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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta:
  az Önkormányzat 2017. évi költ-

ségvetési zárszámadásáról szóló 
9/2018. (IV. 26.) önkormányzati 
rendeletét;

  Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata önkormányzati rendele-
tét a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
12/2014. (V. 05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról;

  Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata önkormányzati rendele-
tét a változtatási tilalom elrende-
léséről az önálló Gksz-3 építési 
övezetet képező ingatlanra vonat-
kozóan.

Településfejlesztés, város
üzemeltetés, ingatlan ügyek
Alkalmasnak tartotta a testület a 
partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint elhangzott észrevételekre és 
a beérkezett véleményekre adott ter-
vezői válasznak megfelelően átdol-
gozott Településszerkezeti Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-
zási Terv véleményezésre előkészített 
anyagát az államigazgatási szervek-
kel történő egyszerűsített eljárásra, 
és az eljárást megindította.

Az önkormányzat tulajdonát ké-
pező Szigetszentmiklós, 13291/5, 
13292 és 13293 hrsz-ú belterületi 
ingatlanok ingatlan határainak te-
lekalakítással való átalakításáról ha-
tározott a képviselő-testület, melyet 
a területen tervezett új általános 
iskola, kézilabdacsarnok, valamint 
óvoda építési engedélyezési para-
métereinek előírásaihoz igazodó 
mértékben állapított meg.

A testület indulni kíván a Magyar-
ország 2018. évi központi költségve-
téséről szóló 2017. évi C. törvény ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályá-
zaton. A pályázat keretében a Sziget-
szentmiklós, Üdülő sor (hrsz.: 10061) 
1960 m-es, az M0 autóúttól a Király-
erdő útig terjedő szakaszának felújí-
tását kívánja megvalósítani, amely 
beruházáshoz mintegy 64 millió fo-
rintos önerőt biztosított. 

A képviselő-testület indulni kíván 
a Magyarországi 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény szerinti Muzeális intézmé-
nyek szakmai támogatására kiírt pá-
lyázaton. A pályázat keretében a 
Szigetszentmiklós, Árpád u. 34. szám 
alatti Helytörténeti Gyűjteményt kí-
vánja fejleszteni, felújítani.

A testület úgy döntött, hogy 
hozzájárul a Szigetszentmiklós, 
Szent Miklós útja 9. szám alatti, 
önkormányzati osztatlan tulajdonú 
ingatlan társasházzá alakításához.

A képviselő-testület az „ARIES” 
Nonprofit Kft.-t bízta meg egyes 
önkormányzati tulajdonú lakások 
felújítási feladatainak elvégzésével.

A testület az önkormányzat tu-
lajdonát képező Szigetszentmiklós, 
12505 hrsz-ú ingatlanát telekala-
kítással megnöveli a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központ által 
létesíteni kívánt ideiglenes konté-
ner tantermek építési engedélyezé-
si paramétereinek előírásaihoz iga-
zodó mértékben.

A képviselő-testület a Sziget-
szentmiklós, József Attila utca 1. 
A-D társasház részére tulajdonosi 
hozzájárulását adta egy 14 m2-es 
alapterületű fogadóterület létesíté-
séhez az Illyés Gyula park területén, 
a társasház hulladékgyűjtő edény-
zeteinek tárolása céljából. 

Hozzájárult a testület a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által egyes selejte-
zett eszközeinek az ALCUFER Kft. 
felé 67 Ft/kg egységáron történő 
értékesítéséhez.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ kérését figyelembe véve a 
Szigetszentmiklós, 12505 hrsz-ú 
ingatlan építési helyét pontosította 
a képviselő-testület. 

A testület a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó közszolgálta-
tás ellátására 2018. május 6-ától 
kezdődő egyéves időtartamra az 
„AD” Szolgáltató Kft.-t jelölte ki. 

A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert 1 db nagy pontosságú 
adatgyűjtő készülék és az ahhoz 
kapcsolódó korrekciós szolgáltatás 
beszerzésére a térinformatikai rend-
szer működtetése céljából.

A fentieken túl a testület döntött 
egyéb ingatlan ügyekben is. 

Intézményi, egészségügyi,  
szociális és civil hírek
A képviselő-testület döntése értel-
mében a Szigetszentmiklós-Felsőtag 
településrész lakosai részére az 
ügyeleti ambulancia szolgáltatás, 
valamint a védőnői szolgáltatás biz-
tosítása érdekében a Budapest XXI. 
kerület Csepel Önkormányzatával 
kötött, határozatlan idejű feladat-
átvállalási megállapodást változat-
lan formában fenntartja.

A testület döntése értelmében 
2018. augusztus 1. napjától a 3. 
számú gyermek háziorvosi körzet 
háziorvosi feladatainak ellátását Dr. 
Bodnár Réka gyermekorvos (dr. Bod-
nár Réka Med. Egészségügyi Szol-
gáltató Kft.) végzi feladat-ellátási 
szerződés keretében. 2018. július 31. 
nappal dr. Gyurkó Zsuzsanna házi 
gyermekorvossal a feladat-ellátási 
szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti a testület. 

A képviselő-testület egyetértett 
a fenntartó Ceglédi Tankerületi Köz-
pontnak a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szigetszentmiklósi 
Tagintézmény Szigetszentmiklósi 
Telephelyét érintő intézményi át-

szervezési javaslatával, melyben új 
tagintézményi telephely létesítését 
tervezik a Szigetszentmiklós, József 
Attila tér 3. szám alatt.

A testület a Vackor Integrált 
Bölcsőde státuszbővítési kérelmé-
nek helyt adott, az intézmény lét-
számát 2018. július 1. napjától 
határozatlan időre 1 fő teljes 
munkaidős dajka státusszal meg-
növelte.

A képviselő-testület helyt adott 
a Városi Bölcsőde státuszbővítési 
kérelmének és az intézmény létszá-
mát 2018. július 1. napjától határo-
zatlan időre 1 fő teljes munkaidős 
kisgyermeknevelő státusszal meg-
növelte. 

Elfogadta a testület az Önszer-
veződő és Öntevékeny Közössége-
ket Támogató Alapból, a Kulturális 
Alapból, a Sport Alapból és a Kör-
nyezetvédelmi Alapból nyújtott 
2017. évi vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatások fel-
használásáról szóló elszámoláso-
kat. Engedélyezte továbbá az azt 
kérelmező egyesületek részére a 
maradványösszegek felhasználási 
határidejének meghosszabbítását, 
elszámolási kötelezettség mellett. 

A képviselő-testület elbírálta a 
2018. évi költségvetés 15. számú 
mellékletében az önszerveződő, ön-
tevékeny közösségek, a kulturális 
közösségek, sportszervezetek, kör-
nyezetvédelmi célok támogatása, 
valamint az ÁJTI rendezvénycsar-
nok kedvezményes bérleti díja kere-
tekre benyújtott pályázatokat.

A testület megtárgyalta és tá-
mogatta Szabó Lídia, a Szigetszent-
miklósi József Attila Általános Iskola 
intézményvezetői álláshelyének be-
töltésére vonatkozó pályázatát.

A képviselő-testület megtár-
gyalta a véleményezésre benyúj-
tott, a Szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI intéz-
ményvezetői pályázatot, és támo-
gatta Zilling Ibolya intézményveze-
tői kinevezését. 

A testület pályázatot írt ki a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
intézményvezetői (magasabb veze-
tői) állásának betöltésére.

a képviselőtestület 2018. április 25i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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A képviselő-testület elfogadta a 
Budapest-Csepel Önkormányzatá-
val – a Szigetszentmiklóson lakó 
gyermekek óvodai-, iskolai ellátá-
sának biztosítása érdekében – kö-
tött Együttműködési keretmeg-
állapodás 2017. évi teljesítéséről 
szóló beszámolót.

A testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat által fenntartott 
óvodák részére külön kérelem alap-
ján 2018. évtől a Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokot évente egy – 
legfeljebb 1 napos – rendezvény 
lebonyolítására térítésmentesen 
biztosíthatja.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a szigetszentmiklósi fo-
gyatékos személyek részére nyúj-
tott nappali ellátás és támogató 
szolgálat biztosítása érdekében a 
Szigethalom Város Önkormányza-
tával kötött, határozatlan idejű fel-
adat-ellátási megállapodásban 
foglaltak biztosítására a 2018. évre 
4 000 000 Ft keretösszeget biztosít.

800 ezer Ft keretösszegű támo-
gatásról döntött a testület a Szi-
getszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont részére az Ádám Jenő Általá-
nos Iskola és AMI által megrende-
zésre kerülő balatoni zenetábor 
testvérvárosi költségének, a 15+5 
fős kocani zeneiskola diákjainak és 
kísérőiknek szállás- és étkezés 
költségeinek finanszírozására.

Az Összetartozás Napja Prog-
ramsorozat rendezvény megvaló-
sításáról döntött a képviselő-tes-
tület „A magyar kultúráért és ok-
tatásért” című felhívás keretében 
elnyert bruttó 1 000 000 Ft támo-
gatás elfogadásával, az Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolával együttműkö-
désben.

A testület az önkormányzat 
által fenntartott intézmények nem 
vezető beosztású munkatársai ré-
szére szakmai tanulmányút meg-
szervezéséről döntött Erdélybe 
2018. május 17–21. között. 

Pályázatot írt ki a képviselő-
tes tület a Szigetszentmiklós Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ in-
tézményvezetői (magasabb veze-
tői) állásának betöltésére.

A képviselő-testület elfogadta a 
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatánál 2017. évben végzett 
belső ellenőrzésekről szóló össze-
foglaló éves jelentést.

A testület a fenntartó képvise-
letére Tóth Imre képviselőt válasz-
totta a Városi Bölcsőde Érdekképvi-
seleti Fórumba.

Egyéb ügyek
A beérkezett javaslatok alapján 
döntött a képviselő-testület az 
egyes képviselői keretek felhasz-
nálásáról.

A fentieken túl határozott a 
testület a Csikesz Endre kitüntető 
díj adományozásáról, továbbá a 
Szigetszentmiklós Egészséges Vá-
rosért Közalapítványba új tagok 
megválasztásáról. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, az 
egyéni vállalkozókat és a cégeket, 
hogy adóhatóságunk a 2018. évi 
adóellenőrzési ütemterv alapján fő 
célkitűzésként az építményadó el-
lenőrzését, illetve a rendelkezésre 
álló nyilvántartás felülvizsgálatát 
tűzte ki.

Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzatának illetékességi te-
rületén a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján adóköteles az önkormány-
zat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem 

lakás céljára szolgáló épület, épü-
letrész (a továbbiakban együtt: 
építmény).

Az adó alanya az, aki a naptári 
év első napján az építmény tulaj-
donosa. 

Az adókötelezettség a tényle-
ges használatbavételt követő év 
első napján keletkezik.

Az adó alapja az építmény m2-
ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke lakásnál és csa-
ládi háznál 600 Ft/m2/év.

Mentes az építményadó alól a 
vonatkozó törvényekben megha-

tározott lakás, amelyet az adó-
alany életvitelszerűen otthonául 
használ.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy amennyiben olyan lakás, csa-
ládi ház vagy társasház van a tulaj-
donukban, amelyben nincs állandó 
bejelentett tulajdonos, az adóköte-
les. A cég tulajdonában álló bár-
mely ingatlan szintén adóköteles. 

Kérjük, hogy a bejelentési köte-
lezettségüknek az önkormányzat 
adóügyi irodájának ellenőrzését 
megelőzően szíveskedjenek eleget 
tenni.  Az adatbejelentési nyomtat-
vány a www.szigetszentmiklos.hu 
honlapról letölthető, vagy az adó-
ügyi irodán átvehető. 

A 2018. I. félévi helyi adók befi-
zetésének határideje 2018. március 
19-én lejárt. Adóhatóságunk a hát-
ralékos tartozásokról az adózókat 
értesítette. Amennyiben a felhívás-
ban közölt határidőig a befizetés 
nem teljesül, úgy a végrehajtási 
eljárást meg kell indítani.

Az iparűzésiadó-bevallás be-
nyújtásának, valamint az adókü-
lönbözet befizetésének határideje 
2018. május 31-e volt. Aki ezen 
határidőig nem tett eleget befize-
tési kötelezettségének, kérjük, mi-
előbb pótolja azt.

Köszönjük az együttműködést!
Moldván Valéria

adóügyi irodavezető

A Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal 

Jegyzője 

pályázatot hirdet
szociális ügyintéző 

munkakör betöltésére

A munkakör határozott időtartam-
ra szól, hat hónap próbaidő kiköté-
sével, 2020. április 25. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, 

Kossuth L. u. 9.).

Ellátandó feladatok:
  rendszeres és rendkívüli települé-

si támogatással kapcsolatos fel-
adatok;

  köztemetés ügyintézése;
  környezettanulmány elkészítése, 

továbbítása a társhatóság felé;
  a munkakörhöz és feladatkörhöz 

kapcsolódó nyilvántartások nap-
rakész vezetése, adatközlés és 
statisztika elkészítése. 

A pályázati feltételek, a pályázat-
hoz csatolandó dokumentumok 
listája és a benyújtás módja részle-
tesen olvasható a www.szszm.hu / 
Hirdetőtábla / Álláshirdetések me-
nüpont alatt.

A pályázattal kapcsolatban érdek-
lődni lehet: Györökné Palcsek Or-
solya Népjóléti Irodavezetőnél a 
06/24 505-562-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 15. 

Várható forgalmi változások a H6os HÉV vonalán
A H6-os HÉV-vonalon az alábbi időpontokon lesz vágányzár vagy módosított menetrend:
  június 2-3. (Duna-híd forgalmi kitérő–Szigetszentmiklós között a bal vágányon  

és Szigetszentmiklós–Szigetszentmiklós-Gyártelep között a jobb vágányon vágányzár;  
itt Szigetszentmiklóson át kell szállni az egyik szerelvényről a másikra),

  június 9-10. (Közvágóhíd–Dunaharaszti külső között teljes vágányzár, buszpótlással),
  június 16-17. (Soroksár, Hősök tere–Dunaharaszti külső között egyvágányos vágányzár,  

módosított HÉV-menetrenddel),
  június 18-22. (Soroksár, Hősök tere–Dunaharaszti külső között egyvágányos vágányzár,  

módosított HÉV-menetrenddel),
  június 23-24. (Közvágóhíd–Dunaharaszti külső között teljes vágányzár, buszpótlással),
  június 30-július 1. (Duna-híd forgalmi kitérő–Szigetszentmiklós-Gyártelep között  

egyvágányos vágányzár, módosított HÉV-menetrenddel).

HELYI ADÓ HÍREK
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125 éves az óvodai nevelés Szigetszentmiklóson
Ebből az alkalomból jubileumi 
bált szervezett a Napraforgó 
Óvoda, amely egyúttal a fennál-
lásának 125. évfordulóját is ün-
nepelte. Az eseménynek április 
28-án a Városi Sportcsarnok 
adott otthont.

Az esten az intézmény veze-
tői mellett köszöntőt mondott a 
rendezvény fővédnöke, Szabó 
József polgármester is, aki be-
szédében a tradíció és a kitartó 
munka fontosságát hangsúlyoz-
ta, egyúttal köszönetet mondott 
az óvoda egykori és jelenlegi 
munkatársainak azért az áldo-

zatos munkáért, amelyet az ok-
tató, nevelő munka terén vé-
geztek és végeznek mind a mai 
napig Szigetszentmiklóson.

A bál ideje alatt régi óvodai 
fotókból, tárgyakból és játékok-
ból álló kiállítást tekinthettek 
meg a vendégek. Az óvodások és 
óvodai dolgozók előadása után 
– a többi között – élőzene, tánc 
és tombola szerepelt még a ju-
bileumi bál programkínálatá-
ban.

Az est bevételét a nevelés és 
oktatás támogatására fordítják 
a szervezők a városban.
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Az amszterdami Anne Frank Ház múzeum és 
emlékhely oktatási programjának részeként 
saját készítésű és gondozású vándorkiállítása 
Anne Frank – Történelem a mának (Anne 
Frank – A History for Today) címmel  április 
4-27-ig volt megtekinthető a Sziget szent mik-
lósi Batthyány Kázmér Gimnázium ban. A tör-
ténelmi események mellett Anne naplójának 
részletei, és a Frank családról készült korabeli 
fotók vezetik végig a látogatót. Megszólalnak 
olyan személyek, akiknek szavain keresztül a 
látogató többet megért az előítéletek, a rassz-
izmus, az antiszemitizmus működéséről, illet-
ve arról az ellenállásról, ahogyan az üldözöt-
tek ezzel megpróbáltak szembeszállni. 
Kiemelkedik az emberi jogok és szélesebb ér-
telemben a demokrácia témája is.

A kiállítást a Budapest Klezmer Band 
nyitotta meg. A nagy sikerű koncert előtt 
Debreceni Kitti slam poetryvel, Imre Eszter 
pedig a saját gondolataival bátorította a 

közönséget a múlt és a jelen átgondolására. 
A program célja az volt, hogy a tizenéves kor-
osztály megismerje és értelmezni tudja a holo-
kauszt jelentését és jelentőségét a mai világ-
ban. A kiállítás érdekessége, hogy a tárlatveze-
tést iskolánk 17 tanulójának közvetítésével le-
hetett megtekinteni, akik előzetesen az Anne 
Frank Ház képviselői által szervezett két és fél 
napos intenzív képzésén vettek részt. 

A felkészítésről és a tárlatvezetésről így 
vélekedtek diákjaink: 

„A tárlatvezetésre való felkészülés közben 
és a vezetéseken szerzett élmények és ta-
pasztalatok olyan mély benyomást gyakorol-
tak ránk, amiről még csak álmodni se mer-
tünk, amikor elvállaltuk ezt a feladatot.” 
(Janka) 

„A felkészítés sok érdekes és hasznos infor-
mációval szolgált számunkra a II. világhábo-
rúról,  Anne Frankról, Hitlerről, a zsidóságról, 
az emberi jogokról. Előbbiről gyakran inkább 

csak hallgattunk, viszont úgy gondolom, nem 
ezt kellene tennünk. A múltbéli személyek 
tetteiből, legyenek azok jók vagy rosszak, so-
kat lehet okulni. A történelemről igenis be-
szélnünk kell. Számomra hatalmas élmény 
volt, hogy ebben részt vehettem. Részben 
azért, mert érdekel a XX. század történelme, a 
korszak, amiben Anne élt, részben pedig azért 
is, mert új ismeretekre és tapasztalatokra te-
hettem szert, amiért nagyon-nagyon hálás 
vagyok a felkészítőknek.” (Kincső)

Statisztikánk alapján több, mint 10 intéz-
ményből fogadtuk az érdeklődőket. Az osztá-
lyok mellett egy ifjúsági klub csoportja, szü-
lők, pedagógusok, a tankerület munkatársai, 
magánszemélyek sőt, még egy amerikai ál-
lampolgár számára is tartottunk tárlatveze-
tést. Megközelíteg 1200 emberrel ismertet-
tük meg Anne Frank történetét.

Oszkó Szilvia
szervező tanár

„A történelemről igenis beszélnünk kell”

A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium 10.b osztályos tanulói: Csípán 
Kristóf, Csípán László és Soóky Árpád hato-
dik éve vesznek részt a Curie Környezet-
védelmi Emlék verse nyen. A megméretteté-
sen 3 levelezős forduló eredménye alapján 
érdemlik ki, hogy részt vegyenek a regionális 
döntőn. Ezen elért teljesítményük alapján 
kapnak meghívást Szolnokra, az országos 
döntőre. A regionális és az országos döntőn 
is 1. helyezést értek el az elmúlt 3 évben 
(2016., 2017., 2018.). Az országos versenyre 
el kell készíteniük egy beadandó munkát – 

idén tablón mutatták be környezetünk egy 
vizes élőhelyét. Számot kell adniuk meg-
szerzett tudásukról, majd egy prezentáció-

val kísért előadáson meg kellett ismertetni a 
hallgatóságot azzal, hogyan hasznosítják 
környezetünkben a vizet. A 2017/2018-as 
tanév mottója „Lételemünk a víz” volt. 
Előadá sukban bemutatták a helyi úszóláp 
tanösvényünket (úszólápunk Európa 2. leg-
nagyobbika) és a víz helyi felhasználási le-
hetőségeit (lakossági, mezőgazdasági, ipari, 
valamint horgászat, vízi sportok, hajótúrák, 
táborozás stb.). Végül az alábbi megállapítá-
sokat tették:

„Vizeink hozzájárulnak az itt élők testi és 
lelki egészségéhez.”

„A jövőben a Föld legnagyobb értékű kin-
cse az ivóvíz lesz, ezért életünk minden 
percében óvnunk kell!”

Felkészítő tanáruk: 
Gladkov Hajnalka

Bajnoki 
eredmények
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Délelőtti sport- és ügyességi programok, 
látványos bemutatók

Délutáni táncos, 
zenés előadások a színpadon

A Miklósi Majális képekben
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Átadták a fitnesz parkot

Nagy örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark program” című pá-
lyázat keretében a Kéktó Szabadidőparkban 16 db kültéri sport-
eszközzel megvalósuló sportpark és a már meglévő futókör fel-
újításának kivitelezési munkálatai befejeződtek. 

A majális ünnepség nyitóprogramjaként Szabó József polgármester 
ünnepélyes keretek között felavatta az új sportlétesítményeket. Az 
egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindenna-
pos sportolás. A 400 méteres megújult, modern rekortán burkolatú 
futópálya és kültéri sportpark létrehozásával Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata egy ingyenes, mindenki számára a nap 24 
órájában hozzáférhető sportolási alternatívát nyújt.

Annak érdekében, hogy még sokáig élvezhessük ezen sportolási 
lehetőség adta előnyöket, ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot és 
a Kedves Sportolókat, hogy a létesítményeket rendeltetésszerű-
en használják!
Jó egészséget és jó sportolást kívánunk!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
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Május 7-én köszöntötte a város a 
szigetszentmiklósi édesanyákat 
az Ádám Jenő Általános Iskola 
Hangversenytermében. Az ön-
kormányzat nevében Szabó Jó-
zsef polgármester mondott kö-
szöntőt, aki beszédében a szülők 
felelősségét hangsúlyozta. Jókai 
szavait idézve: „a világ olyanná 
alakul, amilyenné az ifjúságot 
neveljük”.

„Kívánom, hogy legyenek 
gyermekeik, unokáik példaképei, 
bölcs és türelmes nevelői, hogy 
egészséges lelkületű legyen a 
jövő nemzedéke.” – folytatta 
Szabó József, aki azokhoz is 
szólt, akiknek az édesanya el-
vesztése okán fájdalommal ter-
hes az anyák napja. „Azoknak, 
akik ezzel a veszteséggel a szí-
vükben élnek, kívánok enyhülést 
a hétköznapokban és azt, hogy 
az édesanyai emlék örökké tár-
suk maradjon az életben.” – 
zárta köszöntőjét a polgármester.

Az ünnepség keretében két 
idős édesanyát is köszöntött a 

város. Krizsanyik Józsefné 
(Csenki Julianna) a 90., míg 
Cser Lászlóné (Janicsek Mária) a 
80. életévét töltötte be idén má-
jusban.

Nekik és valamennyi sziget-
szentmiklósi édesanyának kívá-
nunk sok örömet, boldogságot 
és megbecsülést az év minden 
napjára!

Az édesanyákat köszöntötte a város
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Családok a galériában 
– családok galériája
A gyerkőcök örökmozgása, hangossága a 
programtervezésünkbe is beleszól. A 
többi között kiállítás-megnyitókról mara-
dunk le, még ha jót is tenne lelkünknek a 
társaság, a kimozdulás a mindennapok-
ból a kellemes zene, képek, gondolatok 
világába. A megfogalmazott problémára 
válaszul, a kiállítás-megnyitók alkalmá-
val játszószobával vártuk a látogatókat a 
kiállítótér szomszédságában, szabad 
mozgással a két helyiség között, játékok-

kal, esetenként gyermekfelügyelettel. A 
tapasztalatok nagyon jók voltak, több 
család is használta ingyenes szolgáltatá-
sunkat. Érdemes figyelni a továbbiakban 
a programajánlataink között a „gyerek-
barát” megjelölést.

Gyermekek a galériában 
– gyermekek galériája 
Az iskolai gyerekcsoportok állandó látoga-
tóink közé tartoznak sok-sok éve, köszönet 
ezért a művészeti tanároknak. Az idén több 
alkalommal fordultunk az egészen kicsik 

felé. A Lurko Klub foglalkozásait a Galéria 
mellett május 1-jén a Kéktó Szabadidő-
parkban is sokan látogatták, ahol Nagy-
Szilvási Gabriella, helyi képzőművész, 
tanár, kisgyermekes anya tippeket, prakti-
kákat mutatott, hogyan lehet természetes 
alapanyagokkal alkotásra ösztönözni az 
apróságokat. Ugyanezen a napon a Galéria 
sátrában a gyermekfoglalkozásokon túl él-
ményfali fotótárlat segítségével nyújtot-
tunk betekintést aktív életünkbe.

Városi Galéria
www.facebook.hu/varosigaleria

Élet a Városi Galériában
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Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál
2018. május 12. – Kéktó Szabadidőpark
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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

Június 16. (szombat) 
18.00-23.00

11. Tanévzáró koncert
Program:
18.00 Graffiti verseny 
20.00 Follow the Flow élő koncert
21.30 Margaret Island élő koncert
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

Június 18-22. (hétfő-péntek)
 8.00-16.00

Kézügyes tábor
Helyszín: Nemzedékek Háza

Június 19. (kedd)
Véradás
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Június 22-23-24. 
(péntek-vasárnap)

Szabadtéri Színházi Hétvége 
Program: 
Június 22. (péntek) 18.00
Kal-Pintér Mihály - Zezula Tibor: 
ÉBREDJ FEL!
Ifjúsági musical FiatalokNAK 
FiatalokRÓL FiatalokTÓL

A MultiTalent Stúdió produkciója. 
Rendező: Balogh Bodor Attila

Június 23. (szombat) 20.30
Esőnap: június 26. (kedd) 20.30
Johann Strauss: A cigánybáró - 
operett két felvonásban
Jókai Mór Szaffi című regénye 
alapján. Rendező: Bozsó József
Közreműködik: Dunakeszi Szim-
foni kus Zenekar. 
Vezényel: Farkas Pál
A Dáma Díva és a Magyar Zenés 
Színház közös produkciója

Június 24. (vasárnap) 20.30
Esőnap: június 25. (hétfő) 20.30
Ken Ludwig: 
Hajszál híján Hollywood - komé-
dia két felvonásban
Esztergályos Cecília, Buch Tibor és 
Vastag Tamás főszereplésével. 
Rendező: Szurdi Miklós
A Veres1színház produkciója.
A rendezvény fővédnöke: 
Szabó József, polgármester.
Jegyek kaphatók elővételben a 
helyszínen (06/20 233-0854), va-
lamint a jegy.hu-n.

Jegyár: 1500-2500 Ft. A rendez-
vény mozgássérültek és nagyot-
hallók számára akadálymentesí-
tett
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház előtti tér.

Június 25-29. (hétfő-péntek)
Botond Olvasótábora
Nyári napközi tábor a könyvtárban
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Gyermekkönyvtár

Június 25-29. (hétfő-péntek)
 8.00-16.00

Jobb agyféltekés rajztábor
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Június 29. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
A Pogány Madonna c. film vetítése
Szinte már hungarikummá vált ez 
a magyar film. Ötvös Csöpi a 
filmkészítés úttörő figurája, álta-
la honosodott meg hazánkban az 
akcióvígjáték műfaja. A magyar 
filmtörténet legendás alakjait vo-
nultatja fel. A film és folytatásai 

mind a mai napig a „magyar 
tenger” imázs filmjének is tekint-
hetők. Balatoni nyáridézéssel já-
rulunk hozzá a film hangulatá-
hoz.
Főszereplők: Bujtor István, 
Kern András
Rendező: Bujtor István
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 
500 Ft/diák, nyugdíjas
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban!
Helyszín: Nemzedékek Háza 
(Váci Mihály u. 4.) 

Június 30. (szombat) 20.00
Nemcsak Jazz Klub Garden Party 
Fellép: Szeder
Esőnap: július 1. (vasárnap)
Jegyárak: 1900 Ft/felnőtt, 
1300 Ft/diák, nyugdíjas.
Jegy- és asztalfoglalás előzetesen 
szükséges a 06/24 530-980-as te-
lefonszámon!
A koncert az NKA Hangfoglaló 
Program támogatásával valósul 
meg!
Helyszín: Garden Café (Rév sor 94.)

2018. júniusi programok

Júliusi és augusztusi előzetes
Július 2-6., 9-13., 23-27.,30-3. 
(hétfő-péntek) 8.00-16.00

Csiribiri napközis tábor
Helyszín: Nemzedékek Háza

Július 2-6. (hétfő-péntek) 8.00-16.00
Jobb agyféltekés rajztábor
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Július 16-20. (hétfő-péntek) 8.00-16.00
Akrobatikus rock & roll napközis tábor
Helyszín: Nemzedékek Háza

Augusztus 12-20. (vasárnap-hétfő) 
25. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
Részletes programok és információ a 
summerfest.szigetszentmiklos.hu weboldalon!
Helyszín: Városi Sportcsarnok, Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Augusztus 17. (péntek) 20.00
Nemcsak Jazz Klub Nyáresti koncertje
Fellép: BLUES B.R. OTHERS SHOW
A kilenctagú együttes repertoárjában főként a 
nagysikerű, már-már legendássá vált Blues 
Brothers című film betétdalai hallhatóak, hasonló 
karakterű, kedvelt, táncolható számokkal kibővít-
ve. A blues, funky, soul, jazz stílusokból merítve 
igyekeznek a dalok ötletes, színes feldolgozásával 
is népszerűsíteni az igényes élőzenét. Miután az 
alapvető irányvonalat, hangulatot a film fősze-
replőinek karaktere határozza meg, ehhez öltö-
zékben és koreográfiában is igyekeznek hűek 
lenni, kerülve a koppintás veszélyét.
Esőnap: augusztus 18. (szombat)
Jegyárak:1900 Ft/felnőtt, 
1300 Ft/diák, nyugdíjas.
A koncert az NKA Hangfoglaló Program támo-
gatásával valósul meg.

Jegy- és asztalfoglalás előzetesen szükséges a 
06/24 530-980-as telefonszámon!
Helyszín: Garden Café (Rév sor 94.)

Augusztus 20. (hétfő) 18.00
Kiállítás megnyitó
Pieronimus Kosch grafikusművész Magyar 
Képmesék című kiállításának megnyitó ünnep-
sége Államalapító Szent István király napja al-
kalmából. 
A kiállítást megnyitja: 
Damó István grafikusművész. 
A program és a tárlat ingyenesen látogatható 
szeptember 15-ig!
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A szigetszentmiklósi

Székely Miklós 
Városi Kórus

várja mindazon 
férfiak és nők jelentkezését, 

akik szeretnének egy nagyszerű 
közösséghez tartozni, 

és hangjukkal, énektudásukkal 
városunk hírnevét öregbíteni.

Jelentkezni lehet 
a szekely.miklos.korus@gmail.com 

e-mail címen,

vagy személyesen 

a szigetszentmiklósi
Városi Könyvtár és Közösségi Házban

a kóruspróba idején 
(keddenként 18-20 óráig).
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Örömünkre szolgál, hogy városunkból, Szigetszentmiklósról 
eljutottunk a csodálatos Erdélyországba. Már két alkalommal 
sikerült ezt a gyönyörű országrészt bejárnunk, és városait meg-
tekintenünk. Eldöntöttük, hogy földi életünk során szeretnénk 
egyszer elmenni a Csíksomlyói búcsúba is. Várakozó érzéssel 
indultunk el május 17-én a Boldogasszony-zarándokvonattal.

Utunkat a Kárpátok hegyei és folyói kísérték végig. Felemelő 
érzés volt, ahogy a zarándokvonatot fogadták Nagy    váradon, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Gyergyószentmiklóson; 
szem nem maradt szárazon a meghatottságtól.

Leírhatatlan érzés volt a Csíksomlyói búcsú több 100 ezres 
embertömege, ahogy a nyeregben tartandó szentmisére zarán-
dokoltunk fel.

Minden jó érzésű magyar tudja meg, hogy vissza kell térnünk 
a gyökerekhez, mert egy nemzet vagyunk!

Élményekkel, lelki feltöltődéssel és felejthetetlen barátságköté-
sekkel érkeztünk haza a búcsújárós zarándokutunkról. Kívánjuk, 
hogy az ott tapasztalt hit, remény és szeretet érvényesüljön itt, az 
anyaországban is.

Zuzák Andrásné, Márkus Ferenc

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

Ráckevei piacozás

június 9., 
július 21.

Dunaújvárosi kirándulás

június 2., 
szeptember 22.

Sétahajózás a Kis-Dunán

június 3., 10., 
július 22., 

augusztus 15., 16., 
szeptember 23., 

október 14.
Vacsoraest a Kis-Dunán

június 9., július 21.

Minden programunk Szigetszentmiklósról indul

Zarándokvonattal a csíksomlyói búcsúba
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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! 

0670/7017843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

június 4.-június 10. Elixír Gyógyszertár
június 11.-június 17. Melissa Gyógyszertár
június 18.-június 24. Szent Miklós Gyógyszertár
június 25.-július 1. Regina Gyógyszertár
július 2.-július 8. Kígyó Gyógyszertár

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

2018. ÁPRILIS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Kiss Gábor (1946)
Kovács Sándorné  (1941)
Gál Miklósné  (1936)
Turcsik Imre  (1947)
Paulovics Lajosné  (1929)

2018. ÁPRILIS HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Víg Erika - Kondacs Áron
Petrohán Dzsenifer 
- Bartucz Richárd László

Semmelweisnap ügyelet
Július 1-je (vasárnap) Semmelweis-nap, amely az egészség-
ügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Az egészségügyi 
szolgáltatók a hétvégi időpont miatt nem érintettek, azonban 
a gyógyszertárak zárva tartanak. 

Július 1jén nyitva tartó gyógyszertárak:
Regina Gyógyszertár 
 (Szigetszentmiklós, Tököli u. 99., az Oázisnál) 8:00-12:00
Szent Jobb Gyógyszertár 
 (Szigetszentmiklós, AUCHAN bevásárlóközpont) 10.00-14.00

Vérvételi tájékoztató
Július 1. és augusztus 31. között a szigetszentmiklósi 

mintavételi helyeken 
(Határ út 5. és Dr. Lengyel L. u. 1. szám alatti rendelők) 

a mintavételezés szünetel az alábbiak szerint:

Utolsó vérvételi nap: 
Határ úti mintavételi helyen: június 27.
Dr. Lengyel L. utcai mintavételi helyen: június 28.

Első vérvételi nap:
Határ úti mintavételi helyen: szeptember 4.
Dr. Lengyel L. utcai mintavételi helyen: szeptember 6.

A mintavételi helyeken történő szüneteltetés ideje alatt 
a Szakorvosi Rendelőintézet 

laboratóriumában fogadják a betegeket.
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Minőségi használt autók. Garanciával.

Ilyen autókra 
más Is nyugodtan 
garancIát vállalna!
 

semsei erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5

várom a kereskedésünkben!
1238 Budapest, Szentlőrinci út

Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere 
a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk 
minden autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt 
is, hogy mit árulunk. Nem csoda, hogy háromféle garanciát is 
vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy 
ügyfeleink elégedettsége sem véletlen vagy esetleges, hiszen 
valóban azt kapják, amit venni akartak. Ha szeretne Ön is 
biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező 
használt autót a Das WeltAuto kínálatából! 
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Június 30-ig

3999Ft/1l
2799Ft/0.7l

Royal Vodka
0,7l

378Ft/1l
189Ft/0.5l

Arany Ászok
0.5l

5713Ft/1l
3999Ft/0,7l

Ballentine’s
0,7l

5713Ft/1l
3999Ft/0,7l

Jagermeister 
0,7l

168Ft/1l
379Ft/2,25l

Pepsi Cola
2,25l

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?


