942)
Zún Lajosné  (1947)
Pethő Istvánné  (1933)
Demjanics Andrásné  (1930)
Balogh Ernő  (1970)
Kovács Ferencné  (1932)
Bak Lajos József  (1947)

VÁROSI FÉRFI EGÉSZSÉGNAP
2018. április 7-én, szombaton 8:30 és 12:30 között 

Városi Férfi Egészségnap és VÉRADÁS lesz a Városi Könyvtár és Közösségi Házban.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Városunk Önkormányzata és a 
Ceglédi Tankerületi Központ 
közös erőfeszítéseinek kö-
szönhetően két vizsgálóval, 
egy korai fejlesztésre alkalmas 
szobával és egy irodahelyiség-
gel bővült az intézmény a Jó-
zsef Attila tér 3. szám alatt.

A korai fejlesztés – ami a 
most átadott épületben meg-
valósul – rendkívül fontos a 
gyermekek jövője szempontjá-
ból.

2018. február 8-án, 88 
évesen távozott közülünk.

1953-tól a Polgármesteri 
Hivatal mellett lévő óvodá-
ban dolgozott, mint kony-
havezető a ’90-es évek kö-
zepéig. Több ezer kisgyer-
mekre főzött évtizedekig, és 
az iskolából átjáró tanárok 
is nála ebédeltek. Szor-
galmas, igazságos és szigorú 
Anya, Mama és Dédi Ma ma-
ként élte tevékeny életét. 
Több tucat 100-200 fős 
esküvőt is kiszolgált főztjé-
vel pár évtized alatt.

Mérhetetlen szeretete a 
családért és mások iránt is 
példaként állítható sok csa-
lád és ember számára. A 
régi – úgymond - faluban 
szinte mindenki ismerte, 
szerette és nagyra becsülte.

Fia: Kántor Gábor

Új telephellyel bővült a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye

Elhunyt 
Kántor Gáborné
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A Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda, 
mint a város legrégebben működő óvodájának jogutódja, 

fennállásának 125. évfordulója alkalmából

Ó V O D A B Á L T
rendez.

Ideje: 2018. április 28. 17 óra
Helyszín: Városi Sportcsarnok

A bál fővédnöke: Szabó József, Szigetszentmiklós város polgármestere 

Program:
 A Napraforgó Óvoda és a Szivárvány Tagóvoda óvodásainak műsora

 „Régi” Napraforgó óvodások és az óvoda dolgozóinak műsora
 Vacsora   Élőzene, tánc   Tombola   Meglepetés előadók

A bál időtartama alatt kiállítás tekinthető meg a régi óvodai fotókból.

Jegyek elővételben kaphatók:
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda (Kossuth L. u. 4.) 

Tel.: 06/24 365-164
Szivárvány Tagóvoda (Sas u. 7.)

Tel.: 06/24 366-607

A Német Nemzetiségi Klub fánksütése a Nemzedékek Házában 
február 6-án

NEVEZÉSI LAP
„BOLGÁR PARADICSOMNEVELŐ VERSENY SZIGETSZENTMIKLÓSON”

Név:

Lakcím/Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Pályázó kijelenti, hogy a versenyen kizárólag a versenyre biztosított paradicsompalánták által hozott terméssel vesz részt. 

Dátum: …………………………………, 2018. ………………………. 

       ……………………………………………………………………………………
          aláírás



Nelli óvó néni 
és óvodás 
csoportja 
1970 körül

Nevezési lap a 6. oldalon szereplő felhíváshoz
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Szülők bálja

Fergeteges farsangi rendezvé-
nyeken mulathattak diákjaink 
február 9-én a József Attila Ál-
talános Iskolában. Az alsó tago-
zat már korán reggel kivonult 
az udvarra, hogy elégethesse a 
farsangi kiszebábot. Minden 
osztály egy-egy csujogatóval 
készült, hogy még nyomatéko-
sabban űzhessék el a telet. Ez 
után a tornateremben folytató-

dott a gyerekek jelmezes felvo-
nulása, amit egy közös tánc 
zárt.  A  felvonulók a termükbe 
érkeztek, ahol a tanítóik izgal-
masabbnál izgalmasabb játé-
kokkal készültek a kis tanítvá-
nyaiknak.

A felső tagozat délután mu-
tathatta meg a zsűri előtt jelme-
zét. Az eddigi szokásokhoz 
híven az osztályok beöltözve, 

kis műsorral készültek erre a 
délutánra. Az osztályfőnökkel 
együtt bemutatott színvonalas 
darabot szintén értékelte a zsűri.

Az idei év különlegessége, 
hogy az 5. évfolyam együtt ké-
szült erre a napra. Mindenki 
piros pólóban, bottal lépett a 
színpadra. A „vörösingesek” 
fellépése igencsak felkeltette 
mindannyiunk érdeklődését. 

Ezután vetélkedőkön mérhették 
össze tudásukat, erejüket a na-
gyok. Náluk az idén sem ma-
radhatott el a már megszokott 
tombolahúzás. Végül ők is úgy 
gondolták, hogy csak a kisze-
báb égetésével űzhető el ez a 
makacs tél, így este ezzel bú-
csúztatták ezt a fantasztikus 
napot.

Herman-Nagy Andrea

Lázas készülődés előzte meg a február 3-án tar-
tott hagyományos alapítványi bálunkat. Új név-
vel, új műsortervvel, de a szokásos lélekemelő 
keringővel nyitott a 8.a osztály. Ez után változa-
tos előadások következtek: próza, ének, tánc, 
hangszer. Iskolánk volt, illetve jelenlegi tehetsé-
ges tanulóit láthattuk, hallhattuk. A 8.é osztály 
zárta a báli műsort. Végül következett a finom 
vacsora, s a szórakozni vágyó jelmezes szülők és 
pedagógusok közös farsangi vidám tánca. Dicsé-
ret illeti a szervezőket, a szereplőket, külön ki-
emelve Nádasdy András balettművészt, aki fe-
lejthetetlen látványt, élményt varázsolt a szín-
padra.

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Farsang az iskolában
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A hagyományoknak megfelelően idén is mulat-
ságra hívta a jókedvre vágyókat a Kossuth 
Kertbarát Kör. A bálnak ezúttal is a Batthyány 
Kázmér Gimnázium aulája adott otthont febru-
ár második szombatján. Elsőként Tóth Benő, a 
Kertbarát Kör elnöke köszöntötte a vendégeket, 
majd mikrofonhoz hívta Bóna Zoltánt, térsé-
günk országgyűlési képviselőjét, aki ugyancsak 
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

A báli zenéről és jó hangulatról a Calypso 
Zenekar gondoskodott, a tombolán pedig szá-
mos nyeremény talált gazdára.

Báloztak 
a kertbarátok
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A Miklósi Bál képekben 
– 2018. február 17. (Városi Sportcsarnok)

A polgármester idén is virággal köszöntötte a hölgy 
vendégeket

A hangulatfelelős Salami Brothers zenekar

Szabó József polgármester 
pohárköszöntője

Az Ádám Jenő Általános Iskola 
6.d és 7.b osztályosainak műsora

Keringő a 8.é osztály előadásában

Párválasztás 
a nyitótánc után
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A vendéglátást idén is az Aranyfakanál 
vendéglő biztosította 
Hárosi Mihály konyhafőnök vezetésével

A sztárvendég Fésűs Nelly színművésznő

Tombolához készülve
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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

Február 19.–május 7.
Történelmi vetélkedő. 
Téma: Hunyadi Mátyás és a reneszánsz. 
Szervező: Helytörténeti Gyűjte mény és Ádám Jenő 
Emlékház. Információ: www.sargahaz.com/verseny

Március 15. (csütörtök)  8.00 és 9.00
Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es Forra da lom 
és Szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. 
8.00-kor: Megemlékezés és koszorúzás. Szervező: 
Szabacsi Hon isme reti Egyesület. Helyszín: Városi 
Temető. 9.00-kor: Koszorúzás és ünnepi műsor a 
Városháza épületén található Kossuth Lajos emlék-
táblánál. Helyszín: Városháza előtti tér.

Március 22. (csütörtök)  10.00
ELMÚLT KOROK MUZSIKÁJA–zenei kalando zások. 
Zenei ismeretterjesztő előadás- soro zat iskolásoknak. 
II. Bach Mindenkinek. Szervező: Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, színházterem.

Március 22. (csütörtök)  13.00-18.00
Tavaszi Életmód Nap. Az egészséges életmóddal 
kapcsolatos témák termékbemutatókkal és vásárral. 
Szolgáltatások akciós árakon! VEGÁNUL FINOMAT – 
Növényi ételek és italok kóstolója. A vásárra a belé-
pés díjtalan, a szolgáltatásokra előzetes jelentkezés 
szükséges! 18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB előadása. 
„Tudatra ébredés a mandalák fényével ”. Előadó: 

Hamonn Zsuzsanna, festő, író, tanító. 
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Március 23. (péntek)  18.00
Cinema Sziget Filmklub: Lesz ez még így se
Az Oscar Gála 90. évfordulója alkalmából márciusi 
Oscar-díjas filmünkben végig kísérhetjük, hogy a 
kényszerbetegségben szenvedő férfi élete miként 
változik meg, hogyan találja meg végül a maga vilá-
gában vagy épp annak ellenére az élet szépségeit. 
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas. Jegyek 
vásárolhatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 
Helyszín: Nemzedékek Háza (Váci Mihály u. 4.)

Március 23. (péntek)  17.00
Magyar-Finn Baráti Kör. „A szabadságharc költésze-
te és utóélete”. Közreműködik: Szabó András előadó-
művész. Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 

Március 23. (péntek)  20.00
Nemcsak Jazz Klub- Fellép: Kéknyúl Hammond 
Band. Jegyár: 1900 Ft/felnőtt, 1300 Ft/diák. 
Jegy- és asztalfoglalás előzetesen ajánlott! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, aula.

Március 24. (szombat)  9.00-13.00
„Könyvtárba mentem” – Tavaszi Családi Könyv-
tárnap. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Felnőtt- és Gyermekkönyvtár.

Március 24-25. (szombat-vasárnap) 9.00-16.00
Agykontroll tanfolyam gyerekeknek. 
10-14 éveseknek – szülők részvételével. Jelentkezés 
előzetesen a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, 
Haszon Gyuláné művelődésszervezőnél. 
Helyszín:  Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 

Március 24. (szombat)  15.00 és 17.00
Húsvéti Családi Délután a Kolompos együttessel, 
dupla előadásban. 15 és 17 órától Kolompos Színház: 
Én elmentem a vásárba c. népmese feldolgozás hús-
vétváró táncházi mulattsággal. 16 és 18 órától hús-
véti kézműves játszóház a Pöcök Egyesület játszóház-
vezetőivel. Nyuszi simogatás! Jegyár: 1000 Ft (3 éves 
kortól). Jegyek elővételben vásárolhatók a helyszínen, 
az információs szolgálatnál. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, aula és színházterem.

Március 24. (szombat)  17.00
Bach Mindenkinek Fesztivál. Orgonakoncert
A belépés díjtalan! Helyszín: Református templom 
(Kossuth Lajos u. 2.)

Március 26-28. (hétfő-szerda)  10.00-18.00
Kézimunka kiállítás- és vásár. Szervező: Szi get-
szentmiklósi Kézimunkások Közhasznú Egyesülete. 
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, oktatóterem.

Húsvéti virágkiállítás és vásár. Szervező: Kossuth 
Kertbarát Kör. A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2018. márciusi programok
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Március 24, szombat

17.00   Orgonakoncert

A műveket előadja:

Lőrinczi Lehel orgonista

Közreműködik:

Máté János Református Énekkar

Székely Miklós Városi Kórus

Szigetszentmiklós Baptista Gyülekezet Énekkara

Helyszín:

Református templom 
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A program szervezői:

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

A belépés díjtalan!

www.bachmindenkinek.hu      bachmindenkinekbudapest@gmail.com          bachmindenkinek

A fesztivál igazgatója és felelős vezetője Kovács Zalán László, tubaművész

SZIGETSZENTMIKLÓS



14 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2018. 3. szám

Január 20-21-én Komáromban 
került megrendezésre a 
2017/2018 tanév Diákolimpia Or-
szágos Döntője Floorball Kispá-
lyás sportágban. Hat korcsoport, 
48 lány és 48 fiú csapata küzdött 
az érmes helyezésekért. A 36 do-
bogós helyezésből kettőt a szi-

getszentmiklósiak érdemeltek ki: 
a IV. korcsoportban a Batthyány 
Kázmér Gimnázium fiú csapatá-
nak diákjai aranyéremmel (Fodor 
Attila, Fodor Dávid, Sándor Tamás, 
Szabó Ákos, Szabó Máté, Vásár-
helyi Péter), az I. korcsoportban a 
József Attila Általános Iskola fiú 

csapatának diákjai pedig ezüst-
éremmel (Balázs István, Domo-
kos Ádám, Gyurka István, Óvári 
Márk, Varga Fanni Flóra, Zoltáni 

Boglárka) tértek haza. Gratulá-
lunk mindkét csapat sportoló 
diákjainak, testnevelő edzőinek 
és iskoláinak!

A részletekért kattintson a QR-kódra!

Információ és jelentkezés: 
Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6. 
Tel.: 0620/9494 760, 
E-mail: info@kisdunamente.hu 

Hajókirándulások 
a Ráckevei Duna-ágon

www.kisdunamente.hu

Csepel-sziget kerülés

május 19.

Ráckevei piacozás

június 2.

Budapesti kirándulás

június 9.

Sétahajózás a Kis-Dunán

április 15., május 20., 
június 2., 3., 9.,10.

Vacsoraest a Kis-Dunán

június 9.

Minden programunk Szigetszentmiklósról indul

Fényes sikerek a floorball sportágban
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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

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

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

www.szigetzarszerviz.hu

HIDEGBURKOLÁS
Szigetszentmiklóson
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www.volkswagen.hu

Valóra váltjuk a jövőt.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Az új T-Roc. Távolság- és sávtartó, valamint  
Front Assist környezetfigyelő rendszerrel szériában.
Az új T-Roc motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116–155 g/km.  
Az üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata 
szerint kerültek meghatározásra. Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem 
szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin 
használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen látható gépkocsik extra felszereltséget 
tartalmazhatnak.
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Márciusban visszavonsáig

1499Ft/200g

Ferrero Rocher 
16db-os

299Ft/200g

Nesquick 
Kakaópor

159Ft/kg

Csirke
Farhát

249Ft/kg

Sertés 
Húsos Csont

1179Ft/kg

Csirkemell
Filé

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?


