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Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a korábbi határozatában fog-
lalt 1,8 milliárd Ft összegű hitel fel-
vételére indított beszerzési eljárás 
során kiválasztott ajánlattevő (OTP 
Bank Nyrt.) által a 20 éves futam-
időre benyújtott végleges ajánlatát, 
valamint a kölcsönszerződés terve-
zetet jóváhagyja.

A Sáméhegy területére vonatko-
zó HÉSZ és szabályozási terv készíté-
séhez kapcsolódó, településrendezési 
szerződések előkészítéséről szóló tá-
jékoztatót elfogadta a testület.

A képviselő-testület a Sziget-
szentmiklós 428/20 hrsz.-ú kivett 
utat Reményik Sándor köznek ne-
vezte el.

Ügy döntött a testület, hogy a 
Ráckevei (Soroksári) Duna ág 
41+125 fkm. jobb parti szelvényé-
ben található kikötő üzemeltetésé-
hez kapcsolódóan területbérleti 
szerződést köt a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatósággal. 

A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy a Temesvári utcai óvo-
daépítés megvalósításához koráb-
ban biztosított önerőt kiegészíti. 

A testület felkérte a Közbeszer-
zési Bizottságot a „Szigetszentmik-
lós belterületén út és járda felújítá-
si munkák a 2019. évre” tárgyban 
szükséges közbeszerzési eljárás le-
folytatására.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy felkéri a polgármestert a 
3701 hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú, Ifjúság tér 4. sz. alatti ingat-
lanra fa szerkezetű, alacsony haj-
lásszögű magastető szerkezet ter-
veinek elkészíttetésére, és a szüksé-
ges építéshatósági engedélyezési 
eljárás megindítására. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
„Szigetszentmiklós belterületén út 
és járda felújítási munkák a 2018. 
évre” tárgyban kötött szerződésben 
szereplő keretösszeget megemeli.

Megrendelte a képviselő-testület 
az ELMŰ Hálózati Kft.-től Sziget-
szentmiklós város területére vonat-
kozóan a közvilágítás kapcsolásának 
jelenlegi, szabványos kódolású 

hangfrekvenciás vevőinek budapesti 
kódolású vevőkre történő cseréjét.

A karácsonyi díszvilágítás fel- és 
leszerelésével 2018/2019. évben a 
testület az ERSTO Kft.-t, mint leg-
jobb ajánlattevőt bízta meg.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Csépi úton a Gyári úti 
körforgalomnál reklámhordozó hir-
detővászon kifeszítésére alkalmas 
oszlopokat kíván telepíteni.

Döntött a testület továbbá 
egyedi ingatlan ügyekben.

Intézményi, egészségügyi,  
szociális, sport és civil hírek
A testület támogatta Király András r. 
alezredes Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányságának vezetői beosz-
tásba történő kinevezését.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók 
Kö  re felszámolási eljárásával kap-
csolatos tájékoztatást, valamint a 
polgármester részéről eddig meg-
tett intézkedéseket.

Úgy döntött a testület, hogy a 
2019-2021. időszakban a helyi ide-
genforgalmi adóból befolyt bevéte-
lének 100%-át átadja a Kis-Duna 
mente „Szigetszentmiklós és térsé-
ge” Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Nonprofit Kft.-nek, 
hogy azt a társasági szerződésben 
megfogalmazott célok és tevékeny-
ségek érdekében használja fel.

A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy megbízza az „Aries” Non-
profit Kft.-t, hogy biztosítson terüle-
tet a Kéktó Szabadidőparkban 500 
m2 alapterületű jégpálya telepítésé-

hez, valamint biztosítsa az üzemel-
tetéshez szükséges 3x200A állandó 
áramvételezési helyet. Beszerzési 
eljárás keretében kössön vállalkozási 
keretszerződést a jégpálya folyama-
tos üzemeltetésére 2018. november 
végétől 2019. február végéig. 

A testület pályázatot hirdetett 
2019. I. félévre a sportszervezetek 
támogatására, a Sportcsarnok ked-
vezményes bérleti díjára.

A Szigetszentmiklósi József Atti-
la Általános Iskola és a Szigetszent-
miklósi Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI intézményekben a Sziget-
szentmiklós Védőnői Szolgálat isko-
la- és ifjúság-egészségügyi felada-
tot ellátó 1 fő részmunkaidős, hatá-
rozatlan idejű álláshelyét 2018. 
december 1. naptól határozatlan 
idejű, teljes munkaidős, 8 órás állás-
hellyé bővítette a képviselő-testület. 

A szigetszentmiklósi általános 
is  kolákban iskola-egészségügyi 
feladatokat ellátó iskolaorvosok il-
letményének rendezése érdekében 
vissza  menőleges hatállyal 2018. 
szep  tember 1. napjától az orvosi, 
szak  orvosi bértábla szerinti bérek-
nek megfelelő mértékű illetmény-
emelést hajtott végre a képviselő-
testület, mely bérnövekményt illet-
ménykiegészítés formájában bizto-
sította.

A testület úgy döntött, hogy a 
szigetszentmiklósi általános iskolák 
felvételi körzetét a hátrányos hely-
zetű gyermekek arányára való te-
kintettel 2019/2020. tanévre a 
2018. évben átnevezett és újonnan 
létesült utcanevek figyelembe vé-
telével elfogadja. 

Megbízta a képviselő-testület a 
2018. november 8. napján megren-
dezésre kerülő „JÖVŐ-KÉP” című 
rendezvény lebonyolítási feladatai-
val a Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzat Egészségügyi és Okta-
tási Intézményeket Működtető Iro-
dát (EGOMIR).

A 2018. szeptember 27.–október 
5. közötti időszakra Steinheimből 
érkező diákok számára cserediák 
program szervezési, valamint szállás 
és egyéb költségek támogatása cél-
jából elszámolási kötelezettség mel-
lett keretösszeget biztosított a kép-
viselő-testület a Kardos István Álta-
lános Iskola és Közgazdasági Szak-
gimnázium alapítványa, az Alapít-
vány A Jövő Nemzedékéért részére.

A testület úgy döntött, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj pályázat el-
bírálásáról szóló szabályzat módo-
sítását jóváhagyja.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosí-
tását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratát.

A Szigetszentmiklósi Polgár-
mesteri Hivatal fejlesztése, jelenle-
gi szervezeti és működési modelljé-
nek állapotfelmérése érdekében 
felmérést készíttet a szervezetének 
és működésének állapotáról a kép-
viselő-testület.

Felkérte a testület a polgármes-
tert, hogy a Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a helyi kitüntető dí-
jakról és adományozásuk rendjéről 
szóló 21/2017. (VI. 28.) önkormány-
zati rendelet módosítását készítse 
elő egy új „Ifjúsági Városi Testneve-
lési és Sport Díj” kitüntetési kate-
gória beépítésével.

Egyéb ügyek
Megindította a képviselő-testület a 
beszerzést a 2019-2022. évekre vo-
natkozóan a közcélú rádiós és tele-
víziós műsoridő vásárlásra azzal, 
hogy az ajánlatok benyújtásának 
határideje 2018. november 15. nap-
jára módosul.

a képviselő-testület 2018. október 17-i rendes üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
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Megrendelte a testület a városi 
www.szigetszentmiklos.hu honlap 
fejlesztését.

A képviselő-testület elfogadta a 
lakossági térinformatikai rendszer-
ről bemutatott tájékoztatást.

Döntött továbbá a testület a 
képviselői keretek felhasználásáról, 
valamint elfogadta a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést. 

2018. november 14-i 
rendes ülés

Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 

- a 22/2018. (XI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét az egészség-
ügyi alapellátás körzeteiről szóló 
8/2015. (III. 26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról,

- a 23/2018. (XI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét a helyi kitünte-
tő díjakról és adományozásuk rend-
jéről szóló 21/2017. (VI. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról, 

- a 24/2018. (XI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, 

- a 25/2018. (XI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét a Szigetszent-
miklós Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 1/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,

- 26/2018. (XI. 15.) önkormány-
zati rendeletét a Sáméhegy terüle-
tére vonatkozó változtatási tilalom 
elrendeléséről.

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
Megállapodást kötött a testület Szi-
getszentmiklós város köz- és va-
gyonbiztonságának, közlekedési 
rendjének javítására a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal közrendvé-
delmi járőrszolgálatra és a térfigyelő 
kamerarendszer működtetésére.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
a Sziget Industrial Kft.-vel megkö-
tendő jelzálogjogot alapító szerző-
dést azzal, hogy a szerződés aláírá-
sával egyidejűleg kéri benyújtani a 
létrejövő alapkezelő alapító doku-
mentumait.

Jóváhagyta a testület a Sziget 
Industrial Kft.-vel és a Ceetrus Hun-

gary Kft.-vel a Sáméhegy területére 
vonatkozóan megkötendő háromol-
dalú településrendezési szerződést.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
az Auchan Fejlesztési Terület úthá-
lózat fejlesztésére vonatkozóan az 
Auchan Magyarország Kft.-vel és 
Immochan Magyarország Kft.-vel 
2003. március 10. napján megkö-
tött, többször módosított megálla-
podás megszüntetését. Jóváhagyta 
továbbá a II. Rákóczi Ferenc út – 
M0 autóút halászteleki kijárat 
északi oldalán tervezett új körfor-
galmi csomópont és a kapcsolódó 
gyűjtő utak kiépítésére vonatkozó, 
Ceetrus Magyarország Kft.-vel 
meg  kötendő településrendezési 
szerződés tervezetét.

Úgy döntött a testület, hogy új 
Településfejlesztési Koncepciót ké-
szíttet az új jogszabályi előírások 
figyelembevételével, felülvizsgáltat-
ja az Integrált Településfejlesztési 
Stra tégiát, valamint Megalapozó 
Vizsgálati dokumentációt készíttet a 
településfejlesztési koncepcióhoz, 
az Integrált Településfejlesztési Stra-
 tégiához és a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatához. A fenti 
dokumentumok elkészítésére a be-
érkező tervezői ajánlatokat figye-
lembe véve a tervezési munka elvég-
zésével a Pro Régio Nonprofit Köz -
hasznú Kft.-t bízza meg a testület.

Kinyilvánította továbbá a képvi-
selő-testület, hogy szándékában áll 
a város területén 15 új buszmegálló 
utasvárót telepíteni és azokat 
fenntartani, valamint az általuk el-
foglalt közterületek használatára 
vonatkozóan megállapodást kötni a 
JCDecaux Zrt.-vel.

Kiegészítette a testület az Észak-
Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű 
Nonprofit Kft.-nek a városi csapa-
dékvíz-hálózat üzemeltetésére 
2018. évre biztosított keretösszeget. 

Felkérte a képviselő-testület a 
Köz  beszerzési Bizottságot a „Szi-
getszentmiklós bel- és külterületi 
úthálózatának karbantartási, fenn-
tartási munkái a 2019. évre” tár-
gyában a szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatására.

Úgy döntött a testület, hogy a 
Bucka-tó környezetére előírt további 
víztisztítás végzéséhez 2019. október 
15-ig műszaki ellenőrt alkalmaz.

A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 
által jelzett ingatlanok vonatkozá-
sában rendezi az idegen tulajdonú 

területen lévő ivóvíz és szennyvíz 
gerincvezetékek jogi helyzetét, be-
jegyezteti az ingatlanokra a vízve-
zetési szolgalmi jogot.

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigetszentmiklós 6981 hrsz.-ú ki-
vett helyi közutat Ladikos köznek, a 
Szigetszentmiklós 3251/1 hrsz.-ú 
helyi közutat pedig Poéta utcának 
nevezi el.

Módosította a képviselő-testü-
let a Településszerkezeti Tervét.

Döntött továbbá a testület egye-
 di ingatlan ügyekben. 

Intézményi, egészségügyi,  
szociális, sport és civil hírek
Az új, 15. számú területi védőnői 
körzet ellátására 2019. január 
1-jétől határozatlan idejű, teljes 
munkaidős, területi védőnői közal-
kalmazotti álláshelyet létesített a 
képviselő-testület. 

Úgy döntött a testület, hogy 
2019. január 1-jétől 2020. december 
31-éig tartó határozott idejű időtar-
tamra szakértőt bíz meg tanácsadói 
feladatok ellátására az önkormány-
zat gazdálkodásával kapcsolatban.

Meghosszabbította a képviselő-
testület a Radnóti Miklós u. 4/B 
számú ingatlanban lévő üzlethelyi-
ség bérleti jogviszonyát közforgalmú 
gyógyszertár üzemeltetésére, 2019. 
január 1-től 2028. december 31-ig 
terjedő 10 éves időszakra.

Továbbra is biztosítja a testület a 
központi orvosi ügyeleti ellátásban a 
plusz 1 fő orvos közreműködését 
2019. március 1. naptól, 12 hónap 
időtartamra.

Továbbra is biztosítja a képvise-
lő-testület a központi orvosi ügyelet 
működési idején túli időszakban a 
nappali sürgősségi betegellátást 
2019. március 1. naptól 12 hónap 
időtartamra, mentőorvosi/mentő-
tiszti gépkocsi fenntartásával.

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigethalom Város Önkormányzatá-
val 2016. május 30-án megkötött 
feladat-ellátási megállapodás alap-
ján a nappali ellátást - napi egysze-
ri étkezéssel –, valamint a támogató 
szolgáltatást visszamenőlegesen 
2018. szeptember 1. napjától hatá-
rozatlan időre maximum 10 fő 16. 
életévét betöltött fogyatékos sziget-
szentmiklósi lakos részére a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény útján biztosítja.

A képviselő-testület helyt adott 
a Vackor Integrált Bölcsőde stá-

tuszbővítési kérelmének, az intéz-
mény létszámát 2019. január 1. 
naptól határozatlan időre 1 fő tel-
jes munkaidős kisgyermeknevelői 
státusszal megnövelte.

Pályázatot hirdetett a testület 
2019. évre önszerveződő, öntevé-
keny szervezeteket támogató, a 
kulturális célok támogatási, a sza-
badidő sportszervezetek támogatá-
si, illetve a környezetvédelmi célok 
támogatási kerete terhére.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a „Karácsonyi segély” előirány-
zat terhére 230 db 6500 Ft értékű 
Erzsébet-utalvány beszerzését en-
gedélyezi karácsonyi települési tá-
mogatás felhasználása érdekében.

Támogatást nyújtott a testület a 
2018. december 1-jén rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermekek téli szünetre vo-
natkozó étkeztetési költségeihez, 
gyermekenként 5500 Ft értékű Er-
zsébet-utalvány formájában.

A 2019. évre 500 darab Babakö-
szöntő csomagot rendelt a képvise-
lő-testület az előzővel megegyező 
tartalommal az N.Spec.O Kereske-
delmi Zrt.-től.

Úgy döntött a testület, hogy a 
2018. június 13-án megrendezett I. 
Miklósi Ifjúsági Napról készült el-
számolást és beszámolót, illetve a 
2018. szeptember 12-16. között 
megrendezett Gyergyószentmiklós 
IFITÉKA Napokról készült elszámo-
lást és beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület elfogadta az 
Alapítvány a Jövő Nemzedékéért 
részére a 2018. május 1-9. között a 
Kardos István Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium által 
szervezett steinheimi cserediákprog-
ram kiutazási költségeihez biztosí-
tott összeg felhasználásáról készült 
beszámolót és elszámolást.

Egyéb ügyek
Döntött a képviselő-testület a Szi-
getszentmiklósi Polgármesteri Hi-
vatal szervezeti felépítésének mó-
dosításáról.

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
2017. évi tevékenységéről szóló be-
számolót.

Elfogadta a képviselő-testület a 
lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést. 

Döntött továbbá a testület 
egyes bizottsági tagok lemondása, 
illetve megválasztása tárgyában.



www.facebook.com/szigetszentmiklos.hu

Egyre több követője van az önkormány-
zati facebook oldalnak. Lapzártánkkor 
meghaladta a 2100 oldalkövetést, ami 
egy pár hónapja működő közösségi ol-
dal esetében szép eredmény. Ter mé sze-
tesen nem a kedvelések gyűjtése a cél, 
hanem, hogy hiteles és minőségi tarta-
lom jusson el a lakosság minél széle-
sebb köréhez. 

Az önkormányzati hírek mellett az 
oldalon megtalálhatóak a helyben elér-
hető programok is, valamint a különféle 
sport- és civil beszámolók.

Fontos tudni, hogy bár több facebook 
oldal is viseli a „Szigetszentmiklós” jel-
zőt, azok nem a város hivatalos oldalai, 
hanem magánszemélyek működtetésé-
ben lévő privát oldalak. 

Az önkormányzati felület a „Szi  get-
szentmiklós város hivatalos oldala” ne-
vet viseli, azon a település címere is 
meglátható, és a rajta megjelenő tartal-
mak hiteles, mérvadó forrásokból szár-
maznak.

Ha szeretne többet megtudni telepü-
léséről, érdemes követni az oldalt, így 
hírfolyamában rendszeresen megjelen-
hetnek a lakóhelyéről szóló tartalmak.
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A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatás-
hoz juthatnak azok a nyilvántartásba vett civil 
szervezetek, amelyek tevékenységüket Sziget-
szent miklós városában fejtik ki. A pályázat ki-
írója Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete.

Pályázat alapján a civil szervezetek részére 
támogatás nyújtható: 

1. A szervezet működéséhez, alapfeladatai és 
közhasznú feladatai ellátásának elősegítéséhez 
(ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY SZER VE ZETEK 
TÁMOGATÁSI KERETE).

2. A programszerű kulturális rendezvények 
szervezése céljából, mely elősegít a közösségi 
élet hatékonyabb működését és a szervezetek 
egymásközti összefogását is; a településen je-
lentős művészeti események, kiadványok, kiállí-
tások megvalósítása. Hazai és nemzetközi kap-
csolataik ápolásával, működtetésével kapcsola-
tos kiadások fedezéséhez (KULTURÁLIS KERET).

3. A környezet megóvását, ápolását, gazdagí-
tását, fejlesztését szolgáló programok szervezé-
sével, környezetvédelmi kiadványok megjelente-
tésével, a helyi természeti és épített környezet 
értékeit feltáró, bemutató és megóvó progra-
mok, táborok szervezésével, kiadványok megje-
lentetésével (KÖRNYEZETVÉDELMI KERET).

4. Szabadidősport-tevékenység végzése, cso-
portsport kialakítása és a mozgásgazdag élet-
mód elősegítése (SZABADIDŐSPORT-KERET).

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a 
pályázó programjaiból meghatározza, mely 
programelemekre fordítható a támogatás.

A pályázati program megvalósítási határideje: 
2019. január 1. – december 31.

A pályázatokon azon szervezetek vehetnek részt, 
amelyek Szigetszentmiklós városában fejtik ki te-
vékenységüket, működési területük, székhelyük és 
telephelyük is Szigetszentmiklósra van bejegyez-
ve, választott vezetőségük és hiteles nyilvántar-
tásba bejegyzett tagságuk van, bizonyíthatóan 
legalább egy éve működnek, hitelesített pénzügyi 
nyilvántartást vezetnek, továbbá a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 30. §-ban foglaltaknak megfelelő-

en az éves beszámolót letétbe helyezték és igazol-
ták, illetve az előző évben kapott önkormányzati 
támogatással a megállapodásban meghatározott 
határidőig elszámoltak, továbbá nincs esedékessé 
vált és meg nem fizetett adótartozásuk.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, ahol 
a pályázathoz a hiánypótlásra történő felhívás 
ellenére nem vagy hiányosan csatolták a kötelező 
mellékleteket, valamint ahol a megpályázott te-
vékenység nem illeszthető a pályázati kiíráshoz. A 
szervezetek csak az alapszabályukban meghatá-
rozott célok megvalósításához nyújthatnak be 
pályázatot, illetve kérhetnek támogatást. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 15. (péntek) 12 óra.

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázat postai úton (postai bélyegző legkésőb-
bi időpontja: 2019. 02. 15.), személyesen vagy 
elektronikusan (aláírt eredeti dokumentumok 
csatolásával) nyújtható be a megjelölt határidőig.

A pályázatot egy példányban a Polgármesteri 
Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) 
címére, vagy a palyazat@szigetszentmiklos.hu 
e-mail címre szükséges megküldeni. 

A pályázati adatlap beszerezhető Sziget-
szentmiklós Önkormányzati Hivatalában, vala-
mint letölthető a www.szigetszentmiklos.hu 
internetes honlapról.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon, a meghatározott mellékle-
tek benyújtásával lehet.

A civil szervezetek maximum két keretre 
nyújthatnak be pályázatot. Működési költség 
elszámolására kizárólag az Önszerveződő, önte-
vékeny szervezetek, valamint a kulturális kere-
tekből nyújtott támogatásokból van lehetőség. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és tiszteletdíjra 
támogatás nem nyújtható.

A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítás kérhető a Szigetszentmiklósi Pol  gár -
mes  teri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok 
és sport ügyintézőjétől a 06/24 505-573-as 
te  lefonszámon, valamint a palyazat@szi  get-
szent miklos.hu e-mail címen.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Felhívjuk azoknak a vállalkozá-
soknak a figyelmét, amelyek a 
társasági adóban feltöltési köte-
lezettség alá tartoznak, hogy az 
iparűzési adóelőleget a várható 
éves fizetendő adó 90%-ának 
összegére (feltöltés) 2018. 

decem ber 20-ig kell kiegészíte-
niük, és a bevallást is ezen idő-
pontig nyújthatják be.

Az adóelőleg kiegészítéséről 
szóló bevallás a www.sziget-
szent miklos.hu honlapról a pol-
gármesteri hivatal/nyomtatvá-

nyok/adóügyi iroda/ menüpont-
ban érhető el, vagy az adóügyi 
irodán átvehető.

Az adóhatóság ügyfélfogadási 
ideje:

Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4.

Hétfő: 13 órától 18 óráig,
Szerda: 8 órától 16 óráig,
Péntek: 8 órától 12 óráig. 

Minden adózónak köszönjük az 
egész éves együttműködést. 

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető

Szigetszentmiklós 
város hivatalos oldala

Pályázati lehetőség civil szervezetek részére

Közeleg a határidő
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Városunk önkormányzata, a képviselő-testület és a magam nevé-
ben kívánok valamennyi szigetszentmiklósi lakosnak áldott, békés 
karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt!

Szabó József polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban a

2018. december 21.–2019. január 2.
közötti időszakban igazgatási szünet miatt

AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint

az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2018. december 19. (szerda) 8-16 óráig,

az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2019. január 4. (péntek) 8-12 óráig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, 
halaszthatatlan problémáikkal az általános ügyfélszolgálati 

ügyeletet ellátó munkatársunkhoz fordulhatnak 
munkaidőben a 20/254-6942-es telefonszámon. 

Anyakönyvi ügyekben az ügyintéző 
a 30/325-1230-as telefonszámon érhető el munkaidőben.

Megértésüket köszönjük!

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző

Tájékoztató

Becz Zsófia, Simon Zsófia, Becz Illés, Józsa Zsófia, Becz Ilona, Becz Márta, Vörös Zsófia, Simon József, Bán Zsófia 

SZIGETSZENTMIKLÓS ANNO
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Intézményünkben nagyon sok a tehetséges 
diák, és ez nem csak a művészetek terén nyil-
vánul meg, hanem a szaktantárgyakban is je-
lentős eredményeket érünk el. Iskolánk immár 
második éve regisztrált tehetségpont, így 
nemcsak a zenét, hanem a matematikát is ki-
emelt tantárgyként kezeljük. 

Nagyon szép sikereket érünk el évek óta a 
matematikai tanulmányi versenyeken, sok 
megmérettetésen veszünk részt úgy csapat-
ban, mint egyéniben is. A tavalyi tanév külö-
nösen sikeres volt, hiszen a csapatok közül 
kétszer is országos döntőben vehettünk részt, 
de egyéniben is volt országos döntős diákunk.

Az idei tanév is jól kezdődött, a Bolyai 
Matematikai Csapatversenyen a 8. osztályosok 
közül az egyik csapatunk bejutott az országos 
döntőbe. Egy jól összeszokott gárdáról van szó, 
hiszen a fiúk már két országos döntőre is kiju-
tottak a Medve Szabadtéri Matekversenyen, és 
mindkét alkalommal a 7. helyen végeztek.

A csapat tagjai: Golts Bálint, Kenéz Ádám, 
Mayer Levente, Szabó Máté 8.b osztályos ta-
nulók, felkészítő tanáruk Szabó Péterné.

Gratulálunk nekik és további sok sikert, 
valamint eredményes versenyzést kívánunk!

Zilling Ibolya
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Batyisok Felvidéken
Október 12-én a Szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnáziumot 
képviselve közel száz felvidéki, ma-
gyarországi és kárpátaljai középis-
kolás diáktársammal indultunk út-
nak, hogy egy közös kiránduláson 
felfedezzük és megnézzük Kassa és 
környéke történelmi valamint kul-
turális kincseit, megkoszorúzva a 
felvidéki magyarság emlékeit. A 
Rákóczi Szövetség idén 24. alka-
lommal rendezte meg a Felvidéki 
séta nevű kirándulást. Iskolánkból 
erre 5 diáknak és 1 pedagógusnak 
biztosított lehetőséget a Szövetség.

Nagy benyomást tett ránk a kas-
sai városnézés, aminek keretében 
eljutottunk a Rodostói házba, ami II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói 
házának pontos másolata, híres 
Rákóczi-emlékhely. Ezután betekin-

tést nyerhettünk a Kassai dómba, 
amelynek kriptáját is meglátogattuk, 
ahol Rákóczi fejedelem hamvai van-
nak örök nyugalomra helyezve. A 
szarkofágon a Rákóczi Szövetség 
nevében vitt koszorúnkat helyeztük 
el, megemlékezve a fejedelemről. 
Elsétáltunk Márai Sándor szobrához 
is, amit interaktív alkotásnak is ne-
vezhetünk, mivel az író alakjával 
szemben egy üres bronzkarosszék 
van elhelyezve, amibe beleülve be-
szélgethetünk Máraival, ami a le-
genda szerint szerencsét hoz nekünk.

Lőcsén a Szent-Jakab templo-
mot tekintettük meg, majd a város-
háza épületét. Ez a két helyszín 
hangulatával teljesen lenyűgözte a 
csoportot. A Szepesi várhoz is felka-
paszkodtunk, ami 4 hektáros kiterje-
désével Közép-Európa legnagyobb 

vára, a Világörökség része. A vár 
gyönyörű, legmagasabb pontjáról, 
amihez egy kazamataszerű szűk csi-
galépcsőn kellett felmenni, látható-
ak a Magas-Tátra havas csúcsai is.

Nagy élmény volt a 3 nap, vé-
gigkísért minket Lados Balázs tanár 
úr sok színes története és fantaszti-
kus történelmi tudása. Egyik este a 

buszon – úton a szállásunkra –kap-
tunk egy kvízt, amelyben azt kér-
dezték, mi jut eszünkbe a Rákóczi 
Szövetségről. Ezeket a szavakat ír-
tuk válaszul: „hazaszeretet, nemzeti 
összetartozás, jó társaság, jó han-
gulat, hosszú busz utak, a magyar 
hagyományok és értékek őrzése”.

Kreisz Anna

S. Becz Pál (1899-1972) tősgyökeres sziget-
szentmiklósi család sarja. Hat elemit végzett, 
magas műveltségét életen át tartó szenvedé-
lyes önképzéssel érte el. Írásai a maguk idejé-
ben nem jelenhettek meg. Figyelemre méltó 
alkotásai vannak a vers, a novella, az esszé, a 
színdarab, az újságírás és a könyvkritika terén. 
2012. óta hét posztumusz kötet jelent meg 
magánkiadásban: Csendes lázadó, Őszintés, 
Melyik úton?, Országúti kövecskék, Szürke kis 
regény, Közös nevező, Ceruzaforgácsok. Az 
első három kötet már olvasható az Országos 
Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus 
Könyv tárában (MEK). Valamennyi kötetéből 
volt könyvbemutató Szabó András előadómű-
vész közreműködésével.

Négy év óta a magyar nyelv napjához 
időzítve iskolák közötti vetélkedőt szervez a 
Kossuth utcai református gyülekezet S. Becz 
Pál egy-egy novellájából. A vetélkedő a szerző 
nevét viseli. A verseny a Bíró Lajos Általános 
Iskolában zajlik évről évre. Az Ádám Jenő 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói is részt vesznek minden évben ezen a 
vetélkedőn. Már többször volt alkalmunk el-
hozni az első helyezést, így történt ez ebben a 
tanévben is. 8.c osztályos tanulóink remekel-
tek, első helyezést értek el. A csapat tagjai: 
Becz Noémi, Opre Kinga, Thoma Vivien, felké-
szítőjük Molnár-Kármán Katalin tanárnő.
Benyóné Becz Katalin, Molnár-Kármán Katalin

Tehetségpont – matematika, zene S. Becz Pál Magyar 
Nyelvi Emlékverseny
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Jótékonysági rendezvénysorozat 
a Batthyányban

Megmozdulásunkkal a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítványt tá-
mogattuk, amely 22 éves műkö-
dése során több százezer gyer-
meknek és idős betegnek tette 
elviselhetőbbé a gyógyulás hosz-
szú és nehéz folyamatát. Az ala-
pítvány missziója, hogy a neve-
tés és a humor gyógyító erejével 
segítsenek más szemszögből te-
kinteni egy nehéz élethelyzetre, 
ezáltal enyhítsék a félelmet, a 
fájdalmat és a szomorúságot.

Félig még gyerekekként gye-
rekeknek szerettünk volna segí-
teni, akiknek nem adatott meg a 
felhőtlen gyermekkor öröme. 
Emellett pedig fontosnak tartot-
tuk, hogy diáktársaink is részesei 
lehessenek egy nemes cél érde-
kében szervezett összefogásnak 
és a segítségnyújtás felemelő 
érzésének.

A rendezvény október 11-én 
jótékonysági süteményvásárral 
vette kezdetét. Ezt követően az 
október 19-én megrendezett 
sport- és egészségdélutánon 
pár  huzamosan zajlottak a jóté-
konysági pingpong, röplabda- és 
futballbajnokságok, valamint 
egészséges életmódra nevelő 

előadások tapasztalt szakorvo-
sok részvételével. Október 26-án 
jótékonysági est zárta a prog-
ramsorozatot, ahol ismert ven-
dégelőadóknak, illetve gimnázi-
umunk egykori és jelenlegi diák-

jainak közreműködésével létre-
jött színvonalas műsorral, köny-
nyed harapnivalókkal és frissí-
tőkkel, végezetül pedig értékes 
nyereményeket kínáló tombolá-
val vártuk kedves vendégeinket.

Az akciónk eredményeképpen 
közel 400 000 forintot sikerült 
összegyűjteni és átutalni a Piros 
Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
számára. Az alapítvány visszajel-
zése nyomán ez az összeg mint-
egy 200 beteg gyermek gyógyu -
lását fogja segíteni. Ezen felül 
megmozdulásunk keretein belül 
sor került egy nem várt, azonban 
annál csodálatosabb támogatás 
átadására is. Közvetítésünkkel az 
egyik bútoráruház ágyneműkkel, 
lepedőkkel, függönyökkel vala-
mint tárolódobozokkal járult 
hoz  zá a Majosházai Hospice Ház 
berendezéséhez.

Köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni mindazoknak, akik támo-
gatásukkal elősegítették jóté-
konysági akciónk sikerét.

A szervezők nevében:
Marosi Mónika 

12.a osztályos tanuló

Rendhagyó jótékonysági rendezvénysorozatnak adott otthont 
iskolánk, a Sziget szent miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 
A diákkezdeményezés az iskola hat végzős tanulója (Beke 
Nóra, Buzás Réka, Granc Klára, Marosi Mónika, Pál Janka, 
Szabó Anna) szervezésében valósult meg.
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Tiszta JÖVŐ-KÉP

Idén november 8-án adott otthont a Városi 
Sportcsarnok a JÖVŐ-KÉP szakmaválasztó 
börzének. A rendezvény évről évre nagy siker-
nek örvend, rengeteg diák keresi fel ugyanis a 

helyszínt, hogy tájékozódjon a továbbtanulási 
lehetőségekről. Az eseménnyel párhuzamosan 
az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI kon-
cert- és konferencia termében valamint kony-

háján az Országos élelmezésvezetők találko-
zója zajlott, amely tematikájában kapcsoló-
dott is a JÖVŐ-KÉP börzéhez, hiszen a szakmai 
utánpótlás kérdéseivel is foglalkozott. 

A Német Nemzetiségi Klub Márton napi lámpás felvonulása 
november 11-én.

Káposztás nap és ételkóstoló a Német Nemzetiségi 
Klub szervezésében november 17-én.
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A Magyar-Finn Baráti Kör az októ-
beri összejövetelét a szokásostól 
eltérő helyen, a szigetszentmiklósi 
Ádám Jenő Emlékházban tartotta. 
Nem véletlen a helyszínválasztás: 
122 éve itt született városunk 
egyetlen Kossuth-díjasa, Ádám 
Jenő zeneszerző, kóruskarnagy, ze-
nepedagógus. Már régen felmerült 
a kívánság baráti körünk tagjaiban, 
hogy többet tudjunk meg a Kodály-
módszerként világhírűvé vált zené-
re nevelési módszerről, amely való-
jában Kodály Zoltán – Ádám Jenő-
féle módszer volt, de sajnos Ádám 
Jenő neve nélkül lett világhírű. 

Mint leghozzáértőbb szakembe-
reket, a szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola zeneiskolai intéz-
ményegységének tanárait kértük 
fel, hogy a témáról tartsanak ne-
künk előadást. Sokan voltunk kí-
váncsiak Kincses Edit és Gál Ró-
bertné szavaira, meg is telt a kis 
szülőház a hallgatósággal. 

Az előadók számos meglepetés-
sel készültek. Denke Dorka, a zeneis-
kola magánénekes tanítványa pél-
dául Darvassi Andrea tanárnő zon-
gorakíséretével néhány Ádám Jenő-
féle népdalfeldolgozást adott elő. A 
tanárnőnek is, nekünk is nagy él-
ményt jelentett, hogy a kíséretet 
Ádám Jenő zongoráján játszhatta.

Kincses Edit és Gál Róbertné ta-
nárnők vetítéssel és filmbejátszással 
illusztrált előadásukat Ádám Jenő 

életének meghatározó eseményei-
vel kezdték. Meglepődtünk azon, 
hogy eredetileg magyar-német-
történelem szakos tanári képesítést 
szerzett, és csak az I. világháború 
után, az orosz frontot és a hadifog-
ságot megjárva, 25 évesen felvételi-
zett a Zeneakadémiára. Már az 
orosz fogságban zeneiskolát alapí-
tott, kórust, zenekart, színtársulatot 
szervezett. A fogságból hazatérve a 
főváros több iskolájában tanított, 
közben pedig a Zene akadémián ta-
nult zeneszerzés szakos növendék-
ként, Kodály Zoltán sokat emlege-
tett híres zeneszerző osztályában. 
Négy év múlva már a Zeneakadémia 
tanára lett, ahol 1929-től 1959-ig, 
nyugdíjazásáig tanított szolfézst, 
karvezetést, ének-zene tanítási 
módszertant, és közben vezette a 
Zeneakadémia énekkarát, valamint 
a középiskolai ének-zene-tanár 
képzőt. Százával kerültek ki keze 
alól az énektanárok. Eközben zene-
szerzőként is tevékenykedett, de 

élete lényegét később ezekkel a 
szavakkal foglalta össze: 

„Ha visszaemlékszem a nyolc 
évtizedet meghaladó időre, amit 
éltem, azt egyetlen egyenes vonal-
lal tudnám összekötni a mai na-
pig… Az a vonal elég feszes, nem is 
engedett soha. És meg lehet pendí-
teni, és zeng, mint egy húr. Ez a 
vonal a pedagógia, a tanítás. Ta-
nítónak születtem, és tanító ma-
radtam mind a mai napig.”

Mestere, Kodály Zoltán ezt a ké-
pességét jól látva kérte fel 1942-
ben, hogy írja meg az iskolai énekta-
nítás módszertanát. Ennek eleget 
téve Ádám Jenő 1944-ben, a galya-
tetői üdülő magányában hat hét 
alatt meg is írta módszertani mun-
káját, a „Módszeres énektanítás a 
relatív szolmizáció alapján” című, a 
zenepedagógusok számára máig is 
alapvető fontosságú könyvét, és 
a diákoknak szánt „SZÓ-MI” ének-
füzeteket. Az általános iskola mind 
a nyolc osztálya számára készített 

ének tankönyveket. Sajnos az akkori 
hatalom döntésére ezeket hamaro-
san bezúzták. Csak mutatóba ma-
radt belőlük. Ennek ellenére e köny-
vek tartalma és lelkisége mindmáig 
meghatározója lett a magyar iskolai 
énektanításnak. Egy ország diáksága 
nőtt föl és szerzett életre szóló zenei 
műveltséget, zeneszeretetet ezekből 
a tankönyvekből. Belőlük hoztak 
most el kincsként óvott példányokat 
előadóink, ahogy mondták, „simo-
gatni”. Valamennyien kezünkbe ve-
hettük, lapozgathattuk őket. 

A további meglepetést az je-
lentette, hogy a „magyar módszer” 
szerint minket is megénekeltettek 
a tanárnők, a ritmuskísérethez a 
férfiakat lábbal dobogásra, a nőket 
pedig tapsolásra szólítva. Remek, 
játékos szolfézs órát rögtönöztek a 
számunkra.

Majd mindenki Kodály-mód-
szernek nevezi ezt a speciálisan 
magyar iskolai énektanítási sziszté-
mát, amelynek csodájára jár a világ. 
Az előadásból azonban megtudtuk, 
hogy a koncepciót ugyan Kodály 
Zoltán fogalmazta meg, annak 
részletes kidolgozása, iskolai alkal-
mazása azonban Ádám Jenő nevé-
hez fűződik. Megtudtuk továbbá, 
hogy Kodály maga is tiltakozott a 
Kodály-módszer elnevezés ellen, 
javaslata a „Hungarian system” név 
volt, a módszer mégis Kodály-
módszerként maradt a világra.

Mi, szigetszentmiklósiak vi-
szont, akik tudjuk az igazságot, 
őriz zük Ádám Jenő emlékét. Gon-
dozzuk szülőházát, ápoljuk sírját a 
szigetszentmiklósi temetőben, szü-
letésének és halálának évfordulójá-
ra hangversenyekkel emlékezünk, 
utcát, iskolát neveztünk el róla, 
amely előtt Ádám Jenő szobra is 
őrzi a mester emlékét. 

Dr. Szacsvay Zsuzsanna, elnök
Magyar-Finn Baráti Kör

„A MAGYAR MÓDSZER”
Előadás az Ádám Jenő – Kodály Zoltán féle

zenei nevelési módszerről
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2018. december 13. (csütörtök)
 13.00-18.00

Téli Életmódnap
Az egészséges életmóddal kapcso-
latos termékek kiállítása és vására.
Szolgáltatások akciós árakon: Aro-
ma terápiás kézmasszázs, asztrológia 
elemzés, atlantiszi érintésterápia, 
Bach virágterápia, csontkovácsolás, 
egyéni családállítás, frissítő talp- és 
hátmasszázs, Gabriel hangterápia 
tibeti zengőtálakkal, a hagyományos 
kínai orvoslás keretében TUI-NA 
masszázs, keringésjavítás, mozgás-
szervi problémák kezelése, krono-
biológiai elemzés, magyar népi 
gyógyászat – kenés, inazás, numero-
lógiai elemzés, nyirokmasszázs, 
RUNA kártya elemzés, Schüssler só 
tanácsadás, személyiségelemzés, ta-
rot kártya, tradicionális thai masz-
százs. INGYENES: bőrdiagnózis API 
bőrelemző készülékkel – személyre 
szabott tanácsadás! VEGÁNUL 
FINOMAT!  –  Növényi ételek és 
italok kóstolója. A vásárra a belépés 
díjtalan, a szolgáltatásokra előzetes 
jelentkezés szükséges! Minden Luca 
nevű látogatónk ajándékot kap ezen 
a napon! Helyszín:  Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

2018. december 13. (csütörtök)
  18.00

Életmódváltó Klub előadása
„Elengedés, avagy mit ne görges-
sünk tovább magunkkal!”
Interaktív tudatosságfejlesztő elő-
adás. Előadó: Abért Viktória tréner, 
coach, a Három Platán Projekt ve-
zetője. Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 
Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. 

2018. december 14. (péntek)
  18.00

Cinema Sziget Filmklub
Káosz Karácsonyra
Egy tökéletesen tökéletlen családról 
szól, ahol különféle konfliktusok és 
ellentétek ütik fel a fejüket. A film a 
nehézségeket komikusan tálalja és 

megmutatja, hogy a szeretet ereje 
képes mindennek ellenére összetartó 
erővé válni. A karácsony közeledtével 
talán még inkább erre tudjuk fordíta-
ni a figyelmünket és jobban megér-
teni a számunkra legfontosabb em-
bereket.  Főszereplők: Diane Keaton, 
John Goodman. Rendező: Jessie 
Nelson. Vendég: Papp János színmű-
vész, John Goodman magyar hangja. 
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, tárgyalóterem.

2018. december 16. (vasárnap)
  10.00-13.00

A Zenesziget Társulat karácsonyi 
műsora
A Szent Grál Lovagjai. Szervező: 
Zenesziget Társulat. Helyszín: Vá -
rosi Könyvtár és Közösségi Ház.

2018. december 16. (vasárnap)
  16.00

Nemzetiségi Önkormányzatok 
Karácsonyi Ünnepsége
Szervező: Német, Roma, Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzatok.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

2018. december 17. (hétfő) 
 18.00

Magyar-Finn Baráti Kör 
Kiskarácsonyi rendezvénye. Szer ve-
ző: Magyar-Finn Baráti Kör. Hely szín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

2018. december 18. (kedd)
  16.00-18.00

A Családsegítő Karácsonyi 
Ünnepsége
Szervező: Szigetszentmiklós Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

2018. december 19. (szerda)
Csillag Születik Karácsony
Szervező: Csillag Születik Ének-
iskola. Helyszín: Városi Könyv tár és 
Közösségi Ház.

2018. december 29. (szombat)
  19 óra 

Elő-szilveszteri színház
Johann Strauss: 
Denevér operett két felvonásban.
Dáma Díva Produkció.
A Denevér a keringőkirály, Johann 
Strauss egyik legismertebb és leg-
kedveltebb operettje.
Eisenstein bécsi polgárnak indulatos 
viselkedése miatt fogházbüntetését 
kellene megkezdenie, Falke jegyző 
azonban rábeszéli, hogy az éjszakát 
töltsék Orlovszky herceg báljában. 
Rosalinda, a felesége, kihasználva az 
alkalmat, régi udvarlójával, Alfréddal 
találkozik. Adélnak, a szobalánynak 
kimenőt ad, aki úrnője ruhájában 
szintén a bálba indul. Az Eisen-
steinért érkező Frank fogházigazga-
tó Alfrédot, a tenorista udvarlót viszi 
el a fogházba. Falke Rosalindát és 
Frankot is meghívja a bálba, ahol 
Rosalindát magyar grófnőként mu-
tatja be. A csapodár Eisenstein előbb 
Adélnak, majd a titokzatos magyar 
„grófnőnek” udvarol, aki bűnjelül 
megkaparintja férje óráját. Haj nal-
ban minden szereplő a börtönben 
találja magát egy rövid időre, hogy 
aztán a pezsgőt okolva tisztázzák a 
sok félrelépést, azaz félreértést. 
Jegyár: 2500 Ft. Helyszín: Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI 
(Szebeni út. 81.).

2019. januári előzetes

2019. január 6. (vasárnap) 17.00
Újévi Gálakoncert
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vendégfellépők: Rácz Rita, Boncsér 
Gergely, a Magyar Állami Operaház 
énekművészei.
Jegyár: 2500 Ft, 3500 Ft, 4500 Ft.
Helyszín: Városi Sportcsarnok

2019. január 10. (csütörtök) 
 18.00

Életmódváltó Klub
„Tudatos tervezés az újévre – Előre 
tekintés a 2019-es évre”.

Előadó: Kun Szilvi, integrál mentor, 
kommunikációs tréner. Jegyár: 700 
Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas.
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zös ségi Ház.

2019. január 18. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
A bakancslista
Ha a halál után úgysincs ráadás, 
miért ne csapnánk egy nagy bulit, 
mielőtt végleg „kicsengetnek”? 
Edward, a harapós milliárdos és 
Carter, a könyvmániás autószerelő 
legalábbis erre jutnak, amikor egy 
kórház rákosztályán egymás mellé 
sorsolja őket az élet. Siránkozás he-
lyett összeállítják beteljesületlen ál-
maik közös jegyzékét – a bakancslis-
tát –, és belevágnak életük legna-
gyobb kalandjába. A filmben megfi-
gyelhetjük, hogy a különböző életek 
ellenére a cél mégis ugyanaz: úgy 
elhagyni ezt a világot, hogy az eddig 
sutba dobott vágyak beteljesülésé-
nek még esélyt adjunk – ekkor 
mondhatjuk el, hogy valóban éltünk. 
Nem az élvezetek hajszolása a cél, 
hanem a boldog, önfeledt pillanatok 
megélése. Vendég: Godó Gábor 
coach, előadó. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 
500 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

A belépődíjas rendezvényekre jegyek 
elővételben vásárolhatók a jegy.hu 
oldalon vagy a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján! 
Színházbuszról érdeklődjön a 06/20 
993-5955-ös telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház ünnepi nyitva tartása:
December 20 – 26. 
(csütörtök – szerda) Zárva
December 27 – 28. 
(csütörtök – péntek) 9-13 óra
December 29 – január 1. 
(szombat – kedd) Zárva

2018. decemberi programok
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Idén is megrendezésre került a 
buckai rendezvénysorozat leg-
meghatározóbb eleme, a Bucka-
ween. Ez volt az első olyan ese-
mény, amin a résztvevők száma 
több százas nagyságrendre rúgott. 

A Buckaween lényegében egy 
Buckára szabott Halloween, 
amelynek célja, hogy a városrész 
lakosai kinyissák a kapuikat 
szomszédjaiknak, és közvetlen 
kapcsolatot alakítsanak ki tágabb 
környezetükkel. A legtöbb részt-
vevő – kicsi és nagy egyaránt – 
jelmezben jelent meg a rendez-
vény szellemiségének megfelelő-
en. A fogadók ezen felül házaikat 
is kidíszítették és édességgel, házi 
süteménnyel, gyümölccsel várták 
a gyűjtögető gyermekeket. A ki-
csik szülői felügyelet mellett, ré-
gebbi és új barátaikkal csapatba 
verődve járták a környéket, meg-
ismerkedve a fogadókkal és gyer-
mekeikkel. 

 
Bólya Éva

Czetőné Veres Edit Éva 
Komlósiné Berliner Sandra

Halloween 
a Buckában
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Jól szerepel a futsal csapat, hárman a válogatottnál
Miközben a Szigetszentmiklós 
Futsal várakozáson felül szerepel 
a bajnokságban – lapzártakor az 
ötödik helyen áll a gárda az NB 
I-ben –, több válogatott meghí-
vót is kapott az egyesülettől. A 
csapat kiemelkedő teljesítmé-
nyéhez nagyban hozzájárul, 
hogy a kapuban Klicsó Gábor 
egymás után mutatja be a hihe-
tetlen bravúrokat.

Teljesítményére nemcsak a 
szurkolók, hanem a válogatott 
vezetői is felfigyeltek már, így a 
szigetszentmiklósi játékost meg-
hívták a nemzeti csapatba. Rá-
adásul nem is egyedül, hiszen a 
klub gyúrója is vele tart: Fehér-
váry Béla is segíti majd a gárda 
felkészülését. 

Ugyancsak a legjobbak közé 
került Östör Martin, aki az után-
pótlás-válogatottban mutathat-
ja majd meg tehetségét. A szi-
getszentmiklósi nevelésű fiatal 
számára óriási kiugrási lehető-

ség lesz ez a szereplés, amelyre 
joggal büszkék a klubnál. 

„Martin a csapat egyik olyan 
játékosa, aki a városunk szülötte, 
így kiemelkedően büszkék va-
gyunk arra, hogy az utánpótlá-
sunkból indulva bekerült a válo-
gatott keretébe” – mondta Kiss 
Rudolf, a Szigetszentmiklós 
Futs al elnöke. „Számunkra na-

gyon fontos, hogy a helyi fiata-
lok számára sportolási lehetősé-
get nyújtsunk, s nekik jó példa 
lehet Martin sikeressége. Az NB 
I-es szereplés édes terhet is ho-
zott magával, hiszen több után-
pótlás-csapatot is indítanunk 
kellett a bajnokságokban. Immár 
nemcsak az U20-as és U17-es 
korosztályban vagyunk érdekel-

tek, hanem a kisebbek révén is, 
hiszen immár U12-es együtte-
sünk is van. Bízunk benne, hogy 
Östör Martinhoz hasonlóan egy-
re több fiatal játékosunk kap le-
hetőséget a bizonyításra a leg-
magasabb szinten” – tette hozzá 
az elnök.

A Szigetszentmiklós Futsal 
kiemelten kezeli az utánpótlás-
fejlesztését, amit az is mutat, 
hogy a hazai mérkőzéseken be-
lépőjegyből befolyt összeget is a 
fiatalok sportolási lehetőségei-
nek bővítésére fordítják. 

A bajnokság alapszakaszából 
hátralévő hazai mérkőzések: 
December 10., 20.30: 
Szigetszentmiklós–Haladás
December 21., 20.30: 
Szigetszentmiklós–Veszprém
Január 14., 20.30: 
Szigetszentmiklós–Csömör
Február 11., 20.30: 
Szigetszentmiklós–Debrecen

Idén november 17-18-án rendezte meg 
Törökbálinton a Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség az együttes kéziszer-csapatok or-
szágos döntőjét a versenysport kategóriában. A 
Szigetszentmiklósi SC négy csapattal képvisel-
te a várost. A junior 1-es kategóriában tíz 
együttes folytatott óriási küzdelmet a bajnoki 
címért, amelyet végül a Lukács Anna, Somogyi 
Petra Vanda, Bernát Anna, Éliás Petra, Rizea 
Patrícia Derika összeállítású együttes két fan-
tasztikus gyakorlatot bemutatva szerzett meg. 

Az arany mellett további gyönyörű ered-
mények is születtek. A felnőtt korosztályban 
a 2. helyen végzett a Dékány Brigitta, Ár ko-

csevics Boglárka, Potoczki Patrícia, Versics 
Virág, György Zsófia összeállítású csapat. A 
Junior 2-es gárda (Lőrincz Larissza, Érsek 
Anna, Piróth Bettina, Szabó Ilona, Haász 
Hanna Dorka) a 4. helyen zárt. A legfiatalabb 
versenyzők is dobogós helyen végeztek: a 
gyermek 1-es korosztályban a Mózer Janka, 
Piróth Vivien, Lovas Gerda, Németh Flóra, 
Buzás Laura összeállítású csapat a második 
helyen zárt.

Az egyesület december 21-én 16 órai 
kezdettel rendezi meg a már hagyományos 
Karácsonyi gáláját a Szigetszentmiklósi 
Városi Sportcsarnok ban.

Magyar bajnoki címet szerzett a Szigetszentmiklósi SC
junior ritmikus gimnasztika csapata
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A Lakihegy Rádió hallgatottsága 
városunkban és a térségben

A szigetszentmiklósi központú Lakihegy Rádió (FM 107) minden évben 
elvégezteti azt a reprezentatív közönségmérést, amely azt mutatja, 
hányan hallgatják naponta városunkban és a teljes vételkörzetben, il-
letve hogyan áll a többi – jellemzően budapesti székhelyű – rádióval 
folytatott versenyben.

A legutóbbi, októberben végzett felmérés alapján a Lakihegy Rádió (FM 
107) abszolút piacvezető mind Szigetszentmiklóson, mind a vételkörzetébe 
tartozó többi településen. Az alábbi grafikonok azt mutatják, hogy a 
különböző korcsoportokban egy átlagos hétköznapot tekintve hogyan 
áll a hallgatottsági versenyben. 
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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

2018. OKTÓBER HÓNAPBAN 
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Pfiszter Kálmán Imre  (1943)
Szilágyi Márton  (1936)
Szabadi Istvánné  (1936)
Szabóné Radványi  Terézia  
(1923)

2018. OKTÓBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Dobos Fanni–Korsós Tamás
Toth Kinga–Trella Gellért

Horváth Viktória–Lónyai Tibor László
Villányi Krisztina–Katona László
Szabó Julianna–Kirchner Ádám

Mahonyina Sztella–Molnár Sándor

KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

december 10.-december 16. Szent Miklós Gyógyszertár
december 17.-december 23. Regina Gyógyszertár
december 24.-december 30. Kígyó Gyógyszertár
december 31.-január 6. Elixír Gyógyszertár
január 7.-január 13. Melissa Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00
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Valóra váltjuk a jövőt.
www.volkswagen.hu

Az Arteon motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-134 g/km.  
A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű 
EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, 
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás  
és CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely 
a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO₂-
kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget 
tartalmazhat.

Arteon. Szebb lett tőle a város.

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