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2019-ben rendezik meg először városunkban A Szigetszentmiklósi NŐ 
fotókiállítást, melynek célja, hogy bemutassa azokat a nőket, akiknek 
élete, munkássága példaértékű lehet mások számára. 

A kitüntetettek 2019. március 22-én vehetik át elismerő oklevelüket, 
majd május 14-én egy fotókiállítás keretében bemutatkozhatnak a 
nagyközönség számára, a Vöröskereszt anyák napi műsora folyamán.  

A hölgyek kiválasztása ajánlások alapján történik. Bármelyik helyi 
egyesület, alapítvány ajánlhat olyan személyeket, akik emberségükkel 
kiemelkednek a többiek közül. 

A Szigetszentmiklósi NŐ kitüntetést minden évben olyan nők vehetik 
majd át, akik munkájukon felül a közösség érdekeit szem előtt tartva, 
önérdekeiket háttérbe szorítva cselekednek városunk életében. A kezde-
ményezés távlati célja egy olyan tevékeny, jótékony közösség kialakítá-
sa, ahová büszkeség tartozni. 

A rendezvényről további információt a www.aszigetszentmiklosino.
hu weboldalon olvashatnak. A javaslatok leadhatóak a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban, a Vöröskereszt Gyári u. 7. alatti irodájában, vala-
mint aszigetszentmiklosino@gmail.com címen is. 

Az ajánlásokhoz az alábbi adatokra van szükség:
– javasolt hölgy neve és annak rövid ismertetése, miért javasolja az 

elismerésre,
– javasolt hölgy elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az ajánlásokat legkésőbb 2019. március 
14-ig várják a szervezők!

A kiállításmegnyitó 2019. május 14-én 15 
órakor lesz a Városi Könyvtár és Közösségi Ház-
ban. A képeket egy hónapon keresztül lehet 
megtekinteni. 

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlanügyek
A testület indulni kíván a „Települé-
sek felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsíté-
sének támogatása Pest megye terü-
letén” című pályázaton a „Csapa-
dékvíz-elvezető rendszer fejlesztése 
Szigetszentmiklóson a Tököli út–
Géza fejedelem utca–Határ út útvo-
nal mint kritikus területek csapa-
dékvíz-kezelésével II. ütem” című 
projektjavaslatával, a Tököli út–Géza 
fejedelem utca–Dobó István utca 
régióban, csapadékvízgyűjtők és 
szikkasztók kiépítésével. 

Hozzájárult a képviselő-testület 
a BAUTELLI Kft.-vel kötött település-
rendezési szerződés közös megegye-
zéssel történő módosításához. Fej-
lesztő a 428/8 és a 428/9 hrsz.-ú 

ingatlanokra történt, az önkormány-
zat javára szóló keretbiztosítéki jel-
zálogjog, elidegenítési és terhelési 
tilalom, valamint vételi jog törlése 
fejében mindösszesen 30 000 000 
forint önkormányzati elkülönített 
számlára történő letétbe helyezését 
vállalja. 

Úgy döntött a testület, hogy 
Tököl Város Önkormányzatával és 
Dunavarsány Város Önkormányza-
tával konzorciumi együttműködés 
keretein belül indulni kíván az EU 
Urban Innovative Actions program 
keretében az „Operatív (és) közössé-
gi tervezés alapú települési integrált 
vízgazdálkodás” című pályázaton. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy indulni kíván az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által kiírt, 
„Az illegális hulladéklerakók felszá-
molása” című pályázaton.

Intézményi, egészségügyi, 
szociális, sport- és civil hírek
Felülvizsgálta és a felülvizsgálatot 
követően jóváhagyta a testület a 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
2017. november 30-án kötött 
együttműködési megállapodásokat.

Módosította a képviselő-testü-
let a használat jogáról és támoga-
tás nyújtásáról szóló megállapo-
dást a kézilabda-edzőcsarnok épí-
tésének támogatása tárgyában 
azzal, hogy a megállapodásban 
szereplő 18 hónap időtartam he-
lyett a határidőt 2019. szeptember 
1-jében állapította meg. 

Elutasító döntést hozott a testü-
let a „Szigetszentmiklós, Lakihegy 
rehabilitációja” című VEKOP-6.2.2-
15-2016-00002 azonosítószámú 
projektre vonatkozó, Pro-Regio 
Nonprofit Közhasznú Kft. által elké-

szített Megvalósíthatósági Tanul-
mány munkaközi anyag, valamint a 
Támogatási Szerződés kapcsán. 

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy indulni kíván a „Magyarorszá-
gon működő cégek munkavállalói 
egészségi állapotának átfogó egész-
ségügyi vizsgálatára 2019” című 
Igénylési és Támogatási Projekt 
 felhíváson, a Szigetszentmiklósi 
 Városi Egészségnap és Futónap 
(2019. 04. 07.) keretében szűrőka-
mion biztosításával. 

Felhatalmazta a testület a pol-
gármestert a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználó, előzetes igény-
bejelentéssel érintett háztartások 
támogatásának biztosításához szük-
séges beszerzések megindítására, 
lefolytatására.

a képviselő-testület 2019. január 23-i rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ

A Szigetszentmiklósi NŐ
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Az irányított égetés 
engedélyezése külterületen

Minden külterületen végzett sza-
badtéri égetést (tarló, lábon álló 
növényzet, avar és egyéb növényi-
hulladék-égetés) az elsőfokú tűzvé-
delmi hatósággal, a területileg ille-
tékes katasztrófavédelmi kirendelt-
séggel engedélyeztetni kell.

Amennyiben külterületen a sza-
badtéri égetést jogszabály az irányí-
tott égetéstől eltérő fogalomba so-
rolja, és az égetésre speciális felté-
teleket, módszereket és eljárásokat 
határoz meg, ezen rendelkezéseket 
kell alkalmazni, és nem kell a tevé-
kenységet irányított égetésként en-
gedélyeztetni.

A szabályozás értelmében meg-
szűnt a bejelentés alapján történő 
szabadtéri tarló, lábon álló növény-
zet, avar és egyéb növényi hulladék 
égetése az erdőben végezhető alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenység 
(vágástéri hulladék égetése) és el-
lenőrzött tűz kivételével.

Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezésé-
nek eljárása általános hatósági eljá-
rás, így illetékköteles; az elsőfokú 

eljárás lefolytatásáért fizetendő 
3000 Ft illetéket kérelmenként kell 
megfizetni. Egy kérelmen egy darab 
10 hektár vagy ennél kisebb terület 
égetése jelenthető be (egy égetési 
nap és egy égetési pótnap meghatá-
rozásával). A kérelmet a tervezett 
égetési időpont előtt legalább 10 
nappal kell benyújtani az engedé-
lyezési eljárást lefolytató területileg 
illetékes katasztrófavédelmi kiren-
deltségre.

Tűzgyújtási tilalom időszakában 
irányított égetés nem engedélyez-
hető.

Belterületi szabadtéri égetés

Tilos belterületen szabadtéri égetést 
végezni, kivéve, ha azt más jogsza-
bály – így különösen önkormányzati 
rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterüle-
ten szabadtéri égetést végeznek, és 
a települési önkormányzat azt ren-
deletében nem engedélyezte, vagy 
engedélyezte, de az égetést nem a 
rendeletben meghatározott napon 
vagy időpontban végezték, a tűzvé-
delmi hatóságnak meg kell indítania 
a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre 
vagy a megyei műveletirányításra 
belterületi szabadtéri égetésről ér-
kezik panasz, bejelentés, a hely-
színre kivonuló tűzoltóegység hely-
színi ellenőrzést folytat le. Ha a 
helyszínen lévő tűzoltóegység 
megállapítja, hogy a belterületi 
szabadtéri égetést más jogszabály, 
pl. önkormányzati rendelet nem 
engedélyezi, vagy az égetést nem a 
rendeletben meghatározott napon, 
időben végzik, fel kell szólítania az 
égetést végző személyt, illetve az 
ingatlan tulajdonosát, használóját 
az égetés azonnali befejezésére, a 
tűz eloltására. Ebben az esetben 
helyszíni bírság kiszabásának van 
helye az elkövetővel szemben, ha 
az ügyfél azt a helyszínen elismeri. 
Ha nem került sor helyszíni bírság 
kiszabására, a katasztrófavédelmi 
kirendeltség hatósági ellenőrzés 
keretében megvizsgálja, hogy jog-
szabály engedélye zi-e az adott te-
rületen és időben a bel területi sza-
badtéri égetést. Amennyiben nem, 
úgy megindítja az ügyféllel szem-
ben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalan-
ságot elkövetővel szemben a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség tűz-
védelmi bírságot szab ki, melynek 
legkisebb mértéke 10 000 Ft.

Az ingatlanon tartott kerti sü-
tésre, illetve bográcsozásra az irá-
nyított, valamint a belterületi sza-
badtéri égetés szabályai nem vo-

natkoznak, de ezt a tevékenységet 
is csak a tűzgyújtás szabályainak 
betartása mellett lehet végezni az 
alábbi alapvető szabályok betartá-
sával:
  A szabadban meggyújtott tüzet 

soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
  Minden esetben gondoskodjunk 

megfelelő mennyiségű oltó-
anyagról.

  Mindig legyen nálunk a tűz oltá-
sára alkalmas kézi szerszám.

  Csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan a fel-
ügyeletünk alatt tudunk tartani, 
a szél ne tudjon izzó zsarátnoko-
kat elvinni.

  Tájékozódjunk a várható időjá-
rásról, mert a szél kedvez a tűz 
gyors továbbterjedésének.

  Erdőben csak a kijelölt helyen 
gyújtsunk tüzet.

  A tüzet gondosan oltsuk el, hasz-
náljunk vizet, nehogy a szél eset-
leg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtü-
zekkel kapcsolatos további informá-
ciókért keresse fel a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(www.katasztrofavedelem.hu), illet-
ve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 
oldalait (www.erdotuz.hu).

Érd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

2030 Érd, Fehérvári út 79/A
Tel.: +36-23/524-570; 

e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

A szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos tudnivalók

A Felső-Duna-ági Természeti és Környezetvédelmi 
Közalapítvány szakszerűen felmérette a tanösvény álla-
potát. Az elkészült szakvélemény alapján a felújítási 
munkák még idén, a közalapítvány saját beruházásában 
kerülnek megvalósításra, ennek eredményeképpen a 
tanösvény 4 legrosszabb állapotban lévő hídja újul meg 
teljesen. A beruházás támogatását Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetés terhére 
biztosítja.

Az elvégzendő felújítási munkák előkészítő egyezte-
tései megkezdődtek, a munkák elvégzésére a pályáztatá-
si és engedélyeztetési eljárások lezárulásával kerülhet 
sor, a közalapítvány irányítása alatt.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, 
hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat 
vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. 
Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a sza-
badban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Megújul 
a tanösvény
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Szigetszentmiklós, a fejlődő város

– Polgármester úr, hogyan értékeli a városve-
zetés oldaláról az elmúlt éveket?

– Egy agglomerációs település helyzete 
alapvetően két tényezőtől függ: a fővárostól 
és az aktuális gazdasági helyzettől. El-
mondható, hogy az utóbbi jó néhány évben 
gazdasági fellendülés van Magyarországon, 
amelyet városunk jó adottságai révén remekül 
ki tud használni. A lehetőségek és fejlesztések 
hatására számos új munkahely létesült Szi -
getszentmiklóson. Az ide áramló munkaerő azt 
is eredményezte, hogy sokan közülük itt leltek 
otthonra. Évente több száz család költözött 
hozzánk, ami egyfelől örömteli, másfelől vi-
szont feladatokat ró a városvezetésre. Növel-
nünk kell a bölcsődei, óvodai és iskolai helyek 
számát, és folyamatosan dolgoznunk kell a 
közlekedési helyzet javításán.

– A képet tovább árnyalja, hogy a különböző 
városrészek – mint például a Bucka - eltérő 
fejlettségi szinten vannak...

– A Bucka városrészről talán kevesen tud-
ják, hogy idestova 50 éve belterület, ahová 
több százan költöztek az elmúlt években is. 
Mindez sürgeti a városrész komplex kezelését. 
Itt is létre kell hozni az iskolai, óvodai, bölcső-
dei férőhelyeket, illetve a városrész úthálóza-
tát és járdarendszerét is fejleszteni kell.

Háziorvosi rendelő, óvoda és iskola 
épülhet a Buckában, 

ahol folytatódik az út- és járdaépítés.

– Az említett fejlesztések mikor valósulhatnak 
meg ezen a településrészen?

– Az első és talán leglátványosabb lépés a 
felnőtt- és gyermekorvosi rendelő megépíté-
se lesz, reményeim szerint még az idén. 
Ugyancsak ebben az évben el kívánjuk indíta-
ni az óvodaépítést, illetve az állammal kar-
öltve egy 16 tantermes általános iskola 
megépítését a Buckában. Utóbbi nem a mi 
kompetenciánk, de mindent megteszünk an-

nak érdekében, hogy az állam mielőbb elin-
dítsa az iskola beruházást.

– Ilyen mértékű intézményfejlesztés az elmúlt 
50 év alatt nem történt a Buckában. Ehhez 
rengeteg saját forrás, és nem utolsósorban, 
gondolom, jó kapcsolat is kell a kormányzat-
tal. Minek köszönhető ez a jó viszony?

– Nagyon fontos a megfelelő kommuniká-
ció, és talán elmondhatom, hogy jó munka-
kapcsolatot ápolunk a kormányzattal és an-
nak képviselőivel. Tőlem, a város polgármes-
terétől, valamint képviselőtársaimtól azt 
várják a választók, hogy megtaláljuk a közös 
hangot a kormánnyal, és igyekezzünk minél 
több támogatást nyerni a helyi beruházások-
hoz. Azt gondolom, eddig mindent megtet-
tünk ennek érdekében, és remélem, hogy az 
őszi választások után is meglesz erre a lehe-
tőségünk, hogy a város további fejlődését és 
az itt élő embereket tudjuk szolgálni.

– Ha már a kormány támogatását említi, egy 
hasonló ügy, amiben központi segítségre lehet 
szükség, a Gyári úton félbemaradt sportberu-
házás. A Regionális Utánpótlás Centrum építé-
se jó ideje megrekedt. Körvonalazódik-e már 
valamilyen megoldás a befejezést illetően?

– Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy 
nem az önkormányzat, hanem egy sportegye-
sület, a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre 
(SzTK) végezte ezt a beruházást. Mint ismert, 
az SzTK sajnos ebben nem járt sikerrel, és je-

lenleg felszámolás alatt áll az egyesület. A vá-
ros igyekszik mindent megtenni azért, hogy ezt 
az áldatlan állapotot megszüntesse. Keressük 
annak a módját, hogy a sportegyesületet mi-
ként lehetne talpra állítani, illetve a beruházást 
hogyan lehetne befejezni. Ebben az állam se-
gítségét kell kérjük. Több egyeztetésen vettem 
részt arról, hogy a kialakult helyzetet hogyan 
lehet jogilag kezelni. Minden erőmmel azon 
vagyok, hogy megtaláljuk a forrást a befejezés-
hez, és hogy a sportolni vágyók idővel használ-
ni tudják ezt az objektumot.

– Szintén sokat hallani mostanában az M0-s 
melletti ipari park bővüléséről, amihez egy 
örömteli közlekedésfejlesztés is kapcsolódik. 
A sáméhegyi beruházásról van szó, amelynek 
kapcsán egy új M0-csomópont is megépülhet, 
ami minden bizonnyal javítani fogja a helyi 
közlekedést.

– Szeretném leszögezni, hogy az M0-s 
 autóút mellett azért van igény az ipari park 
bővülésére, mert jó néhány éve fejlődik az or-
szág gazdasága, és a különféle vállalkozások 
keresik a fejlesztés lehetőségeit. Nem mi hív-
tunk ide befektetőt, hanem a kedvező gazda-
sági környezet vonzotta ide a beruházót. 
Személy szerint engem azért bírálnak, mert 
ezen a területen nekem, illetve a családomnak 
is van földterülete, és azt gondolják, hogy 
emiatt történik majd ott fejlesztés. Ez az ösz-
szefüggés nem felel meg a valóságnak, hiszen 
először 1994-ben szereztem ott tulajdont, 

Interjú Szabó József polgármesterrel
Mandátumának 5. évébe lépett a 2014-
ben megválasztott szigetszentmiklósi kép-
viselő-testület. Idén októberben önkor-
mányzati választások lesznek az országban, 
így indokolt, hogy visszatekintsünk kicsit 
az elmúlt évek eredményeire, és beszéljünk 
a folyamatban lévő fejlesztésekről is a 
városban. (Riporter: dr. Szilvay Balázs)
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Szigetszentmiklós, a fejlődő város majd pedig a 2000-es évek elején, tehát bő 
10-15 évvel azelőtt, hogy a mostani befektető 
jelentkezett volna. Ráadásul, amikor már kör-
vonalazódott a cég vételi szándéka, én azon-
nal jeleztem az érintettségemet.

– Azt gondolom, ebben teljesen korrektül járt 
el, mint ahogy abban is, hogy jelentős közleke-
désfejlesztéshez kötötte a cég betelepülését.

– Azt mondtam a társaságnak, hogy csak 
akkor vagyok hajlandó tárgyalni magánember-
ként a terület eladásáról, ha olyan mértékben 
járulnak hozzá a közlekedési gondjaink enyhí-
téséhez, hogy azzal az egész város és a Csepel-
szigeten élő emberek jól járjanak, és könnyebb 
legyen a városból történő kijutás.

– Jól értem, hogy a saját tárgyalási pozícióját 
gyöngítette annak érdekében, hogy a sziget-
szentmiklósiak javát szolgálja?

– Igen. Városvezetőként tudni kell külön-
választani a magánérdeket a közérdektől. 
Pol gármesterként a lakosság képviseletére 
esküdtem fel; cselekedeteimmel, döntéseim-
mel az ő érdekeiket szolgálom. Ebben a szék-
ben az az erkölcsi és morális kötelességem, 
hogy ezt a szemléletet képviseljem. Azt pedig 
nem szégyellem, hogy anno ezen a területen 
örököltem földeket az őseimtől.

– Ennek ellenére mégis támadják Önt. Miért?
– Azt gondolom, erről nem engem kell 

megkérdezni. Nyilván, a bírálóim esetében 
fontos szempont, hogy közelednek a választá-
sok, ezért próbálnak fogást találni rajtam és a 
városvezetésen. Ugyanakkor mindennél beszé-
desebb az a tény, hogy a sáméhegyi beruhá-
záshoz kapcsolódó előterjesztéseket az ellen-
zéki képviselők döntő többsége is rendre 
megszavazta. Minden bizonnyal azért, mert ők 
is tudják, hogy ezzel jól jár Szigetszentmiklós. 
Javulni fog a közlekedés a beruházás részeként 
megépülő új M0-s csomópontnak köszönhe-
tően, másrészt az ide települő cég jelentős 
iparűzési adóval járul majd hozzá a város 
működéséhez, fejlődéséhez. A gyarapodó adó-
bevételeinknek köszönhetően utakat tudunk 
majd építeni, óvodai, bölcsődei férőhelyeket 
tudunk létesíteni, és javítani fogjuk az egész-
ségügyi ellátások színvonalát is helyben. 

Hamarosan kerékpárút, 
kézilabdacsarnok és általános iskola 

épül Szigetszentmiklóson, 
és megújulhat a piac is a lakótelepen.

– Melyek azok a folyamatban lévő fejleszté-
sek, amelyek még idén vagy a következő esz-
tendőben megvalósulhatnak?

– Már készül a Petőfi úti buszforduló mel-
lett a kézilabdacsarnok, melyhez jelentős tá-

mogatást nyújtunk. Ugyancsak itt fog fel-
épülni az állam jóvoltából az a 16 tantermes 
általános iskola, amihez a telket már évekkel 
ezelőtt megvásárolta az önkormányzat. Régi 
adósságunk az Üdülő sornak a megújítása az 
M0-s híd és Csepel közigazgatási határa kö-
zött. Ehhez a fejlesztéshez pályázati pénzt 
nyertünk, melyhez önerőt biztosítottunk, és a 
tavasz folyamán megújulhat ez a szakasz. 
Reménységgel vagyunk az iránt is, hogy egy 
beadott pályázatnak köszönhetően meg tud-
juk újítani a lakótelepen lévő őstermelői pia-
cot is, hogy kellemesebb környezetet tudjunk 
biztosítani az ott dolgozó árusoknak és az 
arra járó vásárlóknak egyaránt. A Bucka vá-
rosrészben pedig a már említett gyermek- és 
felnőtt-háziorvosi rendelőn kívül óvodát épí-
tünk, az iskola megépítéséhez pedig már ki-
néztük a telket. Utcákat, járdákat létesítünk 
itt, és igyekszünk mielőbb megoldani a csa-
padékvíz elvezetését, mely kérdés megoldása 
jogos igény az itt élők részéről. 

– Sokan kérdezik, hogy miért kellett az útépíté-
sekkel ennyit várni a Buckában.

– Bizonyára jól tudják az ott lakók is, hogy 
az elmúlt években fejeződött be a település-
rész csatornázása, ami előtt értelmetlenség 
lett volna aszfaltozni. Azt ugyanis egyből tör-
hettük is volna fel, amikor elkezdődött a csa-
tornahálózat kivitelezése. Ha így tettünk vol-
na, később jogosan szegezték volna nekünk a 
kérdést, hogy miért dobunk ki tíz- és százmil-
liókat az ablakon. Most viszont, hogy véget ért 
a közműfejlesztés a területen, kezdődhet a 
burkolat- és járdaépítés. Természetesen meg-
értem, hogy a Buckában élők sürgetni szeret-
nék a fejlesztéseket, de arra kérem őket, hogy 
legyenek még egy kis türelemmel az út- és 
járdaépítések terén. Központi kérdés részünk-
ről, hogy a lehetőségekhez mérten javítsuk a 
településrészen élők komfortérzetét.

– Szintén egy kiemelt területe Szigetszent-
miklósnak a lakihegyi városrész. Ott tervez-
nek-e valamilyen fejlesztést?

– Természetesen. Lakihegyen nemrég bő-
vítettünk egy óvodát, illetve az út- és járda-
építés mellett egy közösségi tér kialakítását 
is elvégezzük.

– Nemrég arról is szóltak a hírek, hogy ke-
rékpárutak épülnek, illetve újulnak meg a vá-
rosban. Mit lehet ezekről tudni?

– Pályázati pénzt nyertünk egy kerékpárút 
megépítésére a Petőfi úti buszfordulótól egé-
szen az ALDI áruházig. Most folyik a tervez-
tetése, és reményeink szerint idén már el is 
készülhet. Ezenkívül pályázatot nyújtottunk 
be a Lakihegyen lévő, rossz állapotú kerék-
párút felújítására, továbbá tervezzük a Gyári 
út mentén is egészen a járási központig egy 
kerékpáros közlekedésre alkalmas nyomvonal 
megépítését. Ez utóbbira még nem adtunk be 
pályázatot, de folyamatosan keressük rá a 
lehetőséget, mivel azt gondolom, hogy 
Gyártelepre nagyon sokan elmennének ke-
rékpárral is, ha lenne biztonságos közleke-
désre alkalmas útszakasz.

– Beszélgetésünk végén szeretnék még egy 
fontos területet érinteni, amire joggal lehet 
büszke Szigetszentmiklós. Ez pedig a város 
civil és kulturális élete. Jól érzékelem, hogy 
ebben hatalmas előrelépés történt az elmúlt 
évtizedben?

– Se szeri, se száma azoknak a minőségi 
programoknak, amelyeket szép számmal láto-
gat a közönség. A legtöbb városi program azért 
jubilálhatott a közelmúltban, mert igény van 
rá. A Szabacsi Nap, a Tanévzáró Koncert vagy 
akár a Gasztronómiai Fesztivál azért érhetett 
meg 10 évet, mert a helyi lakosság szereti és 
igényli ezeket a programokat. Nem azért van 
már több mint 10 éve például Adventi 
Vasárnapunk, mert mi mint városvezetés élet-
ben tartjuk, hanem, mert igény van rá. Örömmel 
tölt el az is, hogy az új típusú eseményeink, 
mint mondjuk az Újévi Gálakoncert, amit né-
hány éve rendezünk csupán, szintén nagy si-
kerrel zajlik minden évben. Az állami ünnephez 
kapcsolódó helyi eseményekre is büszkék lehe-
tünk: augusztus 20-át már nem csupán szín-
vonalas programmal és tűzijátékkal ünnepel-
jük, hanem tavaly először városunk is csatlako-
zott a Summerfest Nem zetközi Folklór fesz ti-
válhoz, amit szintén jól fogadott a közönség, és 
sokan látogattak ki az eseményre. Mindebből 
azt gondolom, hogy az emberek szeretnek itt 
élni, hiszen ha nem lenne jó szigetszentmikló-
sinak lenni, nem látogatná a lakosság ilyen 
nagy számban ezeket a rendezvényeket.

– Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést és 
kívánom, hogy épüljön, szépüljön tovább a vá-
ros az elkövetkező években is!

– Én is köszönöm a lehetőséget, és kívánok 
mindenkinek nyugodt hétköznapokat, és kelle-
mes időtöltést helyben.
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Elektromos hulladékbegyűjtési akció
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2019. május 11. (szombat), 08:00–
12:00-ig.

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Sziget-
szentmiklós, József Attila Általános Iskola (Radnóti u. felőli ol-
dala).

A gyűjtés során leadható mindenféle elektronikai berende-
zés, kivétel a képcsöves berendezések (régi tv, monitor).

Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék el-
szállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytö-
megű e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehető a 
„Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a 
szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását 
Szigetszentmiklós területén, amennyiben legalább 100 kg 
e-hulladék gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű 
műszaki tárgy (pl. hűtő, mosógép).

Az igények bejelentését a 06-1/269-0234-es telefonszámon 
várjuk 2019. május 10-ig, munkanapokon 08:00–12:00-ig. 
A bejelentésben telefonos elérhetőséget is kérünk megadni, a 
begyűjtő járat megtervezését követően szükségessé válhat 
ugyanis az elszállítás időpontjának pontosítása.

A ROLFIM Szövetkezet egész évben térítésmentesen átveszi 
a hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket a 
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telep-
helyén hétfőtől péntekig 8–13 óra között. Elektronikai hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-
es telefonszámon lehet!

ROLFIM Szövetkezet

A TDM (Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment) kifejezés egy olyan rövidítés, 
amelyet az Európai Unióban egységesen 
használnak. A TDM egy szervezet, amely 
az adott térség mint turisztikai célpont 
népszerűsítésével és menedzselésével 
foglalkozik. Tagsága, valamint munkacso-
portjának tagjai olyan személyek, akiknek 
tevékenysége közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódik a turizmushoz.

A Kis-Duna mente TDM-szervezet 
legfőbb feladata a Ráckevei-Duna-ág és 
környékének országos turisztikai népsze-

rűsítése. Természeti értékeink, főbb att-
rakcióink, eseményeink, nemzetiségi kul-
túráink és gasztronómiánk, valamint szál-
láshelyeink kínálatának összefogása és 
hirdetése; Kis-dunai hajókirándulások 
szervezése; a minőségi turizmus irányába 
történő elmozdulás. A Kis-Duna mente 
TDM-szervezet 2011-ben alakult, tagsá-
gát önkormányzatok, vállalkozások és ci-
vil szervezetek alkotják, amelyek a 
Ráckevei-Duna-ág és környékének turiz-
musában érdekeltek. Jelenleg mintegy 30 
tagja van Szigetszentmiklóstól Makádig.

Mi az a Kis-Duna mente TDM?

Az alábbiakban bemutatjuk a makádi és szigetbecsei tagjainkat:
Dunaweekend Apartmanok - A Csepel-sziget csücskében Makádon, a Ráckevei 
Duna-ág partján, közvetlen vízparti, teljesen berendezett házak kiadók márciustól 
novemberig.
Vendéglátó: Síró Attiláné Éva  Weboldal: www.dunaweekend.hu

Duna-parti vendégházak – Különböző stílusú, jól felszerelt, igényesen berendezett 
vendégházak, melyek a kényelmes pihenést, kikapcsolódást és szórakozást jól szol-
gálják. A Borház közösségi tér, konferenciák és előadások helyszíne, csapatépítők 
bázisa. A Szigetbecsén található vendégházak egész évben üzemelnek.

Weboldal: www.partihaz.hu
A bemutatkozást a Kisváros következő számában a ráckevei tagokkal folytatjuk.
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A pályázat célja:
A szigetszentmiklósi bolgárkertészet történetének, a 
bolgár kertészeti hagyományoknak a megismertetése
Pályázati feltételek:
•  A pályázaton szigetszentmiklósi lakosok vehetnek 

részt – háztartásonként 1 családtag – életkori korlát 
nélkül.

•  A pályázaton a nemzetiségi önkormányzat által biz-
tosított, bolgárkertészetből származó paradicsompa-
lánták által hozott terméssel lehet részt venni.

•  A nemzetiségi önkormányzat 1500 tő palántát bizto-
sít, mely a nevezők között – a pályázaton részt ve-
vők számának figyelembevételével – arányosan ke-
rül szétosztásra.

•  A helyezéseket a zsűri három kategóriában adja ki: 
1. legnagyobb termés, 2. legszebb, legegészsége-
sebb termés, 3. legízletesebb termés.

•  Nevezni a felhívás melléklete szerinti „Nevezési 
lap” Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalhoz 

(2310 Sziget szentmiklós, Kossuth L. u. 2.) történő 
eljuttatásával lehet személyesen, postai úton vagy a 
zsigmond.ildiko@szigetszentmiklos.hu e-mail cí-
men. A nevezési lap letölthető a www.
szigetszentmiklos.hu oldalról, valamint megtalál-
ható Sziget szentmiklós Város Polgármesteri Hi va-
talában, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, 
illetve a Kisváros című újságban.

•  A nevezési határidő (a nevezési lap postára adásá-
nak legkésőbbi időpontja): 2019. április 18.

•  Nevezési díj nincs.
•  A palánták átvételének időpontja és helyszíne: 

2019. május 11., 10–12 óra között, a Szi get szent-
miklós, Kéktó Szabadidőpark Jegenye utcai bejárata.

•  A versenytermések leadásának időpontja és hely-
színe: 2019. augusztus 31., 10–12 óra között a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti területen 
található Bolgár ivókútnál (Szigetszentmiklós, 
Tököli út 19.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

„Bolgár paradicsomnevelő verseny Szigetszentmiklóson”
címmel pályázatot hirdet.

NEVEZÉSI LAP
„BOLGÁR PARADICSOMNEVELŐ VERSENY SZIGETSZENTMIKLÓSON”

Név:

Lakcím/Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

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

Dátum: …………………………………, 2019. ………………………. 

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



Nevezési lap a 6. oldalon szereplő felhíváshoz

A pályázat díjazása:
Mindhárom kategóriában az I.-II.-III. helyezett díja bolgár nemzetiségi tárgyakból és termékekből álló ajándékcsomag.

A pályázat elbírálása:
A pályázat eredményhirdetésére és a nyertes pályázók díjazására 2019. szeptember 21-én, 

a „Szabacsi Nap” elnevezésű városi rendezvény keretein belül kerül sor. 
A nyerteseket írásban értesíti a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban
Urbánné Zsigmond Ildikó ügyintézőnél (24/505-566) kérhető.
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A 2019-es év első 
zenés-táncos rendezvénye

Miklósi Bál – február 2.
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Ez történt az Ádám Jenő Általános Iskolában

Az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Felsős 
Irodalmi Színpada évek óta részt vesz a József 
Attila Színház által szervezett Ádámok és Évák 
ünnepe című eseményen, melyen különböző 
színjátszó csoportok mutatják meg tehetségü-
ket. Egy választott téma vagy mű kapcsán kell 
egy előadást készíteniük a csapatoknak. Az idén 
más népek meséiből válogattak a szervezők. 

A gyöngyöt síró és rózsát nevető lány című 
újgörög népmese feldolgozása elnyerte a leg-
ügyesebben modernizált előadás díját, Bozsik 
Leila Isabelt pedig a legjobb női főszereplőnek 
választotta a szakmai zsűri.

A tantestület is részese lehetett ennek a 
„díjazásnak”, hiszen 25 darab 50%-os színházje-
gyet kaptunk, amelyet az évad végéig használ-
hatunk bármely alkalommal. Ezt már egy alka-
lommal igénybe is vettük, és A pápanő című 
darabot néztük meg, majd a József Attila szín-
ház igazgatója, Nemcsák Károly fogadott ben-
nünket egy beszélgetésre.

Iskolánk ismét bálozni hívta február 9-én a 
táncolni szerető szülőket.

Már sok éves hagyomány, hogy nyolcadiko-
sainkat bevezetjük a bálozás világába. Minden 
nyolcadik osztály egy-egy táncot tanul meg erre 
az alkalomra. Ők azok, akik heti két testnevelés 
órán tanulják, hogy hogyan kell viselkedni, tán-
colni egy-egy bál alkalmával, köszönve ezt fel-
készítőjüknek, ifj. Nádasdy András balett mű-
vésznek. A műsor mindig azzal végződik, hogy 
diákjaink keringőzhetnek szüleikkel is, ezzel ne-
kik is megköszönik a sok támogatást, féltő-óvó 
szeretetüket, és mintegy elbúcsúznak a gyer-
mekkortól.

Ez a bál, a szülők bálja arra is jó, hogy az is-
kolánkban tanuló diákok szülei ismerkedjenek, 
barátkozzanak egymással, illetve az iskolánkban 
tanító tanárokkal. Ne feledjük a másik célt sem, 

hiszen a bál teljes bevételét a diákjainkra fordít-
juk (kirándulások, versenyek, díjak stb.).

Zilling Ibolya
intézményvezető

Idén iskolánk is részt vett a Nemzeti Értéktár Vetélkedőn, és bejutott a megyei 
középdöntőbe. A verseny célja a magyar kultúra értékeinek megismerése és a 
hagyományőrzéshez való viszony erősítése. A versenyt Törökbálinton, a 
Munkácsy Mihály Művelődési Házban rendezték meg, a budai hegyek által 
körbeölelt festői környezetben. A környező dombokon népszerű erdei séta- és 
turistautak vannak. A művelődési ház ablakaiból például látható volt a csodás 
Kálvária-domb. Mindenkinek ajánljuk Törökbálint felfedezését akár egy hét-
végi családi programként is. A középdöntőn kvíz, ügyességi és kreatív felada-
tok voltak. Négyfős csapatunk, az „Időutazók” feladattípusban teljesített 
maximálisan. A kis csapat a váci múmiákról adott elő egy rögtönzött kis 
„színdarabot”. A lelkes közönség hatalmas tapssal, a zsűri pedig maximális 
pontszámmal jutalmazta az előadást. A vetélkedő igen szoros volt, amelyen 
csapatunk a remek 4. helyezést érte el. Kiss Zsuzsanna

A Pedagógia Oktatási Központ felkérésére ebben a tanévben iskolánk 
rendezte meg a Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulóját. A 
versenyre február 13-án került sor, melyre a térség számos iskolájából 
érkeztek versenyzők. A megmérettetés két fordulóból állt: először egy 
szabadon választott szöveget kellett értelmezve, hangsúlyozva, hibát-
lanul felolvasni, majd egy kötelező szöveget kellett a versenyzőknek 
interpretálniuk. Iskolánkat négy tanuló képviselte, közülük az 5-6. 
évfolyamosok korcsoportjában Barabás Örs 6. b osztályos tanulónk a 
3. helyen végzett. A 7-8. évfolyamosok között Moroz Alexa a 8. c 
osztályból az 1. helyet szerezte meg, és ezzel továbbjutott a 
Kisújszálláson megrendezésre kerülő háromnapos regionális forduló-
ba, ahol 10 megye legjobbjaival mérheti majd össze tudását.

Molnár-Kálmán Katalin

Színház és bál

Szép Magyar Beszéd 
területi verseny

A Nemzeti Értéktár 
Vetélkedőn jártunk
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A Batthyány Kázmér Gimnázium szokás szerint 
februárban a nyolcadik évfolyam által megrende-
zett farsangnak adott helyet. Sok munka eredmé-
nye volt a jobbnál jobb szobák megszervezése, 
ahol szívesen töltöttek el időt az algimnázium 
tanulói. Előre történő bejelentkezés alapján ve-
hettek részt a csapatok a házilag készített izgal-
mas szabadulószoba rejtélyeiben. A szervezők 
tökéletesen nyújtották azt a szintet, amit egy 
professzionális szabadulószoba tud nyújtani.

Akinek már nem jutott hely, az benézhetett a 
kreatív és tehetséges, hennát készítő lányokhoz, 
akik kérésre bármit elkészítettek. Ha valakit eset-

leg inkább az ijesztő helyzetek vonzottak, az is 
megtalálta a neki tetsző programot, a hor-
rorfolyosót. 

A misztikus vonalat idén sem feledtük el, 
mindkét osztály jósai várták az érdeklődőket a 
különböző technikáikkal, mint például a káposz-
tajóslás. Mivel a változatosság fontos, idén fiú 
jósok is erősítették a jósnők munkáját. 

Ha már mindent megtudtak a tanulók a jövő-
jükről, akkor kipróbálhatták az ijesztően fantasz-
tikus labirintust, aminek akkora sikere volt, hogy 
akár többször is visszajöttek újra meg újra átélni 
ezt a feledhetetlen élményt a résztvevők. A nyu-

galomra vágyó gyerekek benézhettek a társasjá-
ték- vagy az X-Box szobába, ahol különböző játé-
kokat próbálhattak ki közösen. 

Természetesen a farsang nem lett volna az 
igazi, ha nem hirdettünk volna jelmezversenyt. 
A tanulók idén is előszeretettel öltöztek be ötle-
tesebbnél ötletesebb jelmezekbe. Díjakat is osz-
tottunk csoportos és egyéni kategóriában. Az 5. a 
osztály egy csodaszép tortát nyert, mert tőlük 
öltöztek jelmezbe a legtöbben.

A tánc és a zene sem maradhatott el a prog-
ramok közül, aminek szokás szerint nagy volt a 
sikere, mivel itt mindenki átadhatta magát az 
önfeledt szórakozásnak. A farsang végén idén 
sem szerettek volna hazamenni a jelenlévők, de 
sajnos egyszer minden jónak vége szakad. 
Összességében egy nagyon jó farsangon vagyunk 
túl a sok befektetett munka eredményeképpen. Ez 
volt az utolsó, de a legemlékezetesebb is a 8. év-
folyam számára a négy év alatt.

Zémann Brigitta (8. a) 

Február 1. Ez volt az a nap, amikor 
megrendezésre került a Sziget-
szentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium hagyományos Művé-
szeti estje. Fellépőkben ezúttal 
sem volt hiány: hallhattunk beat 
boxot, angyali hangú leányzókat 
és férfiúkat, csodálatos zenei kész-
séggel megáldott, tökéletes össz-
hangban működő, régóta létező és 
újonnan megalakult bandákat, de 
lélegzetelállító táncdaraboknak is 
szemtanúi voltunk. A Batyi ismét 
megmutatta, hogy nemcsak emlí-
tésre méltó átlagokat, hanem 
felülmúlhatatlan tehetségeket is 
tárol rózsaszín falai között, amit 
igazgatónő egy könnyeket fakasz-
tó konferálásban is kifejtett. Az 
estet – az előző évhez hasonlóan 
– ismét diákok szervezték, hosszú 

fáradozásuknak idén is meglett a 
gyümölcse: nemcsak a műsorveze-
tés ment zökkenőmentesen, ha-
nem a díszlet is igazán szépre si-
került. Szülők, nagyszülők, roko-
nok és barátok is részt vettek az 
eseményen, óriási tapssal fogadták 
a jobbnál jobb produkciókat, és 
büszkén nézték saját csemetéiket. 
Minden résztvevő és hallgató egy 
újabb, csodálatos emlékkel gazda-
godva térhetett haza.

Palásti Tamara (10. b)

Farsang a Batthyányban

Művészeti 
est
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Kossuth-bál 
a kertbarátok szervezésében 

– február 23.
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Március 15. (péntek), 
 9.00 és 10.00

Ünnepi megemlékezés az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc 171. évfordulója alkalmából
9.00-kor: Megemlékezés és ko-
szorúzás. Komáromy Alajos és 
Kardos István ’48-as főhadnagyok 
síremlékénél. Megemlékezést tart: 
Tóth Benő, a Szabacsi Honismereti 
Egye sület elnöke, Karádi Roland, a 
SZIPE alelnöke. Imát mond: Oláh Pál 
Olivér református lelkész. Szervező: 
Szaba csi Honismereti Egyesület.
Helyszín: Városi Temető
10.00-kor: Koszorúzás és ünnepi 
műsor. Ünnepi beszédet mond: 
Bánki Erik, a Magyar Országgyűlés 
Gazdasági Bizottságának elnöke.
Ünnepi műsor: „Európa közepén…” 
– Magyarock dalszínház művészei-
nek műsora. Helyszín: Városháza 
előtti tér – Kossuth Lajos-emléktábla

Március 20. (szerda), 
 9.00, 10.00, 11.00, 18.00

Cinema Sziget Filmklub EXTRA
3D-vetítés a Víz Világnapja alkal-
mából: Föld körüli utazás a Gere-
csétől Új-Zélandig
Magyarország, Horvátország, Auszt-
ria, Görögország, Korzika és Új-
Zéland csodás vízi- és élővilágában 
gyönyörködhetünk a háromdimen-
ziós technológia segítségével. 
Délelőtt az iskolás csoportokat vár-
juk felső tagozatos kortól. A 18.00-
kor kezdődő vetítés nyilvános. 
A be lépés díjtalan, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Kö  zösségi Ház

Március 20-ig
Válogatás a Hoffman-gyűjte-
ményből. Részletek a Facebook 
Városi Galéria oldalán. Helyszín: 
Városi Galéria

Március 21. (csütörtök), 18.00
Bach Mindenkinek Fesztivál. Bach 
örökértékű művei közül egy cso  korra 
való hangzik el az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI zenei ágaza-

tának jelenlegi és már zenei pályán 
tanuló hangszereseinek előadásá-
ban. A belépés díjtalan! Hely szín: 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Március 22. (péntek),  17.00
Bach Mindenkinek Fesztivál - 
Orgonakoncert. Közreműködnek: 
orgonán Lőrinczi Lehel, fuvolán Rá -
kosi Eszter. Máté János Református 
Kórus és Székely Miklós Városi 
Kórus. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Kossuth utcai református templom

Március 22. (péntek),  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Hangoló: Dimák Patrik Trió
Várallyay Petra Trió
Jegyár: 1400 Ft/diák, nyugdíjas és 
2000 Ft/felnőtt. Asztalfoglalás a 
06-24/530-980-as telefonszámon 
szükséges! Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház

Március 23. (szombat). 
 9.00–13.00

„Könyvtárba mentem” – Tavaszi 
Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub és kézműves foglal-
kozás a gyermekkönyvtárban. 
„OlvassMiklós” olvasásnépszerűsítő 
verseny elindítása. Aula Könyvtár: 
kiállítás könyvtárunk legújabb köny-
veiből. Az Év Olvasója 2018. díjak 
átadása. „Színezd ki magad!” sarok a 
Felnőttkönyvtárban. Ingyenes DVD-, 
CD-, hangoskönyv-kölcsönzési lehe-
tőség. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Március 23–24. 
(szombat-vasárnap), 9.00–16.00

Agykontrolltanfolyam gyerekek-
nek 10–14 éveseknek – szülők rész-
vételével. Jelentkezés előzetesen a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban Haszon Gyuláné művelő-
désszervezőnél. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Március 24. (vasárnap) 
Kossuth Kertbarát Nap. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közös ségi Ház

Március 27. (szerda), 18.00
S. Becz Pál: Minden akarok lenni 
című könyvének bemutatója. 
A könyvet bemutatja: Szabó András, 
Radnóti- és Kazinczy-díjas előadó-
művész. A belépés díjtalan! Hely  szín: 
Városi Könyvtár és Kö zös ségi Ház

Március 28.–április 16.
Válogatás a szigetszentmiklósi 
Akció Festészeti Képtár Gyűjtemé-
nyé ből. Részletek a Facebook Városi 
Galéria oldalán. 
Helyszín: Városi Galé ria

Március 30–31. 
(szombat-vasárnap), 10.00–18.00

Két agyféltekés rajztanfolyam
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház

2019. áprilisi előzetes

Április 1–3. (hétfő–szerda), 
 9.00 és 10.30 

Tavaszi Gyermekszínház. Babszem 
Jankó Gyermekszínház: Állatok nyel-
vén tudó juhász (népmese). Hétfő: 
9.00 Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI; 11.00 Akácliget Óvoda. Kedd, 
szerda: 9.00 és 10.30. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 5. (péntek)  20.00
A Nemcsak Jazz Klub és a Hallgasd 
Helyben klub extrakoncertje:
FRENK akusztik. 
Jegyár: 1500 Ft. A koncert az NKA 
Hangfoglaló Program támogatásá-
val valósul meg! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Április 6. (szombat), 10.00–15.00
Miklósi Futónap rajtcsomag-
előátvétel és személyes nevezés 
(korlátozott számban). Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Április 7. (vasárnap), 8.00–14.00

Miklósi Futónap. Családi futónap 
változatos távokkal: 500 m, 800 m, 
1000 m, 3,5 km, 8 km, 21 km. 
Kísérőprogramok az egészséges élet-
mód és sport jegyében. Információ és 

jelentkezés: www.futonap.szszm.hu. 
Gyülekező- és eseményközpont: 
Városi Sport csarnok

Április 7. (vasárnap), 10.00–16.00
Sakkverseny. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Április 8. (hétfő),  18.00
Magyar Költészet Napja – 
„Magyarnak lenni”. Kautzky 
Armand, Jászai Mari-díjas színmű-
vész és Udvarhelyi Boglárka ének-
művész pódiumműsora a lélekne-
mesítő magyar líra jegyében. 
Válogatást hallhatnak nagy magyar 
íróink műveiből (Radnóti Miklós, 
Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász 
Gyula, József Attila, Wass Albert, 
Reményik Sándor), valamint megze-
nésített versek és (nép)dalok csen-
dülnek fel. Jegyár: 1400 Ft/felnőtt, 
900 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 13. (szombat), 
 16.00 és 18.00

Húsvéti Családi Délután 
Furulyás Palkó – Húsvétváró Ko lom-
pos Mulatság. Koncert, táncház, 
kézműves foglalkozások kicsiknek és 
nagyoknak. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

Április 14. (vasárnap),  17.00
Színház. A Nő a tét - zenés vígjá-
ték két részben. Szereplők: Gergely 
Róbert, Heller Tamás, Angler Balázs, 
Boros Zoltán, Labancz Lilla. Négy jó 
barát helyzetkomikumokban bővel-
kedő, nem mindennapi kalandját 
mutatja be – Magyarországon elő-
ször! Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI, Hangversenyterem

A belépődíjas rendezvényekre je-
gyek elővételben vásárolhatók a 
jegy.hu oldalon vagy a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház infor-
mációjánál! Színházbuszról ér-
deklődjön a 06-20/993-5955-ös 
telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2019. március–áprilisi programok
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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
Szigetszentmiklós város hivatalos oldala: 
www.szszm.hu; www.facebook.com/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

március 11.-március 17. Elixír Gyógyszertár
március 18.-március 24. Melissa Gyógyszertár
március 25.-március 31. Szent Miklós Gyógyszertár
április 1.-április 7. Regina Gyógyszertár

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

2019. JANUÁR HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Kondics Ferencné  (1922)
Acsai Benőné  (1948)
Sallay Kálmán  (1933)
Kertész Sándorné  (1938)
Török János  (1947)

A SUNGEEL HITECH HUNGARY KFT.

munkatársakat keres betanított munkára
AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARKBA.

• Hosszú távú, stabil munkahely
• Versenyképes kereseti lehetőség
• 1 műszak
• Lehetőség túlórára

Érdeklődni a 06-70/907-0303-as 
vagy a 06-70/636-4440-es telefonszámon lehet.
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