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Rendeletalkotás
A testület megalkotta:
  a Szigetszentmiklós Város Önkor-

mányzata 2017. évi költségvetésé-
ről szóló 1/2017. (II. 16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
szóló 6/2018. (III. 23.) önkormány-
zati rendeletét;

  az intézményi térítési díjakról szóló 
7/2018. (III. 23.) önkormányzati 
rendeletét;

  a közterületek és ingatlanok rend-
jéről szóló 27/2015. (X. 01.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
szóló 8/2018. (III. 23.) önkormány-
zati rendeletét.

Településfejlesztés, város
üzemeltetés, ingatlan ügyek
A képviselő-testület elfogadta a Szi-
getszentmiklósi Településszerkezeti 
Terv módosítására, a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv mó-
dosítására vonatkozó javaslatot, és 
megindította a településrendezési 
eszközök módosítási eljárását.

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Szigetszentmik-
lós, 3653 hrsz-ú ingatlan területén 
tervezett, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
által létesítendő ivóvíz gerincveze-
ték kiépítése céljából egyszeri 
545 946 Ft + áfa összegű igénybe-
vételi díj megfizetése mellett ingat-
lanhasznosítási szerződést köt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. 

A testület elvi támogató döntést 
hozott a hatályos HÉSZ-ben 0194/4 
hrsz-ú „Vbt” vízgazdálkodási övezet 
és a 12254 és 12256 hrsz-ú „Zkp” 
közpark övezetbe sorolt ingatlanok 
„Gksz” kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági övezetbe sorolásáról, te-
kintettel a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség határozatai-
ban engedélyezett és végrehajtott 
tófeltöltésre. Az övezet megváltoz-
tatására akkor van lehetőség, ha az 
valamennyi hatályos jogszabályi 
rendelkezésnek megfelel.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Határ úti szennyvízve-
zeték tehermentesítését biztosító 
nyomóvezetéket a Fővárosi Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kiadott vízjogi létesítési engedély 
alapján kiépítteti. 

Módosította a testület a 
81/2017. (IV. 7.) sz. önkormányzati 
határozat 3. pontját az alábbiak 
szerint:

„vállalja – a Pro Urbe Alapítvány 
hozzájárulásával – a Szigetszent-
miklós, Aries Nonprofit Kft. Határ 
úti bejáratának közelében létesí-
tendő gyűjtőszigetre néző 2 db fix 
térfigyelő kamera telepítését”.

Hozzájárult továbbá az ÁD-2 
Elektronika Kft. vállalkozási szerző-
dés határidejének 2018. 06. 30-ára 
történő módosításához.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklós, Csepeli út–Lehel 
út–Petőfi Sándor utca kerékpáros 
közlekedési nyomvonal kialakítása 
című projekt keretében elkészült 
Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet.

Támogató döntést hozott a tes-
tület a Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark című program 
keretében támogatott új, 1 db D tí-
pusú kültéri sportpark megépítésé-
ről. A megvalósítás lehetséges hely-
színeként a Bucka-tó 5931 hrsz-ú 
területét jelölte meg azzal a felté-
tellel, hogy amennyiben a „Sziget-
szentmiklós, Bucka-tó kármentesí-
tése” című, már megvalósult, de 
még fenntartási időszakában lévő 
projekt Irányító Hatósága a sport-
park létesítésére vonatkozó írásos 
hozzájárulását nem adja meg, úgy 
második lehetséges helyszínként a 
Lakihegy, Adótorony tér (hrsz: 
12140/2) területet jelöli meg.

Elfogadta a képviselő-testület 
az 51101 jelű Csepeli út – közigaz-
gatási határ – 0202/4 hrsz-ú út - 
Csepel-sziget gerincút Halásztelki 
ág – M0 autóút által határolt terü-
letre vonatkozó HÉSZ és szabályo-
zási terv tervezetét.

Beszerzési eljárás lefolytatásá-
ról döntött a testület a térinforma-
tikai rendszer üzemeltetését támo-
gató (support) tevékenységhez 
szükséges hosztolt szerver környe-
zet kialakításával kapcsolatban. 
Döntött továbbá a térinformatikai 
rendszer üzemeltetését támogató 
(support) feladatok 36 hónapos el-
látását biztosító szolgáltatás, vala-
mint a szoftver beszerzési eljárásá-
nak lefolytatásáról.

Egészségügyi, szociális 
és civil hírek
Bruttó 800 000 Ft fedezetet bizto-
sított a képviselő-testület önerő-
ként a „Szigetszentmiklós város la-
kosságának átfogó egészségügyi 
vizsgálata 2018.” című projekt 
megvalósításához.

Úgy határozott a testület, hogy 
a Miklósi Ifjúsági Napok rendez-
vényt változatlan szakmai prog-
rammal megvalósítja a „Testvér-
települési programok és együttmű-
ködések” című felhívás keretében 
elnyert bruttó 650 000 Ft támoga-
tás elfogadásával.

422 000 Ft keretösszeget bizto-
sított a képviselő-testület – elszá-
molási kötelezettség mellett – az 
Alapítvány a Jövő Nemzedékéért 
szervezet részére, a Kardos István 

Általános Iskola és Szakgimnázium 
által szervezett steinheim-i csere-
diákprogram kiutazási költségéhez.

Egyéb ügyek
Módosította a testület a 48/2018. 
(II. 21.) sz. önkormányzati határozat 
b) pontját úgy, hogy a 2018. 03. 
01.–2019. 02. 28. közötti időszak 
felelős akkreditált közbeszerzési ta-
nácsadói és közbeszerzésekhez kap-
csolódó feladatok ellátásához bruttó 
14 478 000 Ft fedezetet biztosított.

Módosította továbbá a képvi-
selő-testület a Polgármesteri Hi-
vatal jogi szakértőt igénylő felada-
tainak ellátására kötött megbízási 
szerződést.

A testület úgy döntött, hogy az 
„Elektromos töltőállomások létesí-
tése Szigetszentmiklóson” című 
projekt keretében 3 db „A” típusú 
töltőállomás beszerzésével, létesí-
tésével és azok üzemeltetési fel-
adatainak teljes körű ellátásával 
ötéves, határozott időtartamra 
megbízza az ELMŰ Nyrt.-t.

Döntött a képviselő-testület a 
gyógyszerkiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás el-
utasítása ellen benyújtott fellebbe-
zés tárgyában. 

Egyetértett a testület az Érd és 
Térsége Regionális Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodásának ötödik 
módosításával, és elfogadta a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodást.

Döntés született továbbá egyedi 
ingatlanügyekben. 

a képviselő-testület 2018. március 22-i rendkívüli üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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Szigetszentmiklós Pest megye 
8-as számú egyéni választókerü-
letéhez tartozik, ahol az elmúlt 
ciklusban Bóna Zoltán, a FIDESZ-
KDNP jelöltje képviselte váro-
sunk és a térség lakóinak érdekét 
az Országgyűlésben.

Az áprilisi voksoláson a válasz-
tókerületben 63 225 fő szavazott 
az összesen 88 900 választásra 
jogosult közül, ami országos átlag 
feletti, 71,12%-os részvételt je-
lentett. Ebből mintegy 40 százalék 

szavazott ismét Bóna Zoltánra 
(FIDESZ-KDNP), 30% Stefanik 
Zsoltra (MSZP-PÁRBESZÉD) és 
20% Lupa Jánosra (JOBBIK). A 
többi 9 jelölt a maradék 10 száza-
léknyi vokson osztozhatott.

Szigetszentmiklóson 20 324 
fő szavazott (70,9%), ami szin-
tén országos átlag feletti részvé-
telt hozott. 

A győztes, Bóna Zoltán még a 
választás napján köszönetet 
mondott a választókörzetben, 

köztük a Szigetszentmiklóson 
élőknek a részvételért és azért, 
hogy nagy többséggel támogat-
ták a FIDESZ-KDNP pártszövet-
séget szavazataikkal. Ezzel zsi-
nórban harmadszor alakulhatott 
meg kétharmados többséggel az 
Orbán-kormány, ami páratlan-
nak nevezhető a demokratikus 
Magyarország történetében.

Bóna Zoltán április 24-én 
vette át megbízólevelét Sziget-
szentmiklóson, a választási bi-
zottság elnökétől. Egyúttal meg-
köszönte mindazok munkáját, 
akik a választás lebonyolításában 
részt vettek, és annak a több, 
mint 63 000 választópolgárnak a 
szavazatát, akik éltek állampol-
gári jogukkal és leadták voksukat.

Szigetszentmiklós 
választott

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik szavazatukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő részvétel mellett kerülhetett sor az országgyűlési vá-
lasztásokra. Külön köszönöm meg azok támogatását, akik szavazatukkal rám és a 
FIDESZ-KDNP listájára voksoltak.

Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan független, gazdaságilag erős és biztonságos 
Magyarországért fogok dolgozni, amely a jövőt évezredes kultúránkra, valamint a 
magyar emberek és családok erejére alapozza. Térségünkben pedig továbbra is a fo-
lyamatos fejlődést fogom munkálni, különösen a közlekedés és a nevelési-oktatási 
intézmények kapacitásbővítése terén.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Április 8-án országgyűlési képviselőket választott az ország. A 
listás és egyéni választókerületi szavazatok alapján a FIDESZ-
KDNP pártszövetségnek összesen 133 képviselője lesz a 199 
fős Parlamentben a következő négy évben, ami ismét kéthar-
mados többséget jelent a jobboldal számára a magyar tör-
vényhozásban.
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Fitneszpark a mindennapos mozgásért
Áprilisban birtokba vehette a 
szigetszentmiklósi közönség a 
Kéktó területén létesített fit-
nesz parkot. Ezzel párhuzamosan 
megújult a 400 méteres futókör, 
a sportkedvelők nagy örömére. A 
különféle mozgásformákat kíná-
ló eszközök az elmúlt hetekben 
igencsak közkedveltek lettek, 
délutánonként és napközben fia-
talok tucatjai használják intenzí-
ven a berendezéseket.

Jó hír, hogy idő közben egy 
újabb fitneszpark építésére is 
nyert támogatást a város. A be-
ruházás lehetséges helyszíne-
ként a Bucka-tó környékét jelöl-
te meg a szaktestület. Szabó 
József polgármester elmondta: 
amennyiben ezen a helyszínen 
valamiért mégsem lenne megva-
lósítható a fejlesztés, úgy a laki-
hegyi városrészben valósulhat 
meg a beruházás.

Esztétikusabb és biztonságo-
sabb burkolatot kapott az Érdi 
Szakképzési Centrum Csonka 
János Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája. A sziget-
szentmiklósi intézményben 
április 13-án avatták fel a 
csaknem 760 négyzetméter-
nyi új burkolattal ellátott tan-
műhelyt. Czapek Tamásné 
igazgató elmondta: az iskola 
1951 óta üzemel, így már a 
legtöbb tanterem megérett a 
teljes körű felújításra. 
Hozzátette: a korábbi repedt, 

olajos, gödrös aljzat után 
mind a kollégák, mind pedig a 
diákok számára kényelmesebb 
a munkavégzés a megújult 
környezetben. A kormányzati 
fejlesztés keretében több mint 
10 millió forintot fordíthatnak 
az intézményre. Több helyisé-
get is kifestettek már, és jelen-
leg is zajlik az újabb tanter-
mek kialakítása. Czapek 
Tamásné elmondta azt is, 
hogy a Csonka által kínált 
képzések iránt igen sok fiatal 
érdeklődik. 

Érdekes gyakorlati előadá-
sokon ismerhették meg a 
szakma fogásait az érdeklő-
dők a Szakmák éjszakája el-
nevezésű programon, amelyet 
ugyancsak április 13-án, az 
esti órákban tartottak az isko-
lában. Az ifjú szerelők megis-
merhették a hybrid technoló-
giát, a gépjárművek diagnosz-
tikai műveleteit, a futó mű állí-
tás fortélyait és sok más érde-
kességet. Az igazgató hozzá-
tette: jelenleg is több olyan 
dolgozója van az iskolának, 

akik korábban a Csonka isko-
lában szerezték meg az alap-
tudást. 

Az országban jelenleg 44 
hasonló szakképzési centrum 
működik. Pergel Antal, az 
Érdi Szakképzési Centrum fő-
igazgatója a 14-ei ünnepsé-
gen hangsúlyozta: a szakkép-
zés fejlesztése érdekében fo-
lyamatos beruházásokat kell 
végrehajtani. A gyakorlatori-
entált képzés ugyanis egyre 
nagyobb jelentőséggel bír 
Ma gyar or szágon.

Fejlesztések a Csonkában
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Minden traffipax 
munkába áll

Huszonnégy órás sebes-
ségmérő akciót tart a 
rendőrség május 14-én 
reggel 6 órától. Köz le-
ményük szerint a Speed-
ma rathon elnevezésű össz-
európai sebességmérést az 
Európai Közlekedés ren-
dészeti Szervek Háló za-
tának felhívására hajtják 
végre. A lakosság helyszín-
javaslatait is várták május 
3-ig e-mailben. A címek a 
rendőrségi portálon talál-
hatók meg, a helyszínek 
pedig nem lesznek titko-
sak, azokat május 11-ig 
kiválasztja és közzé is teszi 
a rendőrség.

A tavaszi időszak beköszöntével 
megindul a munka a kertekben, 
udvarokon a tél nyomaink eltün-
tetésére, a tél okozta hibák kijaví-
tására, közvetlen környezetünk 
felfrissítésére. Kérünk mindenkit, 
hogy udvarának, kertjének rend-
betételénél ne feledkezzen meg az 
ingatlanok előtti közterületekről 
sem. Mivel a tavasz jellemzően 
csapadékos időszak, nagyon fon-
tos az árkok megfelelő szikkasztó 
képességének fenntartása. Az ön-
kormányzat a lehetőségeihez mér-
ten továbbra is mindent megtesz a 
csapadékvíz által okozott problé-
mák mérséklésére, de a jövőben is 
számítunk a lakosság együttmű-
ködésére. Kérünk mindenkit, hogy 
az ingatlanok előtti árkot ellen-
őrizze, szükség esetén az abban 
felhalmozódott üledéket, össze-
gyűlt szemetet takarítsa ki. A tisz-

ta, megfelelő keresztmetszettel 
működő árkok megléte mindany-
nyiunk érdeke, mert csak ezek ké-
pesek az utak területéről a lehető 
leghamarabb elvezetni a feltorló-
dó csapadékot. Tudjuk, hogy lakó-
társaink többsége ezeket a felada-
tokat rendszeresen elvégzi és nem 
csak jogszabályi kötelezettsége 
folytán, hanem a környezete iránt 
támasztott igényessége miatt is. 
Felhívjuk azonban a figyelmet 
arra, hogy a tavasz folyamán a 
közterület-felügyelőink – a 
Polgármesteri Hivatal ellenőrzési 
kötelezettségének körében – el-
lenőrzik majd az ingatlanok előtti 
közterületek és árkok állapotát.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az önkormányzat ebben az 
évben fokozott figyelmet fordít a 
zárt szennyvíztárolókban gyűjtött 
szennyvíz szippantásának ellenőr-

zésére. Felhívjuk minden érintett 
figyelmét, hogy a közműves 
szennyvízbekötéssel nem rendel-
kező ingatlanok esetében évente 
legalább egy alkalommal kötelező 
a szennyvízszippantást elvégez-
tetni. Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés megkötésével biztosítja 
a város területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtését. Jelenleg a város-
ban szerződés szerinti kizárólagos 
közszolgáltató az „AD” Szolgáltató 
Kft. – képviselője: Békefi Jánosné, 
tel.: 06/20 980-9133 –, amely az 
ingatlantulajdonos bejelentésétől 
számított 72 órán belül köteles a 
kért szolgáltatást elvégezni.

Segítő együttműködésüket 
köszönjük!

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Tájékoztatjuk a lakosságot, egyéni vállalko-
zókat és cégeket, hogy adóhatóságunk a 
2018. évi adóellenőrzési ütemterv alapján fő 
célkitűzésként az építményadó ellenőrzését, 
illetve a rendelkezésre álló nyilvántartás fe-
lülvizsgálatát tűzte ki.

Szigetszentmiklós Város Önkor mány za-
tának illetékességi területén a helyi adókról 
szóló törvény alapján adóköteles az önkor-
mányzat illetékességi területén lévő építmé-
nyek közül a lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész.

Az adó alanya az, aki a naptári év első 
napján az építmény tulajdonosa. 

Az adókötelezettség a tényleges haszná-
latbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adó alapja az építmény m2-ben számí-
tott hasznos alapterülete.

Az adó mértéke lakásnál, családi háznál 
600 Ft/m2/év.

Mentes az építményadó alól a helyi adók-
ról szóló törvényben foglaltakon túlmenően 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatá-
rozott lakás, amelyet az adóalany életvitel-
szerűen otthonául használ.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben olyan lakás, családi ház, társas-
ház van a tulajdonukban, amelyben nincs 
állandó bejelentett tulajdonos, az adóköte-
les. A cég tulajdonában álló bármely ingatlan 
szintén adóköteles. 

Kérjük, hogy bejelentési kötelezettségük-
nek még az önkormányzat adóügyi irodájá-
nak ellenőrzését megelőzően szíveskedjenek 
eleget tenni. Az adatbejelentési nyomtat-

vány a www.szigetszentmiklos.hu honlapról 
letölthető, vagy az adóügyi irodán átvehető. 

A 2018. I. félévi helyi adók befizetésének 
határideje 2018. március 19-én lejárt. Adó ha-
tó ságunk 2018. május 2-ától felhívást küld a 
hátralékos adózók részére. Amennyiben a felhí-
vásban közölt határidőig a befizetés nem telje-
sül, úgy a végrehajtási eljárást meg kell indítani.

Kérjük, hogy a tartozást készpénz átutalási 
megbízáson, a cégek pedig utalással teljesítsék. 

Az iparűzési adóbevallás benyújtásának, 
valamint az adókülönbözet befizetésének 
határideje

2018. május 31. 
Köszönjük az együttműködést!

Moldván Valéria 
adóügyi irodavezető

Tájékoztató 
hulladékszállítással 

kapcsolatban
Az ARIES Nonprofit Kft. 
Kör nyezetgazdálkodási 
Egy  sége ezúton tájékoz-
tatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a május 21-én, hét-
főn esedékes hulladék el-
szállítása május 19-én 
(szombaton) történik hét-
fői munkarend szerint. 

Óvatosságra int a Katasztrófavédelem. Kis odafigyeléssel megelőz-
hető a szabadtéri tüzek kialakulása – hívja fel a figyelmet Sallai László, 
a Katasztrófavédelem érdi kirendeltségének vezetője. A mind melegebb 
időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emi-
att az elmúlt napokban számos helyen gyulladt meg az aljnövényzet 
térségünkben. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most 
következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra 
kaphatnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan tovább-
terjedhetnek. A szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlan-
ság, felelőtlenség okozza, pedig sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk 
környezetünket és a levegő tisztaságát – teszi hozzá a szakember. 

HELYI ADÓ HÍREK

Tiszta árok, rendes ház
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A példaértékű összefogás eredményeként 
felépült intézményt márciusban szentel-
ték fel Majosházán. Kontha Benőné Mol-
nár Piroska, a Református Dunamenti 
Kistérségi Diakónia alapítója, a ház épí-
tésének kezdeményezője elmondta: 
2012-ben volt az alapkőletétel. Akkor 9 
millió forinttal kezdtek hozzá az építke-

zéshez. Az egyházi, civil, egyesületi, ön-
kormányzati és kormányzati segítségnek 
köszönhetően 100 millió forintot megha-
ladó adományra tett szert a diakónia, 
amelyet teljes egészében az épületre 
tudtak költeni. Jelenleg szakhatósági en-
gedélyekre várnak, azt követően pedig 
minden reménység szerint ősszel már 

betegeket is fogad a Hospice ház. Az in-
tézmény a térség húsz települését szol-
gálja majd, így a szigetszentmiklósi, il-
letve ráckevei járásban lakó daganatos, 
végstádiumban lévő betegeket méltó kö-
rülmények között tudják majd ápolni 
életük utolsó szakaszában – tette hozzá 
az intézmény alapítója.

Férfi Egészségnap 
a Városi Könyvtár 

és Közösségi Házban 
(2018. április 7.)

Százhalombatta és Tököl mellett idén 
már az új helyszínen, Szigetszentmikló-
son is önkéntes segítők vehetnek részt a 
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál 
előkészítésében és utómunkálataiban. 

Azok jelentkezését várják, akik önzet-
lenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül sze-
retnének részesei lenni a fesztivál esemé-
nyeinek, szívesen áldoznánk időt, energiát 
arra, hogy a külföldről érkező vendégcso-
portok minél komfortosabban érezhessék 
magukat városunkban, és megtapasztalják 
a magyarok vendégszeretetét. 

Az érdeklődők a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban jelentkezhetnek. 

A diákok akár az 50 órás közösségi szol-
gálatukat is teljesíthetik a fesztiválmun-
kával. 

A programok és az eseménnyel kap-
csolatos bővebb információ megtalálható 
a summerfest.szigetszentmiklos.hu web-
oldalon.

Hamarosan megnyitja kapuit a Hospice ház

Önkéntesek 
jelentkezését 
várják
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Ezzel a címmel rendezte meg 
a Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház az idei költészet napi 
ünnepséget. Az irodalmis est-
nek április 12-én a színházte-
rem adott otthont, ahol Eper-
jes Károly előadását tekint-
hette meg a közönség. Közre-
működött Négyessy Katalin 
gordonkaművész.

A Költészet Napja alkalmából 
ünnepélyes megemlékezést 
tartottunk április 11-én. Isko-
lánk tanulói szavaltak nem-
csak magyarul, hanem ango-
lul és németül is. Az ének, 
tánc és Pelsőczy László mű-
vész úr éneklése és gitárkísé-
rete tette igazán ünnepélyessé 
a megemlékezést. Iskolánk 
névadójának szobrát ebben az 
évben is megkoszorúztuk.

Pelsőczy László rendhagyó 
irodalom órája az 5. és 6. év-
folyamot varázsolta Petőfi ko-
rába és verseinek világába. 
Élvezettel hallgatták a gyere-
kek a művész úr szavalatait, 
dalait, és boldogan szavalták 
vele együtt az ismert verseket.

A 7. évfolyamosokat Süveg 
Márk a „slam poetry” világába 
vezette be, ahol a kreatív írás 
foglalkozáson mindenkinek 
megszületett a saját verse. A 
gyerekek megtapasztalhatták az 
alkotás örömét és a művészet 

hatalmát. Az április 11-re meg-
hirdetett vers- és prózaíró pá-
lyázatra a gyerekektől érkezett 
műveket is élvezettel olvassuk,  
illetve gyönyörködünk a hozzá-
juk készített illusztrációkban.

Herman-Nagy Andrea

A Költészet Napja a József Attila Általános Iskolában

...szükséges, hogy vers írassék, 
különben meggörbülne 
a világ gyémánttengelye’’

„Az igazat 
mondd, ne csak 

a valódit!”
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Idén is városunk adta az egyik állomását a Magyar Zarándokút 
Egyesület által szervezett, Budapest–Baja gyalogos útvonalnak. 
A túra keretében Szigetszentmiklósra érkezők március 30-án 
szálltak meg városunkban, ahonnan másnap Szigetbecséig ve-
zetett az útjuk. A terveknek megfelelően április 5-én érték el 
céljukat, Baját, ahonnan ki-ki egyénileg utazott haza.

A Szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói 
szép sikereket értek el a Pest 
Megyei Zrinyi Ilona matema-
tika versenyen, amelyen több 
diák is elismerésben részesült. 
A legeredményesebbek mégis 
a hatodikosok voltak. 

Közülük csapatversenyben 
Zilling Gerda (6.d), Veréb Máté 
(6.é) és Urspringer Mira (6.é) 
osztályos tanulók 1. helyezést 
értek el. 

Egyéniben Zilling Gerda 2., 
Veréb Máté 7. helyezett lett. 

Felkészítő tanáraik: Czékus 
Anita és Zilling Ibolya. Közü-
lük Czékus Anita tanárnő ve-
hette át a legsikeresebb felké-
szítő tanár díjat is. 

Ezenkívül Gere Balázs (8.a 
osztályos tanuló), valamint a 
2.z-ből Polgár Zsombor ért el 
szép eredményt. Balázs ezen-

felül bejutott az Orchidae Ma-
tematika verseny országos 
döntőjébe is.

Matematika sikerek

Zarándokok 
Szigetszentmiklóson
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Virágba borult 
Szigetszentmiklós
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A Városi Sportcsarnok már 
reggeltől várta a családokat

Rajt előtti bemelegítés Czanik Krisztiánnal

A nevezés pillanatai

Miklósi Futónap
2018. április 22.

Amikor eldördül 
a startpisztoly…
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Kimerült célba érkezők

Sokan az időeredménynek is 
örülhettek

Meg
érdemelt 
elismerés 
a legjob
baknak

Polgármesteri 
gratuláció 

a színpadon

A Miklósi Futónap eredményei megtekinthetők 
a www.futonap.szszm.hu oldalon.
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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

Május 10. (csütörtök) 18.00
Életmódváltó Klub EXTRA előadás
Erőforrásaink felfedezése: Az érintés 
hatalma. Aula Galéria kiállítása. Kép 
és Gondolat c. fotókiállítás. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Május 17. (csütörtök) 18.00
Kiállítás megnyitó
Kőrösi Papp Kálmán képzőművész
A kiállítást megnyitja: P. Szabó Ernő, 
művészeti író. Helyszín: Városi Galéria.

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

Május 18. (péntek) 20.00
Nemcsak Jazz Klub évadzáró 
koncert
Fellép: Szűcs Gabi és zenekara
Szűcs Gabi, a legendás Cotton Club 
Singers alapítójaként a swing szerel-
meseinek kedvence. Fonogram-díjas, 
Emerton-díjas énekesnő, és zenészei 
a hagyományos swing zene, a klasz-
szikus ’30-as, ’40-es évek szórakoz-
tató muzsikájának egyik legjobb ha-
zai tolmácsolói. Reper toárjukban a 
sztenderdeken kívül modern feldol-
gozások is szerepelnek. Ezen az estén 
a legnagyobb énekesnők előtt is tisz-
telegnek, Ella Fitgerald, Nina Simone, 
Dinah Washington, és főként Amy 
Winehouse dalai is megszólalnak. A 
dalok feldolgozását Kuzbelt Péter 
szaxofonos készítette, ami garancia 
az újszerű, ötletes megszólalásra.
A zenekar tagjai: Szűcs Gabi – ének, 
Kuzbelt Péter – szaxofon, Pataj György 
– zongora, Sárkány Sándor – bőgő, 
Berdisz Tamás – dob. Jegyár: 1900 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen! Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.

Május 23. (szerda) 14.00
Városi Ifjúsági Ki-Mit-Tud?
Szervező: Szigetszentmiklósi Ifjúsági 
Parlement Egyesület
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

Május 25. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Volt egyszer egy vadnyugat
Az egyik legismertebb western, film-
történeti alapmű. Teljes panorámát 
mutat a vadnyugatról, annak leáldo-
zásáról, egy új világ születéséről. Ho-
gyan köszönt be a kultúra, a civilizá-
ció, amely a vadnyugat hanyatlását is 
jelenti egyben? Mindezt számos szim-
bólumon keresztül figyelhetjük meg, 
és részesei lehetünk az elmúlásnak és 
az új születésének. Főszereplők: 
Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia 
Cardinale. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 
Ft/diák, nyugdíjas. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban! Helyszín: Nemze-
dékek Háza (Váci Mihály u. 4.). 

Május 25. (péntek) 15.30-19.00
Tekergő Gyermeknap
Program: 15:30 Aszfaltrajz-verseny. 
Téma: szabadidő, kirándulás. Neve-
zés: 15:30-tól a helyszínen. 16:00 
Bábos Mesekuckó. Szőke Anna, mű-
vészeti és meseterapeuta, óvodape-
dagógus vezetésével. 17:00-18:00 
Bognár Szilvia népdalénekesnő CSIN-
TEKERINTŐ koncertje. Énekszóval, 
gyerekszájjal, versekkel és mondókák-
kal, furfanggal és derűvel kunkorodó 
jókedvvel várja a gyermekfüleket! Te-
kergő tér: ügyességi játékok. Izgalmas 
szerkezetek, szórakoztató feladatok 
kicsiknek és nagyoknak! A szabályok 
minden esetben egyértelműek, a si-
kerélmény és a jó hangulat garantált. 
Kiegészítő programok a rendezvény 
alatt: Város néző kisvonatozás. 
Útvonal: Lakihegyi lakópark és a 
Sportcsarnok között. Krea tív kézmű-
ves foglalkozások. Ügyességi játékok a 
SZISZKE tagok vezetésével. Helen 
Doron játszóház, légvár, fakörhinta, 
arcfestés, játékos perecevés. Meglepe-
tésekkel készülünk az apróságoknak. A 
belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Sport csarnok előtti tér.

Május 26. (szombat) 9.00-13.00
Bolondos Gyermeknap
9.00 Aszalt – aszfaltrajz-verseny. 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen. Kerék-

páros ügyességi verseny. Szervező: 
Szigetszentmiklósi Polgár őrség. A ver-
senyre kerékpárt mindenki hozzon 
magával! 10.00 Cikk és Cakk zenés 
bohóckodásai – interaktív mesekon-
cert. A két vidám bohóc elhagyja eddi-
gi otthonát, a cirkuszt, hogy önálló 
műsorral hódítsa meg az egész világot. 
A gyerekekkel közösen hozzák létre a 
világra szóló produkciót, melyben va-
rázslás, kötéltánc és nagy sikerű gyer-
mekdalok is helyet kapnak a Publikum 
Társulat előadásában. Ingyenes jegyek 
igényelhetők a helyszínen! 10.15 
Kalandozás a kavicsok világában – kü-
lönleges kavicskép készítése. Zokob 
Anett alkotóművész segítségével 
egyedi képet lehet festeni. 10.30 Játék 
a színekkel és a mozdulatokkal – 
Encaustic Art. A viaszfestés kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt szórakoztató, 
kreativitást fejlesztő tevékenység. Ez 
egy olyan egyszerű festési technika, 
ami rajztudás nélkül is sok örömet, 
meglepetést és sikerélményt nyújt a 
család minden tagjának. 10.45 Bábos 
Mesekuckó Szőke Anna, művészeti és 
meseterapeuta, óvodapedagógus ve-
zetésével 11.00 Gurulj velünk! SEGWAY 
ügyességi program a Közös ségi Ház 
előtti parkolóban. A rendezvény végén 
a gyerekek között, akik kipróbálták, 
egy ajándékot sorsolunk ki a helyszí-
nen! Szervező: Sziget Motor Team. 
Kiegészítő programok: Kreatív kézmű-
ves foglalkozások – hangszerkészítés 
házilag. Népi játszótér – kosaras kör-
hinta. Furfan gos ügyességi sorjátékok 
a SZISZKE tagok vezetésével. Helen 
Doron játszóház. Pónilovaglás a 
Szigetszent miklósi Lovas Klub támo-
gatásával. Városnéző kisvonat közle-
kedik a Városi Könyvtártól a rendez-
vény ideje alatt! Egészség nevelő TOTÓ 
kitöltése értékes nyereményekkel, arc-
festés és sok-sok meglepetés, ajándék 
a gyermekeknek! A belépés díjtalan! 
Hely szín: Városi Könyvtár és Közös ségi 
Ház épülete és parkolója.

Május 27. (vasárnap) 9.00
Lakihegyi Hősök Napja
Közreműködik: Vitéz Mikecz Kálmán 
Hagyományőrző és Huszár Ban dé-

rium. Helyszín: Lakihegy, Cse resz-
nyés utca, Hősi Emlékmű.

Május 27. (vasárnap) 11.15
Hősök Napja
Közreműködik: Credo Együttes és a 
Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Hagyományőrző Egyesület.
Köszöntőt mond: Király András 
rendőr alezredes. 
Helyszín: Kossuth Lajos u., Hősök 
Emlékműve.

Május 28. hétfő–június 15.
Négy év vérben és vasban
Az I. világháború évfordulójának al-
kalmából. A kiállítás június 15-ig 
tekinthető meg. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula.

Júniusi előzetes
Június 4. (hétfő) 16.30

„Öt ország egy nemzet”
Testvériskolák néptánc műsora
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem.

Június 4. (hétfő) 18.00
Ünnepi megemlékezés a Trianoni 
Békeszerződés aláírásának 98. év-
fordulója alkalmából
Ünnepi műsor: Szvorák Katalin, 
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc díjas 
nép dalénekes, előadóművész. Köz-
re mű ködik: Cserta Balázs tárogatón.
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
fúvószenekara. Székely Miklós Vá-
rosi Kórus. Helyszín: Összetartozás 
Park, Országzászló Emlékmű.

Június 8. (péntek) 17.30
Városi Pedagógus Nap
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterme.

Június 16. (szombat) 18.00-23.00
Tanévzáró koncert
Fellép: Follow the Flow, Margaret 
Island
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2018. májusi programok
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A tanév végén, június 14-16. között, az idén 
először Szigetszentmiklóson rendezik a MIKLÓ-
SI IFINAPOKAT Szabó Gertrúd vezetésével a 
„Testvér-települési programok és együttműkö-
dések” című nyertes pályázat, valamint az ön-
kormányzat támogatásával, a gyergyószent-
miklósi Ifitéka közreműködésével. 

Több mint 40 programpontból áll össze a 
háromnapos rendezvény, lesznek kulturális és 
tájékoztató jellegű előadások, sportmérkőzé-
sek, ügyességi, kreativitást, logikát, tárgyi tu-
dást igénylő versenyszámok, hangsúlyos szere-
pet kap az elsősegélynyújtás, a katasztrófavé-
delem, megmutatkozhatnak a művésztehetsé-
gek, és a legvégén együtt bulizhatnak a fiatalok 
a Tanévzáró koncerten. Az idei fellépők: Follow 
the flow és a Margaret Island. 

„Az IFINAPOK tulajdonképpen egy nagy ve-
télkedő. A rangsor pontozási rendszer alapján 
alakul majd ki a csapatok között” – tájékozta-
tott Málnási Andrea, aki 14 alkalommal vezette 
sikeresen testvérvárosunk fiataljait. Hangsú-
lyozta, a szervezőcsapat elvárása a játékosok-
kal szemben a pontosság és a fegyelem, és 
ezeket pontszámokban is kifejezik.

Amit tudni kell a csapatok szervezéséhez:
  az együttesek állhatnak baráti társaságokból, 

egyesületekből, iskolai osztályokból, szóval bárki 
jöhet játszani, vetélkedni 14–25 év között!

  a csapatok összetétele minimum 10, maximum 
15 játékos (minimum 3 lánynak kell lenni benne).

  csapatoknak nevet és csapatkapitányt kell vá-
lasztaniuk.

  a jelentkezési határidő a rendezvény előtti hét-
vége, majd a hét elején csapatkapitány-gyűlésre 
kerül sor, ahol minden együttes megkapja a ki-
nyomtatott csapatszabályzatot helyszínekkel, 
játékszabályokkal együtt.

  minden játéknak, vetélkedőnek szabályzata és 
pontozási lapja van.

  a csapatok egyen pólót viselnek a rendezvényen, 
amely pólók színét, mintázatát maguknak vá-
lasztják - és ők is fizetik -, kivételt képez a fehér, 
fekete és a szervezők által használt szín.

További részletek találhatók majd folyama-
tosan a www.szszm.hu és a miklosi ifinapok FB 
oldalon.

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK ÉS ÓRIÁSI ÉLMÉNY 
VÁRJA A RÉSZTVEVŐKET!
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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

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

április 30.–május 6. Elixír Gyógyszertár
május 7.–május 13. Melissa Gyógyszertár
május 14.–május 20. Szent Miklós Gyógyszertár
május 21.–május 27. Regina Gyógyszertár
május 28.–június 3. Kígyó Gyógyszertár

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

2018. MÁRCIUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Káldi Zsigmond (1968)
György Imre (1941)
Sződi Gyula László (1957)
Frank László (1955)
Szabácsik András (1947)

Allaga Lázárné (1936)
Fedor Tamás (1981)

Marosiné 
Hegedüs Mária Ilona (1973)

VÉRADÁS
A SZIGETSZENTMIKLÓS 

VÁROSI VÖRÖSKERESZT SZERVEZÉSÉBEN

2018. május 18. (péntek)
15.00–18.00 között

Helyszín: Napsugár Vöröskereszt Bázisóvoda
Szigetszentmiklós, Nap utca.

A kis óvodások apró meglepetésekkel készülnek,  
reméljük, sok véradónak tudják átadni ajándékaikat.

Tegyél valamit másokért, tegyél valamit magadért, 
tegyél valami jót!

Kérjük, a véradásra feltétlen hozza magával 
személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját!

Szeretettel várunk minden kedves segítő szándékú HŐS-t!

2018. MÁRCIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Fábián Flóra–Tóth Gábor
Pósz Bernadette–Hegedüs Balázs György
Fekete Ildikó Réka–Gereben Gábor
Hegedüs Brigitta Katalin–Ruff Engelbert Csaba
Fogarasi Ildikó Ágnes–Benkő Viktor Gábor
Turjánszki Ágnes–Galambos Szabolcs
Pintér Ildikó–Pőcze Gábor Mert gyermekeink, szeretteink 

bármikor rászorulhatnak 
erre az emberi önzetlenségre. 

Mert az élet törékeny, sérülékeny,  
az ember hirtelen válhat kiszolgáltatottá, 

olyanná, aki segítségre szorul.
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Május 10-17-ig

349Ft/kg

Sertés
Húsos csont

999Ft/kg

Sertés 
Comb

969Ft/kg

Sertés 
Lapocka  

899Ft/kg

Csirkemell
Csontos

1269Ft/kg

Csirkemell
Filé

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?

A tinédzser korban
fellépõ gerinc
deformitások
orvoslására.

- egyéni állapotfelmérés
- tanácsadás

- heti két alkalommal
TiniTorna 12-18 éves

gyermekekre
optimalizálva.

Tini Torna

www.maitrastudio.hu | 06 70 320 3923 | info@maitrastudio.hu


