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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta:
– Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának 2017. évi költségveté-
séről szóló 1/2017. (II. 16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányza-
ti rendeletét;

– Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzatának 2018. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 2/2018. (II. 22.) önkor-
mányzati rendeletét;

– A gyermekvédelem helyi rend-
szeréről szóló 12/2015. (IV. 30.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
szóló 3/2018. (II. 22.) önkormányza-
ti rendeletét;

– A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 
7/2015. (III. 26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 4/2018. 
(II. 22.) önkormányzati rendeletét;

– A kertvárosias, kisvárosias lakó-
, településközpont vegyes és közpon-
ti vegyes építési övezetek egyes 
tömbjeire vonatkozó változtatási ti-
lalom elrendeléséről szóló 23/2017. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 5/2018. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletét.

Településrendezés, település-
fejlesztés, ingatlanügyek
A testület döntése értelmében az 
önkormányzat a Temesvári úton 100 
férőhelyes, 4 foglalkoztatós, melegí-
tőkonyhával rendelkező óvodai in-
tézményt kíván megépíteni, melyhez 
a kapcsolódó óvodai eszközöket be-
szerzi.

A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a Vackor 
bölcsőde bővítésének megvalósítá-
sához kapcsolódó projekt lebonyolí-
tói feladatok ellátására vonatkozó 
beszerzési eljárás megindítására, le-
folytatására, a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására és a vonatkozó szer-
ződés aláírására.

A testület határozott arról, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő, 
13  367 hrsz.-ú és az 1249 hrsz.-ú 
ingatlanokat pályázat útján értékesíti. 

A képviselő-testület döntése ér-
telmében az önkormányzat a tulaj-
donában lévő, Szigetszentmiklós, 
4281 hrsz. alatti ingatlant 2018. 

március 1-jétől végleges hasznosí-
tásáig tartó határozatlan időtartam-
ra az Aries Nonprofit Kft. ingatlan-
kezelésébe adja.

Döntött a testület arról, hogy az 
„ARIES” Nonprofit Kft. kezelésében 
lévő, 5830/3 hrsz. alatti ingatlanon 
elhelyezkedő felépítményt a Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatá-
nak tulajdonát képező lakáscélú in-
gatlanok közé sorolja, az ingatlan-
kezelési szerződést ennek megfele-
lően módosítja.

A képviselő-testület jóváhagyta 
a kézilabda-sportcsarnok építése 
tárgyában a használat jogáról és 
támogatás nyújtásáról szóló megál-
lapodás módosítását. 

Határozat született a Mű út–Tö-
köli út között tervezett ivóvízveze-
ték-összekötés megvalósításához 
szükséges ingatlanhasznosítási szer-
ződés megkötéséről a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel. 

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4. 
szám alatti ingatlanon külső felújí-
tási munkálatokat végeztet, amely 
feladatokra 8,35 millió Ft fedezetet 
biztosított. 

A képviselő-testület a Sziget-
szentmiklós 096/7 és 096/5 hrsz.-ú 
kivett utat Zsálya utcára nevezte el.

Felhatalmazta a testület a pol-
gármestert a „Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó kivá-
lasztása 2018. március 1.–2019. 
február 28. közötti időszakra” fel-
adatok ellátására vonatkozó beszer-
zés lefolytatására. 

Döntés született továbbá egyedi 
ingatlanügyekben.

Egészségügyi, szociális  
és civil hírek
A képviselő-testület hozzájárult a 
Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Ze-
neiskola Támogatásáért Alapítvány, 
valamint az Ádám Jenő Alapítvány 
székhelyének, a 2310 Szigetszent-
miklós, Szebeni út 81/B szám alatti 
ingatlanon történő bejegyzéséhez, 
valamint – a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központtal egyeztetett 
– használatához.

Jóváhagyta a testület a MOZAIK 
Közhasznú Egyesület az Autizmussal 
Élő Emberekért civil szervezettel 

megkötött együttműködési megál-
lapodást.

A képviselő-testület elfogadta a 
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók 
Köre – Asztalitenisz Szakosztály, 
Ritmikus Gimnasztika Szakosztály 
részére a 2017. január 1. és augusz-
tus 31. közötti időszakra vonatkozó, 
az ÁJTI Rendezvénycsarnok kedvez-
ményes bérleti díja keretből nyújtott 
támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolást. Egyúttal arról is hatá-
rozott a testület, hogy az Összefogás 
Képviselőcsoport által, az SzTK tá-
mogatásának ideiglenes felfüggesz-
tése tárgyában benyújtott javasla-
tokról az áprilisi ülésén tárgyal. 

Elfogadta a képviselő-testület a 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Ko-
raszülöttek Gyógyításáért szervezet 
részére 2017. évben nyújtott támo-
gatás felhasználásáról szóló beszá-
molót és pénzügyi elszámolást.

Elfogadta a testület a 2017. ok-
tóber 27. napján megrendezett JÖ-
VŐ-KÉP pályaválasztási börzéről és a 
„Jelen és jövőkép a közétkeztetés-
ben” című konferenciáról szóló be-
számolót és pénzügyi elszámolást.

Egyéb ügyek
A képviselő-testület döntése értel-
mében az önkormányzat néhai 
Prunner Józsefet, korábbi alpolgár-
mestert és képviselőt saját halottjá-
nak tekinti.

A testület döntött a Pest Megye 
8. Számú Országgyűlési Egyéni Vá-

lasztókerületi Választási Bizottság 
választott tagjairól, valamint pót-
tagjairól. 

Döntés született továbbá a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben foglaltak szerint 
a Szigetszentmiklóson működő sza-
vazatszámláló bizottságok tagjainak 
és póttagjainak személyéről.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a képviselői kezdeményezésre 
felülvizsgált 29/2017. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendeletét – Szigetszent-
miklós Város közterületeinek haszná-
lati rendjéről – nem módosítja. 

Döntött a testület az előző évek-
ben és a tárgyévben keletkezett, illet-
ve keletkező, tárgyévet terhelő adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a 2018. 
évi költségvetési évre és az azt köve-
tő három évre várható összegéről.

A képviselő-testület döntött a 
Tulajdonosi Bizottság, valamint a 
Kulturális, Sport és Társadalmi Kap-
csolatok Bizottsága egyes tagjai 
megbízatásának megszüntetéséről, 
illetve új bizottsági tagok megvá-
lasztásáról.

A testület úgy döntött, hogy az 
általa képviselt polgárok érdekeit 
szem előtt tartva kinyilvánítja, hogy 
nem kíván Szigetszentmiklóson sem 
bevándorlás szervező irodát, sem 
migránstábort nyitni; egyúttal nem 
támogatja a kötelező, felső korlát 
nélküli betelepítési kvóta végrehaj-
tását.

a képviselő-testület 2018. február 21-i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök), 8.00–19.00 között
2018. április 13. (péntek), 8.00–18.00 között

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig 
született) gyermekét az általános iskola első évfolyamára beíratni. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  a gyermek nevére kiállított azonosító és lakcímet igazoló hatósági  

igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A Pest Megyei Kormányhivatal a köznevelési feladatokat ellátó  
hatósági jogkörében eljárva kijelölte az állami feladatot ellátó, kötelező 

felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait.

Az általános iskolák elérhetőségei és a körzethatárok 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalról letölthetők.

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozási 
időpontokkal és körzethatárokkal kapcsolatban
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tájékoztatása szerint idén felújí-
tásra kerül a Csepeli út a Buda-
pest vége település táblától a 
szigetszentmiklósi Szent Erzsé-
bet téri körforgalomig, összesen 
4797 méteren. A felújítási mun-
kák megkezdésének tervezett 
időpontja 2018. március 29-e, a 
teljes szakasz felújítására pedig 
szerződés szerint 180 nap áll a 
kivitelező rendelkezésére. 
A  munkálatok több helyszínen 
egy időben zajlanak majd annak 
érdekében, hogy a forgalom ne 
akadjon meg teljesen. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. a teljes sza-
kaszon a burkolatalap szükség 
szerinti megerősítése után asz-
faltrétegek építésével végzi a 
felújítást.

Fontos eleme a projektnek az 
M0 autóút csepeli csomópontjá-
ban (M0 autóúttól északra, buda-
pesti oldalon) épülő körforgalom. 
A körforgalom építésével a közle-
kedők számára a jelenleginél 
jóval biztonságosabb forgalmi 
helyzet jön létre. A körforgalmú 
csomópont építését a nyári (isko-
laszüneti) időszakban tervezik 
megvalósítani, tekintettel arra, 
hogy a forgalmi terhelés ezen 
időszakban a legkisebb (június 
16. és augusztus 17. között).

A részletes kivitelezési ütem-
terv jelenleg még nem áll rendel-
kezésre, a kivitelezés előrehala-
dásáról és az ahhoz kapcsolódó 
forgalmi változásokról folyama-
tosan tájékoztatást fog adni a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az ARIES Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodási Egysége ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. május 1-jén esedé-
kes hulladék elszállítása 2018. április 28-án (szombaton) történik 
keddi munkarend szerint. 

ARIES Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a „Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program” 
című pályázat keretében a Kéktó 
Szabadidőparkban megvalósuló 
sportpark – 16 db kültéri sport-
eszközzel – és a már meglévő 400 
méteres futókör felújításának ki-
vitelezési munkálatai 2018 már-
ciusában elkezdődtek. 

Szeretnénk felhívni a figyel-
met, hogy ezen időszak alatt a 
futópálya rendeltetésszerűen 
nem használható, valamint a sza-

badidőpark területén a kivitelező 
több helyen deponálási pontokat 
alakít ki, amelyek elzárt területet 
képeznek, baleset-biztonsági 
okokból ezen területek nem hasz-
nálhatók.

A beruházás előreláthatólag 
2018 májusára befejeződik, addig 
is kérjük a lakosság szíves türel-
mét és megértését a kivitelezési 
munkálatok által esetlegesen 
okozott kellemetlenségekért.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Megújuló Csepeli út, 
épülő körforgalom

Tájékoztatás a Kéktó Szabadidőparkban 
megvalósuló kültéri sportpark
és 400 méteres futókör felújításának 
kivitelezési munkálatairól

Tájékoztató 
a hulladékszállítással kapcsolatban

A tavasz első 
hírnökei Szigetszentmiklóson

A kép illusztráció
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Szigetszentmiklósra érkezik a Summerfest

Ettől az évtől kezdve látványos programmal 
bővül városunk nyári szabadtéri programkíná-
lata. Hatalmas eredmény, hogy az ország 
egyik legnagyobb kulturális rendezvénye, az 
idén 25 éves Summerfest Nemzetközi Folk lór-
fesztivál Százhalombatta és Tököl után Szi-
get szent miklósra is megérkezik. 

Az eseményről március 21-én sajtótájé-
koztatót tartott a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, amelyen Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő és Szabó József polgármes-

ter mellett megjelent Szigetvári József száz-
halombattai, Halász László tököli, valamint 
Budai Gábor szigetszentmiklósi fesztiváligaz-
gató is.

Mint ismert, kezdetben Százhalombatta, 
Tököl és Ráckeve rendezte meg a kulturális 
forgatagot, idén azonban Ráckevét Szi get-
szentmiklós váltja fel a fesztiváltérképen – 
mondta el Budai Gábor a sajtótájékoztatón. 
Városunkba csaknem 20 országból érkeznek 
majd vendégek. Az augusztus 20-i program-

hoz kapcsolódva mintegy 700 táncos lép 
színpadra a városi ünnepségen – tette hozzá 
a szakember.

A világ minden tájáról vendégségbe érkező 
művészeti csoportok színesítik majd a progra-
mot, de lesznek meghívott fellépők is, így 
Szigetszentmiklóson koncertezik többek kö-
zött Boban Markovic. A magyar folklór is be-
mutatkozik a többnapos eseményen. Ehhez a 
programhoz kapcsolódva lép majd fel a Csík 
Zenekar – emelte ki Budai Gábor.

Forrás: summerfestbatta.hu
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Nevezzen be a IX. Gasztronómiai Fesztivál kétfordulós versenyére!

Nevezés feltételei:

Kizárólag ALMÁS süteménnyel lehet nevezni!
Nevezés a 4 szelet mintával a leadás helyszínén.

Jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a nevet, címet, telefonszámot megadni. 

Jelentkezés határideje 2018. április 21., 15.00–17.00 között 
a Kardos István Általános Iskola és Szakközépiskola ebédlőjében, 

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/A

Legjobb 6 pályázó a VII. Gasztronómiai Fesztiválon a verseny
II. fordulóján vesz részt, időpontja: 2018. május 12., szombat

Helyszín: Szigetszentmiklós, Kéktó Szabadidőpark, Diófa u, 
VII. Gasztronómiai Fesztivál

Minden résztvevő 1 db 10 személyes asztalt kell, hogy alkalmi vendégfogadásra 
megterítsen és dekoráljon, terítéshez szükséges tányérokat és evőeszközöket 

a szervezők biztosítják, egyéb kiegészítőket, dekorációt 
a versenyzőnek kell megtervezni, elkészíteni és magával hozni.

A II. fordulóra készítsen 1 tálcányi mennyiséget 
az I. fordulóra készített süteményből.

A verseny végén szakmai zsűri értékeli a munkákat, értékes nyeremények, díjak 
várják gazdáikat! 

Eredményhirdetés a IX. Gasztronómiai Fesztiválon 2018. május 12-én 
a Kéktó Szabadidőparkban.

Részletekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken:

Kósdi Bernadett 24/505-573, 
kosdi.bernadett@szigetszentmiklos.hu

Immáron 9. alkalommal kerül megrendezésre 
a Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál, amely egyben gasztropiac is lesz.
Sok-sok színes program, koncert és ízkavalkád vár minden kilátogatót.

Idén az almáé a főszerep; kóstolható lesz sült alma, fahéjas alma, édes alma, sárga alma...
Belépő: 500 Ft

Kapunyitás: 10 órakor

Alma-koncert 10.30-kor

Kelemen Kabátban-koncert 
18.00-tól

Keressük városunk és szomszédságunk 

LEGJOBB HÁZIASSZONYAIT, 
HÁZIURAIT!
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A Szent Miklós úti lakótelepen találha-
tó a Kisház, ahol különböző témájú 
közösségi programok és egyéni konzul-
tációs lehetőség is várja a helyi lakoso-
kat. A programok ingyenesek, életkorra 
és lakóhelyre való tekintet nélkül 
igénybe vehetőek.

Hétfőnként a Kékkereszt csoportban 
találkozhatnak azok, akik megszaba-
dultak az alkoholfüggőségtől, és segít-
séget nyújthatnak mindenkinek, aki 

szeretne a józanság útjára lépni. Ked-
denként kézimunkakör, szerdán pedig 
festőkör várja az alkotni vágyókat. 
Péntekenként a nyugdíjasklubban lehe-
tőség van beszélgetésre, sakkozásra, de 
nem ritkák a névnapi összejövetelek és 
a nyári közös főzés sem. Hétfőn, szer-
dán és pénteken délután az ifjúsági 
klubban játékra, beszélgetésre van le-
hetőségük a tizenéveseknek. Egyéni 
konzultációs alkalmak péntek délelőt-

tönként vannak, ahol párkapcsolati 
nehézségek, gyermeknevelési elakadá-
sok és a veszteségek feldolgozásában 
nyújt segítséget mentálhigiénés szak-
ember.

A Kisház (Kálvin tér 1.) részletes 
programjairól az fb.com/kishaz.szszm 
oldalon vagy a 06-70/312-7487-es te-
lefonszámon lehet tájékozódni. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Kormos Piroska

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



Nevezési lap a 6. oldalon szereplő felhíváshoz

Kisház – hely a közösségnek
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A Magyar Parasport Napja

Maros Gábor, a győri Liszt 
Ferenc Zeneiskola tanára 
1994-ben indította útjára az 
Országos Ütőhangszeres 
Szóló- és Duó Versenyt. A 
megmérettetés 2006 óta viseli 
a tehetséggondozó program 
létrehívójának nevét. A magas 
színvonalú versenyt három-
évente rendezik meg.

Az idei megmérettetés már-
cius 9. és 11. között zajlott a 
Széchenyi István Egyetem 
Hangversenytermében.  46 ze-
neiskola nevezett 89 produk-
cióval. A tehetséges résztve-
vők szóló és duó előadások-
ban, 4 korcsoportban mérhet-
ték össze tudásukat. Az Ádám 
Jenő Általános Iskolát két diák 
képviselte.

Büttl Artúr, 8. osztályos ta-
nuló és utolsó éves zeneiskolai 
növendék kitűnő versenytár-

sakkal mérte össze tudását. 
Korosztályában a 2. helyet érte 
el. Sikeres konzervatóriumi fel-
vételije után ezzel a díjjal indul 
el a zenei pályán. 

Kovács Hunor, 4. osztályos 
tanuló az első korcsoportban 
játszott. Kiegyensúlyozott, ki-
váló, összeszedett játéka di-
cséretre méltó. 

Artúrt és Hunort is 
Schüszler Boglárka készítette 
fel a versenyre. Mindkét diák-
nak és a tanárnőnek is gratu-
lálunk a komoly felkészülésért 
és helyállásért!

Az Országgyűlés 2017-ben sza-
vazott arról, hogy a magyar 
parasport minden évben febru-
ár 22-én kerül megünneplésre. 
Az elmúlt években a fogyatékos 
emberek befogadása, elismerése 
nagyot lépett előre hazánkban, 
de van még mit tennünk. A Szi-

getszentmiklósi Ádám Jenő Ál-
talános Iskola és AMI is befoga-
dó iskolaként működik, helyet 
találnak itt a különböző fogya-
tékossággal élő gyermekek. Az 
intézmény célja, hogy a fogya-
tékkal élő és ép emberek elfo-
gadják, elismerjék egymást. Ez-

úttal a sport területén mutatott 
példát az iskola.

A nap kezdéseként „A lehe-
tetlen határán” című dokumen-
tumfilmet nézték meg az diá-
kok. A film 5 magyar para-
limpikon életútját mutatja be 
rendkívül szívhez szóló módon. 

Ezután évfolyamonként egy-
egy órában háromféle para-
sportágat próbálhattak ki a gye-
rekek.

Az iskola tanulói plakátokat 
készítettek a parasportok és a 
paralimpia témájában, amelyről 
kiállítás is készült.

Ütős siker 
az országos 
versenyen

„Szívdobbanás”
Iskolánkban február 26-án és 28-án a harmadikos és negyedikes 
diákjaink egy egészségnevelő program keretében sok érdekességet 
tanulhattak a szívről. Izgatottan hallgatták az újabbnál újabb in-
formációkat az egészséges életmódról és a szív működéséről.

Mindenkinek szinte egyformán „dobbant a szíve”, amikor cso-
portmunkában, együttműködve dolgoztak. Jó volt látni, milyen 
„szívesen”, odafigyeléssel, érdeklődéssel és játékosan sajátítják el 
az új ismereteket.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya által támogatott 
egészségnevelő óráknak!

Mindenkinek „szívből” ajánljuk, hogy ne csak hallgasson a szí-
vére, hanem vigyázzon is rá!

Engelbrechtné Imre Gréta
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI
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Bál volt, igen, bál volt 
az iskolában…

Fergetegesen sikerült a Tavasz-
köszöntő Bál a József Attila 
Általános Iskolában, ami már-
cius 10-én került merendezésre. 
Erre az estére készült hetek óta 
minden fellépő gyermek, min-
den pedagógus és nagyon sok 
szülő, egymást segítve. Aki ott 
volt, láthatta a magas színvo-
nalú produkciókat. 

Nagy büszkeséggel hallgat-
tuk iskolánk alsós és felsős 

kórusát. A nyolcadikosok nyitó 
és záró tánca varázslatos és 
megható volt, a 2.b osztályo-

sok pöttyösben mindenki arcá-
ra mosolyt csaltak, akár csak 
Aszódi Attila, a 3.a-ból. A 4M 

Dance Company tánccsapata 
új koreográfiával állt elő, a 
6.c-s „Kung fu fighting” táncot 
vastaps kísérte, a 3.b-s bandi-
ták és jégtündérek pedig pará-
désan játszottak és látványos 
szalagtánccal rukkoltak elő. Az 
est színvonalát tovább emelete 
a DancEarth TSE valamint a 
Napraforgók Néptáncegyüttes 
fellépése, és sikert aratott a ta-
nári kórus is. 

Megérte a fáradozást, kö-
szönet érte mindenkinek, aki 
segítette ezt a szép eseményt!

Szabó Lídia
József Attila Általános 

Iskola
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A forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékeztünk
(2018. március 15.)

Emlékező beszédet tart Tóth Benő, a Szabacsi Honismereti Egyesület elnöke a Városi Temetőben, 
Komáromy Alajos sírjánál

Főhajtás Kardos István síremlékénél

Átvonulás 
a Kossuth 
Lajos 
utcába

Az ünnepi szónok Bóna Zoltán, 
országgyűlési képviselő
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Székely Miklós Városi Kórus
„Aki a múltba tekint, a jövőbe lát” – az Esztrád Színház előadása

A Ráckevei 
Kéve Néptáncegyüttes

Koszorúzás a Kossuth emléktáblánál
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Fúvószenekara
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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

2018. április 5.–május 3.
Zsubori Ervin kiállítása
A program ingyenesen látogatható! 
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria

2018. április 12. (csütörtök),
 18.00

Magyar Költészet Napja
„Az igazat mondd, ne csak a valódit”
Eperjes Károly Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész irodalmi 
estje
Közreműködik: Négyessy Katalin 
gordonkaművész
Jegyár: 1400 Ft/felnőtt, 900 Ft/
diák, nyugdíjas
Jegyek elővételben kaphatóak!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2018. április 14. (szombat), 19.00
SZÍNHÁZ
Pódium Színház előadása
Apa csak egy van 
Zenés bohózat két részben
Szereposztás: 
Harsányi Gábor/Gerner Csaba: 
Horst-Clemens Bitterstein (udvari 
tanácsos) 
Udvarias Katalin: Clothilde (a fele-
sége)
Bodrogi Attila: dr. Moritz Mohr
Gosztola Adél: Doris (a felesége)
Várfi Sándor: Gottfried Schrecken-
burg
Gieler Csaba/Ott József: dr. Kurt 
Wehling (ügyvéd)
Ternai Krisztina: Helga Brauner 
(írónő) 
Bednai Natália: Gréti (szobalány)
Jegyár: 2500 Ft. Jegyek elővétel-
ben kaphatóak a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban. 
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterme

2018. április 19. (csütörtök), 
14.00

Vers- és prózamondó verseny
Szervező: Bíró Lajos Általános Iskola
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2018. április 20. (péntek) 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépő: Barabás Lőrinc Quartet
Barabás Lőrinc jazztrombitaművész 
a Barabás Lőrinc eklektric zene-
karral vált ismertté, 2005-től ál-
landó szereplője a hazai és nem-
zetközi zenei életnek.
A B L Q 2016 februárjában lelte 
meg végleges felállását Cséry 
Zoltán billentyűssel, Herr Attila 
basszusgitárossal és Nagy Zsolt 
dobossal.
A második, „Other Than Unusual” 
album dalait a tavaszi turné során 
Szigetszentmiklós mellett Pécsett, 
Tatabányán és Nagyváradon is be-
mutatják.
Az új lemez sok zenei stílust ötvöz: 
film- és színházi zenés hangulatot 
is hordoznak a szerzemények és 
meghatározó, hogy Nagy Zsolt 
vibrafonon és üstdobokon is ját-
szik, de vannak benne rockosabb 
elemek is.
Jegyár: 1300 Ft/diák, nyugdíjas, 
1900 Ft/felnőtt. Jegy- és asztal-
foglalás előzetesen ajánlott!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

2018. április 22. (vasárnap), 
8.00–14.00

Miklósi Futónap
Családi futónap változatos távok-
kal 800 m-től 21 km-ig.
Információ és jelentkezés: 
www.futonap.szszm.hu
Gyülekező és eseményközpont: 
Városi Sportcsarnok

2018. április 25. (szerda) 14.00
Területi Népdalverseny
Szervező: Bíró Lajos Általános 
Iskola
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2018. április 27. (péntek), 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Egy asszony illata
Havi 1 alkalommal jelentkezünk 
filmvetítéssel, meghívott vendég-

gel, akivel Petró Karesz körüljárja 
az aktuális film témáját, érdekes-
ségeit, és a közönség részvételére 
is feltétlenül számítunk!
Az Oscar-gála 90. évfordulója al-
kalmából áprilisi filmünkben Al 
Pacino – aki ezért a szerepéért 
kapta eddigi egyetlen Oscar-díját 
– vak, megkeseredett veteránként 
találkozik egy jóravaló, életigenlő 
fiúval. A két ellentétes karakter 
egymásnak feszülését, egymás 
kölcsönös tanítását, mindezekkel 
együtt megmentését mutatja be.
Főszereplők: Al Pacino, Chris 
O’Donnell

Vendég: Láthatatlan kiállítás mun-
katársa
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban!
Helyszín: Nemzedékek Háza (Váci 
Mihály u. 4.) 

2018. április 27. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
A finn tavak világáról szóló termé-
szetfilm vetítése.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

2018. április–májusi programok

2018. május 1. (kedd), 
8.00–21.00

Miklósi Majális
Délelőtt:
09.00 Street Ball Bajnokság
10.00  Látványos fitnesz- és sport-

bemutatók
Kézműves foglalkozások – 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Ölelőház a SZINE szervezé-
sében

11.00  Sziget Motor különleges 
gyerekprogramja:
Mobil pályán gyerekquad 
kipróbálása, minisegway-
ügyességi program
Logikai és ügyességi játszó-
ház a SZISZKE-tagok veze-
tésével

9.00–14.00 Rendőrségi bemutató 
Délután:
14.00  Ádám Jenő Általános Iskola 

és AMI Fúvószenekara 
14.30  Tánc-Kavalkád – a város 

táncegyesületeinek, iskolai 
csoportjainak bemutatko-
zása

16.00 Dabi Tibor Band
17.00 Mata Ricsi
17.30 Fiesta
18.00 Wolf Kati – élő koncert
19.00 Retro DJ – Dévényi Tibor

Magyarország legelső hiva-
talos lemezlovasa

Egész nap vidámpark és érdekes 
programok várják az érdeklődő 
vendégeket!
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park 
(Diófa u. 3.)

2018. május 7. (hétfő), 15.00
Városi anyák napja – ünnepi 
műsor
Köszöntőt mond: Szabó József 
polgármester
A belépés díjtalan!
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterme

2018. május 12. (szombat), 10.00
Nemzetközi Gasztronómiai 
Fesztivál
Információ: 
www.szigetszentmiklos.hu
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

2018. május 17. (csütörtök), 
18.00

Kiállításmegnyitó
Kőrösi Papp Kálmán
Helyszín: Városi Galéria

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Májusi előzetes
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2018 a családok éve. Az év első 
kiállítása a Városi Galériában kü-
lönleges témával foglalkozott. Ja-
nuár 25-e és február 22-e között 
Nagy-Szilvási Gabriella képzőmű-
vész alkotásain keresztül figyel-
hettük meg, hogy egy művészre 
hogyan hat az anyasággal járó új 
helyzet. Láthattuk, miként jelenik 
meg az alkotási folyamatban, az 
eszköz és technika használatában, 
a témakör kiválasztásában. A mű-

vésznőt több szál is köti városunk-
hoz. Mostani kiállításának kuráto-
ra Somogyi György Munkácsy-dí-
jas festőművész, galériánk ny. 
igazgatója. Az alkotó egykori taná-
ra, Puha Ferenc festőművész gon-
dolatai nyitották meg a tárlatot. 

A gyerkőcök örökmozgása, 
hangossága szórakozásainkat is 
megváltoztatja. A többi között 
kiállításmegnyitókról is könnyebb 
lemaradni, még ha jót is tenne 

lelkünknek a társaság, a kimoz-
dulás a kellemes zene, képek, 
kedves emberek közé. A megfo-
galmazott problémára válaszul 
játszószobával vártuk a látogató-
kat a kiállítótér szomszédságá-
ban, szabad mozgással a két he-
lyiség között, játékokkal, gyer-
mekfelügyelettel. A tapasztalatok 
nagyon jók voltak, több család is 
igénybe vette az ingyenes szol-
gáltatásunkat. A későbbiekben is 
érdemes figyelni programajánla-
taink között a „gyerekbarát” 
megjelölést. 

Akik végképp nem tudtak el-
jönni a megnyitóra, azok otthon-
ról élő bejelentkezés által a Face-
bookon követhették az eseményt. 

A videó bármikor visszanézhető a 
www.facebook.hu/varosi.galeria 
oldalon.

A kiállítás kísérőprogramja-
ként a Lurko Klub a legkisebbeket 
vonta be az alkotások világába. 
A  Színes praclik délelőttjén a 
Szivárvány című interaktív baba-
színház szórakoztatta a gyerme-
keket, valamint Nagy-Szilvási 
Gabriella képzőművész, tanár, 
kisgyermekes anya tippeket, 
praktikákat mutatott, hogyan 
lehet a hűtőből, szekrényből elő-
kapni valamit, ami alkotásra, 
gondolkodásra serkenti és lefog-
lalja a csemetét, és még az egész-
sége is biztonságban marad. 

Városi Galéria

Időtlen anyaság a képzőművészetben, 
családbarát művészeti programok

A Német Nemzetiségi Klub március 24-én a Nemzedékek Házában húsvéti tojásfestést, kézműves 
foglalkozást és süteménysütést szervezett a családoknak. A nap folyamán élőnyuszi-simogatást is 
szerveztek a gyerekeknek, akik nagy örömmel vettek részt az eseményen.

Az anyaság megváltoztatja az életünket, a mindennapjainkat, 
rutinjainkat, gondolkodásunkat. Ugyanúgy hat magánéle-
tünkre, társas kapcsolatainkra és a munkánkra. A művészeti 
alkotómunkában is szemmel látható különbségeket okoz. Ezt 
érhettük tetten Nagy-Szilvási Gabriella Időtlen anyaság című 
tárlatán. 
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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
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SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 

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

www.szigetzarszerviz.hu

Légzésdiagnosztikai eszközzel gyarapodott a gyártelepi Szakorvosi 
Rendelőintézet, amely az Egészséges Budapestért Program keretében 
mintegy 352 millió forintot fordíthat fejlesztésre. A kormány által 
nyújtott támogatásból elsőként egy érrendszeri szűrőeszközzel gazda-
godott az intézmény március elején, most pedig ismét egy értékes 
műszer állt szolgálatba, hogy a térségben élők egészségét szolgálja. Az 
úgynevezett spirométer 838 millió forint értékű – mondta el a helyi 
médiának Bóna Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, aki hozzá-
tette, a folyamatosan megújuló műszerek lehetővé teszik a térség la-
kosságának hatékonyabb ellátását.

A légzésfunkciós vizsgálat segítségével kimutatható a tüdőszövet 
károsodása. A spirométer a be- és kilélegzett levegő térfogatát és 
áramlási sebességét képes mérni. Az eredményből következtetni lehet 
a tüdő aktuális funkciójára, a hörgők esetleges szűkületére, valamint a 
légzőizmok állapotára – tájékoztatott dr. Raffay Éva, a Szakorvosi 
Rendelőintézet főigazgatója. Hozzátette: a támogatásból a későbbiek-
ben lehetőség nyílik a mammográfiai berendezés fejlesztésére, vala-
mint egy különálló, új épületrész kialakítására.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

április 2.–április 8. Melissa Gyógyszertár
április 9.–április 15. Szent Miklós Gyógyszertár
április 16.–április 22. Regina Gyógyszertár
április 23.–április 29. Kígyó Gyógyszertár
április 30.–május 6. Elixír Gyógyszertár

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

2018. FEBRUÁR HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Misi Ádám  (1990)
Trautmann István  (1947)
Kovács Ferencné  (1951)
Kiss Károly  (1959)

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
2018-ban az ebek kötelező, veszettség elleni védőoltását 
Szigetszentmiklóson – a 164/2008/XII. 20. FVM rendeletben 
leírtak alapján – a következő időpontokban és helyszíneken 
végzem:

Április 14. (szombat), 10–12h-ig Dobó u.–Nap u. sarok
Április 21. (szombat), 10–12h-ig Polgármesteri Hivatal
Május 6. (vasárnap), 10–12h-ig Ádám J.–Tebe sor sarok
Május 13. (vasárnap), 10–12h-ig Dobó u.–Nap u. sarok
Május 27. (vasárnap), 10–12h-ig Kéktó Szabadidőpark

A fenti napokon az oltás díja 4500 Ft kutyánként, amely 
a féreghajtó tabletta árát is tartalmazza. 

Oltásikönyv-pótlás: 500 Ft/db

Oltó állatorvos: dr. Fajta József

Háznál történő oltás a 06-30/416-6558-as számon, 
az oltások helyszínén vagy az eboltas.drfajta@gmail.com 

e-mail címen kérhető 
név, lakcím és telefonszám megadásával.  

2018. FEBRUÁR HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Murányi Gabriella–Bak István
Kántor Tímea–Szabó Dávid

Fejlődő 
egészségügyi 
ellátás 
Szigetszentmiklóson
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04.10 - 04.20

1279Ft/kg

Sertés Karaj 
Filé

999Ft/kg

Sertés 
Comb

969Ft/kg

Sertés 
Lapocka  

399Ft/kg

Csirkecomb 
Faros

1269Ft/kg

Csirkemell
Filé

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?


