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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta
 a 4/2019. (III. 29.) önkormányzati 

rendeletét az intézményi térítési 
díjakról szóló 7/2018. (III. 23.) ön-
kormányzati rendelet módosításá-
ról, melyre figyelemmel a bölcsődei 
gondozásért fizetendő személyi 
térítési díj alapösszegének csök-
kentése miatt kieső bevétel fede-
zetére keretösszeget biztosított.

 az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati kép-
viselő, a bizottság elnöke és tagja, 
a tanácsnok tiszteletdíjáról, ter-
mészetbeni juttatásáról és költ-
ségtérítéséről, a kötelezettségsze-
gés jogkövetkezményeiről szóló 
25/2014. (XII. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Beruházások, 
városüzemeltetés, 
ingatlan ügyek
Megbízta a testület az „ARIES” 
NKft.-t az önkormányzat és intéz-
ményei vonatkozásában a 2020. ja-
nuár 1.–2021. december 31-ig terje-
dő időszakra a villamosenergia köz-
beszerzés lefolytatásával.

Lezárta a képviselő-testület a 
partnerségi egyeztetést a Sáméhegy 
területére készülő településrende-
zési eszközeinek módosítására vo-
natkozóan, valamint elfogadta az 
51101 jelű Csepeli út – közigazgatá-
si határ – 0202/4 hrsz-ú út – Cse-
pel-sziget gerincút halásztelki ág –
M0 autóút által határolt területre 
vonatkozó módosított TSZT, HÉSZ és 
szabályozási terv tervezetét. 

A testület úgy döntött, hogy a 
nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatás ellátására 
2019. május 6-ától kezdődő ötéves 
időtartamra kíván szerződést kötni. 
Felkérte a polgármestert a beszerzés 
lefolytatására, a legkedvezőbb aján-
lattevő kiválasztására.

A Csépi úti óvoda építése tárgyá-
ban határozott a képviselő-testület 
arról, hogy korábbi döntésétől elté-
rően a támogatási projekt keretében 
egy 6 foglalkoztatós (csoportszobás), 

150 férőhelyes, melegítő konyhával 
rendelkező intézményt kíván megva-
lósítani 2 ütemre bontva, amennyi-
ben a támogató ehhez hozzájárul. 

Döntés született az Akácfa krt. 
16-18. és Losonczi u. 36. szám alat-
ti önkormányzati ingatlanok társas-
házzá alapításáról, továbbá a Tak-
sony, 051/2 hrsz-ú ingatlan haszon-
bérbe-adásáról. Emellett határozott 
a testület egyéb ingatlanügyekről: 
kisajátításról, belterületbe csatolás-
ról, közúttá minősítésről.

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a Szigetszentmiklós, 13375 
hrsz-ú kivett közutat Bazsarózsa 
utcának nevezi el, azonban a válto-
zás átvezetésére a címnyilvántartás-
ban, továbbá az ingatlanok címren-
dezésére csak az európai parlamenti 
választás után kerülhet sor.

Intézményi, egészségügyi, 
civil valamint kulturális hírek
Úgy döntött a testület, hogy Szi-
getszentmiklós Felsőtag település-
rész lakosai részére az ügyeleti 
ambulancia szolgáltatás, valamint 
a védőnői szolgáltatás biztosítása 
érdekében a Csepel Önkormányza-
tával korábban megkötött feladat-
átvállalási megállapodást változat-
lan formában fenntartja.

A képviselő-testület a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
részére az Utcai Gondozó Szolgála-
tának működtetéséhez támogatást 
biztosított a 2019. évre.

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ ja-
vaslatát a Szigetszentmiklósi Bíró 
Lajos Általános Iskolát, a Szigetszent-
miklósi József Attila Általános Isko-
lát, a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolát, valamint a Szigetszent-
miklósi Konduktív Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményt érintő átszervezésről.

Pályázatot írt ki a képviselő-tes-
tület a Szigetszentmiklósi Napsugár 
Óvoda intézményvezetői állásának, 
valamint a Szigetszentmiklósi Csi-
csergő Óvoda intézményvezetői ál-
láshelyének betöltésére.

Elfogadta a testület a „Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Kon  cepciójának 2019. évi felülvizs-
gálata” című dokumentumot.

Biztosította a képviselő-testület a 
gyermekek számára a helyi iskolák 
(József Attila Általános Iskola, Kardos 
István Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium, Batthyány Kázmér 
Gimnázium) udvarainak, sportpályái-
nak használatát az alábbiak szerint:

2019. 04. 01 – 2019. 06. 30.
szombaton, vasárnap és 
ünnepnapon: 10-19 óra között

2019. 07. 01 – 2019. 08. 25.
minden nap: 14-21 óra között

2019. 08. 26 – 2019. 09. 29.
szombaton és vasárnap: 
10-19 óra között

2019. 10. 01 – 2019. 12. 31.
szombaton és vasárnap, illetve 
az őszi és téli szünet alatt: 
10-16 óra között

Határozott a képviselő-testület az 
Önszerveződő és Öntevékeny Közös-
ségeket Támogató Alapból, a Kultu-
rális Alapból, a Sport Alapból vala-
mint a Környezetvédelmi Alapból 
nyújtott 2018. évi vissza nem térí-
tendő önkormányzati támogatások 
felhasználásáról szóló elszámolások 
elfogadásáról.

A testület elbírálta a versenysport 
keretre, az ÁJTI Kedvezményes te-
remhasználat keretre, az önszervező-
dő, öntevékeny közösségek támoga-
tása keretre, a kulturális célok támo-
gatása keretre, a szabadidősport tá-
mogatása keretre, valamint a kör-
nyezetvédelmi célok támogatása ke-
retre benyújtott pályázatokat.

Pályázatot hirdet továbbá a kép-
viselő-testület 2019. II. és 2020. I. 
félévre (2019. július 1.–2020. június 
30.) a sportszervezetek támogatási, 
továbbá a sportcsarnok kedvezmé-
nyes bérleti díja keretekből biztosí-
tandó vissza nem térítendő támoga-
tásokra.

Hozzájárulását adta a testület a 
Szigetszentmiklósi Batthyány Káz-
mér Gimnázium udvarán – a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
által a Batthyány Kázmér Gimnázium 
Diáksport Egyesületnek felajánlott – 
4 db streetball pálya és kosárlabda 
palánk, 2 db kézilabda kapu és kézi-
labda felfestés telepítéséhez.

Támogatást nyújtott a képvise-
lő-testület a 2019. április 23-án 
megrendezendő IV. Szigetszent-
miklósi Óvodapedagógiai Szakmai 
Nap költségeire.

Keretösszeg biztosításáról dön-
tött a testület az Alapítvány a Jövő 
Nemzedékéért szervezet részére a 
2019. április 3-11. között, a Kardos 
István Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium által szervezett 
steinheimi cserediákprogram kiuta-
zási költségéhez.

Jóváhagyta a képviselő-testület a 
pályázati kérelem benyújtását a 
„DWA BRATANKI magyar–lengyel 
testvérvárosi és testvériskolai kezde-
ményezések támogatására” című 
pályázati felhívásra, a 2019. évben 
megrendezendő Nemzetközi Zenei 
Csereprogram megvalósításával.

Városi térkép utánnyomtatásá-
ról és falitérképek készíttetéséről is 
döntött a testület.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklós Város Bolgár 
Nem  zetiségi Önkormányzatának a 
bolgárkertész ivókút megvalósítá-
sáról készült beszámolóját és pénz-
ügyi elszámolását. 

Támogatást nyújtott a testület 
S. Becz Pál „Minden akarok lenni” 
című könyvének kiadásához.

Egyéb ügyek
Támogatta a képviselő-testület 
Tóth Gábor c. r. főtörzsőrmester 
2019. április 1-jei hatállyal történő 
kinevezését a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság Körzeti Megbí-
zotti Alosztály állományába, körze-
ti megbízotti beosztásba sziget-
szentmiklósi működési körzetben.

a képviselő-testület 
2019. március 28-i rendes üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
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Egy szabadidőpark építését tűzte ki 
célul az önkormányzat. A valami-
kori Csepel Autógyár területén, az 
ÁTI Sziget Ipari Park mellett kerülne 
sor egy parkerdő kialakítására. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
sággal kötendő megállapodás után 
több, mint 20 hektárnyi területen 
jöhetne létre egy közösségi célt 
szolgáló pihenő és sétáló övezet. Az 
őshonos növényzet megtartása mel-
lett megtörténik majd az invazív 
növények visszaszorítása, helyreál-
lítják a gyepet, őshonos cserjéket és 
fákat ültetnek el. 

Tervezetten és ütemezetten több 
lépcsőben kíván az önkormányzat 
létrehozni a pihenőparkban játszó-
teret, kalandparkot, tűzrakó helyet, 
és az igények, valamint lehetőségek 
figyelembevételével egyéb, a pihe-
nőparkba illeszkedő, kizárólag kö-
zösségi célt szolgáló létesítményt, 
gondoskodva a megfelelő parkolás-
ról és vizes blokkok (illemhely, kéz-
mosó, ivókút) megépítéséről.

Az idei év feladata a sétaút kiala-
kítása, amelyet várhatóan még idén 
birtokba is vehet a lakosság. A park 
üzemeltetését úgy szeretné megol-
dani a város, hogy a környezet 
meg óvása, valamint, a parkot hasz-
nálók nyugalma és biztonsága le-
gyen a középpontban.

Parkerdő a Bucka 
városrész mellett

Faültetés a Föld napja alkalmából a város 
diákjaival az Ádám Jenő Általános Iskolában

Játszótér és görpark a Buckában

A Bucka városrészben épülhet meg az a görpark, amely – nyertes pályázat esetén – 
lehetőséget nyújt a fiataloknak az aktív kikapcsolódásra. A parkrekonstrukciós mun-
kák során egy játszótér is épülne a Bucka-tó melletti területen - mondta Szabó József 
polgármester a Lakihegy Rádiónak adott interjúban, hozzátéve azt is, hogy az ott élők 
véleményére is számítanak a fejlesztést illetően.

Ennek keretében bárki tehet javaslatot a kiválasztott játékokra a polgármester 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Szabo.Jozsef.polgarmester).
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PÁLYÁZAT REKREÁCIÓS ÜDÜLÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE
A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
a szigetszentmiklósi szociálisan rászoruló nyugdíjasok 

rekreációs üdültetésére.
Elsőbbséget élveznek azok a szociálisan rászoruló nyugdíjasok, 
akik még nem vettek részt támogatott gyógyüdültetésben!

A gyógyüdülés ideje: 2019. szeptember 8-13.
A gyógyüdülés helye: Hajnal Hotel 

(3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2., a Gyógyfürdő közvetlen közelében).

A támogatott gyógyüdülés tartalma: 5 éjszaka szállás, svédasz-
talos reggeli ellátás, egy alkalommal svédasztalos vacsora, az 
idegenforgalmi adó és a csoportos utazás költségei.

Utazás módja: Az Alapítvány által bérelt busszal csoportosan, vagy 
egyénileg saját költségen. Csoportos utazás esetén a busz a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Sziget szent-
miklós, Kossuth L. u. 2.) elől indul, és ide is érkezik vissza. Az 
utazás módjáról a jelentkezési lapon kell nyilatkozni.

Figyelem! A gyógyfürdő használatát előzetesen egyeztesse házior-
vosával! Célszerű beutalót kérni rögtön a reumatológiára, ahol 
kiírhatják a megfelelő kezeléseket, így az ún. «babás»-lappal ér-
kezőknek nem kell a gyógyfürdőben az orvosnál sorban állni, csak 
időpontokat kell kérni a kezelésekre.

Jelentkezési határidő: 2019. július 29.
Jelentkezési lap a www.szigetszentmiklos.hu oldalról letölthető, 
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.
Jelentkezni a jelentkezési lappal a Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Irodáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9.) félfogadási időben 
(hétfő: 13-18, szerda: 8-12, 13-16, péntek: 8-12 óra között) lehet.

Szigetszentmiklós Egészséges Városért
Közalapítvány kuratóriuma

A leolvasási gyakoriságváltásról bővebben számla-
levelünkben, valamint a www.vizmuvek.hu
oldalon tájékozódhat.

2019 májusától megkezdődik a családi házas bekötési 
vízmérők és locsolómérők leolvasási gyakoriságának vál-
tozása, ezért júliustól már valamennyi családi házban élő 
ügyfelünk bekötési és locsolási vízmérőit évente egyszer 
olvassák le kollégáink. Az éves leolvasás pontos időszaka 
a júniusi és júliusi vízdíjszámlán már megtalálható lesz.

Ezután ritkábban találkozunk!
VÍZÓRA LEOLVASÁS 2019-BEN

Társasházi lakás-
mellékvízmérők-  
évente egyszer Családi házas 

bekötési és
locsolási vízmérők - 

évente egyszer

Társasházi 
bekötési 

vízmérők - 
kéthavonta

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

május 13.-május 19. Kígyó Gyógyszertár
május 20.-május 26. Elixír Gyógyszertár
május 27.-június 2. Melissa Gyógyszertár
június 3.-június 9. Szent Miklós Gyógyszertár

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

2019. MÁRCIUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Czékmán Barnabás Lénártné
 (1936)
Buzásné Kálna 
Gabriella Katalin  (1965)

2019. MÁRCIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Bajnóczki Beatrix–Mosonyi Péter
Homoki Emília Erzsébet–Simon Péter

Pinczés Gyöngyi–Nevelős Attila
Varga Erika–Takács Ádám

Tomsó Ágnes Éva–Megyesi Zsolt
Botos Dóra–Vörös Levente

Nyíregyházi Dóra–Kirvai Róbert
Kókai Krisztina–Takács János

Gulyás Gréta–Baky Gyula Balázs
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Az e-ügyintézés országosan egységes ügyme-
netet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfo-
gadásnál megszokhattuk, a digitális térben is 
végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. 
Első lépésben saját magunk beazonosítása tör-
ténik, majd a lakossági és vállalkozási ügyinté-
zés kiválasztása, ezt követően pedig a szüksé-
ges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban 
és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb 
módon tehetjük meg, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresz-
tül bejelentkezett felhasználók számos helyi 
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem 
rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szol-
gáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést köve-
tően azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános 
adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidít-
ve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektronikusan in-
dított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kat-
tintás után megismerhetik a folyamatok aktuális 
állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a 
lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen 
teljesíthetik az adóbevallással kapcsolatos ügye-
iket, és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegü-
ket valamint aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-
onkormanyzat.gov.hu  weboldalon érhető el, 
melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Adózói információk

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 
minden gazdálkodó szervezet (vállalkozás és 
egyéni vállalkozó) az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési 
tv.) 9. § (1) a pontja alapján köteles adóható-
ságunkkal elektronikus úton kapcsolatot 
tartani és ügyeit elektronikus úton intézni.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése sze-
rint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele 
vonatkozásában az elektronikus kapcsolat-
tartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás 
módját – kötelezővé teszi, az e követelmény-
nek meg nem felelő nyilatkozat – a törvény-

ben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt 
esetek kivételével – hatálytalan.

Adóhatóságunk csatlakozott az ASP orszá-
gos rendszerhez.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az 
önkormányzati ASP rendszerben az elektroni-
kus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az OHP-portál az önkormányzati ASP rend-
szert igénybe vevő önkormányzatok természe-
tes személy és jogi személy ügyfelei számára 
egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri 
alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan el-
érhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://
ohp-20.asp.lgov.hu címen és a www.szigetszent-
miklos.hu honlapon lévő eÜgyintézés gombról ér-
hető el. Az oldal megtekintéséhez böngészőprog-
ram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari stb.) 
és internet-hozzáférés szükséges, a portál haszná-
lata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások

ÜGYINDÍTÁS
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását 
jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az 
űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél ki-
tölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkor-
mányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkor-
mányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrla-
pot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrend-
szerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az 
önkormányzat adó, ipar és kereskedelmi, hagyaté-
ki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi valamint szoci-
ális ügyei támogatottak szakrendszeri fejleszté-
sekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, 
de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármi-
lyen, ezenkívüli ügy elektronikusan indítható. 

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrá-
cióhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az 
űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír ala-
pon nyújtható be.

Az űrlapbeküldés sikerességéről a beküldő 
visszaigazolást kap az Űrlapkitöltő alkalmazás fe-
lületén, valamint megtekintheti a feladási igazo-
lást az értesítési tárhelyén (https://tarhely.gov.
hu/). Az online ügyintézéshez rendelkezni kell 
ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint a 
Rendelkezési Nyilvántartásban alaprendelkezéssel.

A bejelentkezés nélküli ügyintézés az OHP 
nyitó oldalán, a VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT 
gomb lenyomásával indítható. Az önkormány-
zat és az űrlap kiválasztása után itt is az 
ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik 
meg az űrlap, ami kitöltés után PDF-
formátumban elmenthető.

ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS
Az ügyfél lekérheti az adott településhez tartozó 
helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez 
a felhasználónak a KAÜ-n azonosítania kell ma-
gát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal 
megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓ-
AZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, 
hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele 
vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után a 
felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenle-
gét, vagy képviseleti joggal felruházott személy-
ként azon (természetes vagy jogi) személyek 
egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkor-
mányzatnál jogosult eljárni.

ÜGYKÖVETÉS
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az 
általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál fe-
lületén elektronikusan indított helyi önkormány-
zati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget 
biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folya-
mat interneten keresztüli nyomon követésére.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes 
funkciók szabadon használhatók, más funkciók 
azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezéshez kötött funkciók: 

 Elektronikus űrlap beküldése.
 Mentett űrlapok elérése és megnyitása.
 Ügykövetés.
 Adóegyenleg-lekérdezés.
 Saját önkormányzatok listája.

Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók:
 Önkormányzat-keresés.
 Beküldés nélküli ügyindítás.

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem 
talál formanyomtatványt, akkor beadványát az 
e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be 
(https://epapir.gov.hu).

Az azonosítás a KAÜ igénybevételével törté-
nik. Első belépéskor KAÜ-azonosítás történik, 
majd az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 
elfogadása után létrejön az ASP elektronikus 
ügyfél felhasználói fiók. Az önkormányzat elér-
hető szolgáltatásainak használatához szükséges 
kiválasztani az önkormányzatot is.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind 
fontos és örömteli, ugyanakkor hivatalos ügyintézéssel is járó esemény. Januártól már 
minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali 
Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen 
és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk 
kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
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Lelki Egészségnap a Sárgában

A tűzoltó hivatás előnyei:
 változatos munkakör
  a kiképzést követően  

átlagosan havi 8 szolgálat
 sok szabadidő
  tanulási, továbbképzési  

 lehetőség
  egyéb szakma  

megszerzésének lehetősége
 tervezhető életpálya
  a legelismertebb hivatást  

gyakorolhatja

A hivatásos állományba vétel 
feltétele:

 18. életév betöltése
  büntetlen és kifogástalan  

életvitel

 cselekvőképesség
 magyar állampolgárság
  legalább középfokú állami  

iskolai végzettség (érettségi 
vagy szakiskolai végzettség)

  alkalmassági vizsgálatokon 
va ló megfelelés

Előny: „C” kategóriás jogosítvány

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig 
tart. A képzés ideje alatt nettó 
150 000 forint támogatás, egész-
ségbiztosítási járulékfizetés. Ru-
házatot, szállást és napi három-
szori étkezést térítésmentesen 
biztosítunk a képzésben résztve-
vőknek.

„Ép testben, ép lélek” – hangzik 
nagyon gyakran a mondás. És 
már-már annyira gyakori, hogy 
csak legyintünk. Rohanunk, soha 
nincs időnk semmire, este pedig 
a „ma sem csináltam semmit”, 
esetleg a „holnap rengeteg dol-
gom lesz” nyugtázásával zárjuk a 
napot. Gyakran nem vagyunk 
boldogok, még csak elégedettek 
sem. De legalább nem kell gyak-
ran látogatnunk az orvosi rende-
lőt – ha kellene, sincs rá időnk -, 
így olyan nagy baj biztosan 
nincs. Még…

A WHO szerint az egészség 
fogalma: „a teljes testi, lelki és 
szociális jóllét állapota, nem pusz-
tán a betegség hiánya”. Tehát ah-
hoz, hogy jól érezzük magunkat a 
bőrünkben, nem elegendő, ha 
egészséges ételeket fogyasztunk 
és rendszeresen mozgunk. A lelki 
egészséghez szükségünk van töb-
bek között a társas kapcsolatokra, 
a megfelelő célállítás és gondolko-
dás képességére, az érzelmeink 
felismerésére és kifejezésére; illet-
ve az önelfogadásra is.

Bizonyára már sokan hallot-
tak arról, hogy a Sziget szent-
miklósi Járásban létrejött a Kis-
Duna Menti Praxisközösség. 
Célként fogalmaztuk meg a töb-
bi között az egyéni és közösségi 
szinten történő egészségmaga-
tartás fejlesztését, a lakosság 
egészségtudatosságának javítá-
sát, illetve az emberek egészség-
fejlesztő programokba, rendez-
vényekbe történő bevonását. 

A soron következő progra-
munkban a lelki egészség fon-
tosságára szeretnénk felhívni a 

figyelmet, ezért május 18-án a 
Kis-Duna Menti Praxisközösség 
Lelki Egészségnapot tart a szi-
getszentmiklósi Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban. Ezen a 
napon országosan ismert és elis-
mert előadók mellett a praxiskö-
zösség kiváló szakemberei gon-
doskodnak az Önök lelki egész-
ségéről. Előadóink között megje-
lenik Hevesi Kriszta szexuál-
pszichológus, Dr. Forgács Attila 
gasztropszichológus és Horváth 
Emil stresszor mentor is. Ezen 
túl, témáink között szerepelnek 
gyermeknevelési kérdések, táp-
lálkozási tanácsok, gyászfeldol-
gozási módszerek is. A program-
jainkon való részvétel teljesen 
ingyenes, mindenkit sok szere-
tettel várunk!

Az eseményről részletesebben 
a Kis-Duna Menti Praxisközösség 
Facebook oldalán és a www.
kisdunamentipraxiskozosseg.hu 
oldalon olvashatnak. 

Hevesi Kriszta 
szexuálpszichológus

LEGYÉL TE IS TŰZOLTÓ!

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb 
tájékoztatást kérni a 06/1 469-4105-ös telefonszámon vagy a pest.
human@katved.gov.hu e-mail címen lehet.

Pest Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóság

A Pest Megyei Kataszt rófa védelmi Igaz gatóság felvételt hirdet 
BEOSZTOTT TŰZOLTÓ munkakörre. 

Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, 
aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
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Egészségvédelmi szűrőprogra-
mok, felvilágosítás, étrendta-
nácsadás, vércukor- és vérnyo-
másmérés - a többi között ilyen 
vizsgálatokkal várták a lakossá-
got az április 7-én tartott szi-
getszentmiklósi Egészségnapon. 
Az Egészség Világnapján várták 
az érdeklődőket vizsgálatokra a 
Városi Sportcsarnoknál parkoló 
szűrőkamionban és környezeté-
ben. Eőry Csilla, a szervező 
Egészséges Városért Közala pít-
vány koordinátora elmondta, 
hogy a kamionban csaknem 37 
féle vizsgálaton vehettek részt a 
látogatók. Hozzátette: a férfiak 
vizsgálatára is kiterjedő szűrő-
program során számos olyan 
eltérésre fény derülhet, ami mi-
att indokolt lehet a további or-
vosi vizsgálat.

Az eseményen főszerepet 
kaptak az egészséges életmód-
dal kapcsolatos lehetőségek. A 
program minden látogató szá-
mára biztosított egy Egészség 
könyvet és egy információs pre-
venciós csomagot.

Május 18-án tartjuk az idei első 
Duna-takarítást. Mindenkit, aki tenni 

szeretne környezetünk és a Duna 
tisztaságáért, szeretettel várjuk 8-12 óráig. 

12 óra után meleg ebéddel kínáljuk 
a résztvevőket. 

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Egészségnapot tartottak

DUNA-TAKARÍTÁS
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Rekordszámú részvétel a Miklósi Futónapon

Csaknem 1500 fő állt 
rajthoz a Városi Sport-
csarnoknál. Soha 
ennyien nem vettek 
még részt a Miklósi 
Futó napon, amely az 
idei évben különböző 
hosszúságú távokkal is 
bővült: 500, 800, 1000 
méteres, 3 és fél, 8, il-
letve 21 kilométeres 
félmaratoni távot telje-
síthettek az indulók.

Az esemény kapcsán 
Szabó József polgármes-
ter kiemelte, hogy ezen a 
napon mindenki, aki rajt-
hoz állt, sikert aratott, 
hiszen tett az egész-
ségéért. Hozzá tette: áp-
rilis 7-e az egészségmeg-
őrzésről szólt, hiszen idén 
második alkalommal 
von  ták össze a futónap 
és az egészségnap prog-
ramját.
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Olvasónk, Szántó Éva néhány gondolata 
a Futónap előtt szerkesztőségünknek küldött leveléből:

„Az én nagyobb gyerekemet lelkesíti a befutó csomag és az érem, 
és tudtam, hogy ezekkel könnyen rávehetem, hogy fussuk le az 
500 métert. A nevezés után felkészülésként elmentünk futni. 
Közben a kisebb gyerekem totyogásból hamar futásba váltott át, 
így nagy bátran beneveztük őt is; őt az apukája kíséri majd. Így 

lesz ez az első családi futóversenyünk. … És miért tartom mind-
ezt fontosnak? Mert a gyermekeknek lételeme (kellene, legyen) a 
mozgás. Kulcs a fejlődésükben, egészségük megőrzésében. … 
Örömmel tölt el, hogy mintha egyre többen mozdulnának meg, 
amit a futónapra jelentkezők száma is bizonyít. Az, hogy a lét-
számlimit miatt a tervezettnél előbb le kellett zárni a jelentkezé-
seket, rossz hír azoknak, akik lemaradtak, jó hír mégis a város-
nak, a társadalomnak.”
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Budapesten rendezték meg április 5-én és 
6-án a VI. Országos Kerámia és Szobrászat 
versenyt, amit a művészeti iskolák „olimpiá-
jaként” is emlegetnek. A 8 tagú csapatunk 

minden eddigi rekordot megdöntve 5 díjat 
és nagyon meggyőző elismeréseket gyűjtött 
be: Kerekes Eszter (különdíj), Mező Panna 
(különdíj), Komenda Emese (3. hely), Kiss 

Gábor Pál (2. hely), Üveges Gréta (2. hely), 
Bek Imola, Kökény Anna, Némedi Boglárka. 
Felkészítő tanáruk: Szász István.

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI sikerei

Az “A” kategóriás úszás Diákolimpia or-
szágos döntőjében Keresztes Emma 6.é 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat a 
III. korcsoportban.

A két korosztály (2006/2007) össze-
vont értékelésében 100 méteres mell-
úszásban 5., míg 200 méteres vegyes 
úszásban 10. helyezést ért el.

A 4.z osztály táncos csapata az MLTSZ 
(Magyar Látványtánc Sportegyesület) 
országosan meghirdetett versenyén ka-
tegóriájában második helyezést ért el.

A csapat tagjai: Al-Ramahi Dana, 
Debreczeni Tímea Borbála, Dudás Kata 
Lina, Gáspár Emma Linda, Halászi 
Veronika, Horváth Írisz Hanna, Lakatos 
Petra, Leveszy Amanda, Lipták Zsu zsan-
na Lilla, Lovas Gerda Gabriella, Mike 
Fruzsina, Németh Flóra, Péter Hanna, 
Ritter Sophie.

Felkészítő tanárok: Nádasdy-Biczó 
Panka, Dienes Ilona és Nádasdy András.

A VI. Gödi Megyei Rézfúvós Versenyen két növendékünk indult. Engelbrecht Vilmos a trombi-
ta II. korcsoportban 3. helyezést ért el. Szomorjai Benedek a tenorkürt III. korcsoportban 1. 
helyezett lett, és a mélyrezes verseny fődíját is megnyerte. Felkészítő tanáruk: Zsirmon Zsolt.
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Izgalmas diáknap 
a Kardos Iskolában
Különleges diáknapot tartottak a 
tavaszi szünet előtti utolsó szerdán 
a Kardos Iskola felső tagozatán, 
ahova az elmúlt években nagy si-
kernek örvendő Mozaik Múzeumtúra 
edukációs programja látogatott el. 
A Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával a Néprajzi Múzeum és az 
Örökség Kultúrpolitikai Intézet le-
bonyolításában megvalósuló prog-
ram célja, hogy a gyerekek ízelítőt 
kapjanak a múzeumok által kínált 
interaktív szórakozási és tanulási 
lehetőségekből.

A félnapos program keretein 
belül a diákok más népek kultúrájá-
nak hangszereit szólaltathatják 
meg a kecskeméti Leskowsky 
Hangszer gyűjtemény jóvoltából, 
harcalaki kiképzésen vehetnek részt 

a Pákozdi Katonai Emlékpark prog-
ramhelyszínén, míg a Magyar Olim-
piai és Sportmúzeum  segítségével 
érdekességeket hallhatnak a ma-
gyar sport aranykoráról vagy éppen 
a vadászrepülőgépek világáról a 
szolnoki Reptárral, akik a magyar 
katonai repüléstörténet különböző 
fejezeteit elevenítették fel VR (vir-
tuális valóság) szemüvegeken ke-
resztül. Mindemellett tabletek és 
Kahoot játék segítségével zsidó ki-
válóságokról is tanulhatnak a Zsidó 
Kiváló sá gok Háza termében és be-
pillanthattak Mátyás király palotá-
jába, könyvtárába vagy éppen 
konyhájába is a Magyar Nemzeti 
Múzeum múzeumpedagógusaival. 
A Bajor Gizi Színész múzeum képvi-
seletében érkezett Elek Ányos imp-

rovizációs és drámapedagógiai já-
tékokkal varázsolta el a felsős diá-
kokat. Terítéken volt Benedek Elek: 
Só című meséjének újraértelmezett 
változata amerikai mozifilmként, 
vagy éppen Rómeó és Júlia erkély-
jelenete és Mátyás király is. 

A Felelős Szülők Iskolája szakmai 
szervezésével megvalósuló játékos 
múzeumpedagógiai nap versenyé-

nek győztese az 5.b lett, akik egy 
általuk választott hazai múzeumba 
nyertek belépőt az egész osztály 
számára. Mindenki gazdagabb lett 
azonban egy hatalmas élménnyel, 
és a szervezők már biztosak lehet-
nek benne, hogy a gyerekek ezután 
a nap után szívesebben látogatják 
meg Magyarország múzeumait akár 
szüleikkel együtt is.

A lassan több évtizedes hagyo-
mány keretében idén áprilisban is 
a németországi Steinheimben töl-
töttek egy bő hetet a Kardos István 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium tanulói, valamint 
kísérő tanáraik.

A cserekapcsolatban részt vevő 
18 magyar diáknak ezúttal is tar-
talmas programot szerveztek ven-
déglátóink: a kulturális érdekessé-
gek és látnivalók mellett 3D mini-
golf-játékot, ugrálóparkot és angol 
valamint német nyelvű sza ba duló-
szobát is kipróbálhattak. A sport-
napon röplabdában és kidobós já-
tékban mérték össze erejüket a 
fia talok, az önkéntes tűzoltók be-

mutatóján pedig mindenki megta-
pasztalhatta, milyen is egy szűk 
kosárban állni 32 méterrel a föld 
felett. A kirándulások során egye-
bek mellett Bielefeld, Detmold, 
Eisenach, Hannover és Paderborn 
városait sikerült bejárni. Az életre 
szóló barátságok megkötése mel-
lett természetesen a nyelvgyakor-

lás is fontos eleme a cserekapcso-
latnak. A szívélyes vendéglátást a 
hagyományoknak megfelelően 
szeptemberben lesz módunk viszo-
nozni Magyar országon, amit a 
résztvevők máris alig várnak.

Kardos István 
Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakgimnázium

Steinheimben jártunk
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Francia cserediákprogram 
a Batthyány Gimnáziumban

A „Toldi-kondi” versenyen, amelyet második al-
kalommal rendeztünk a Batthyány Kázmér Gim-
náziumban – ahogy az elnevezés is utal rá –, 
főként az erő és a kitartás képessége méretik 
meg a versenyzők által. A verseny gondolatát 
egy, a 90-es években népszerű középiskolai ver-
seny ihlette, amelyből anno országos döntőt is 
rendeztek a legjobb iskolák részvételével. Azóta 
sajnos eltűnt az iskolai sportéletből, de talán 
kellő lelkesedéssel újra lehet éleszteni ezt a ha-
gyományt. A Toldi-kondi verseny célja, hogy 
azon tanulóknak is biztosítson lehetőséget, akik 
a különböző „egyesületi” sportban nem vesznek 
részt, de szeretnék megmutatni, megmérettetni 
magukat valamilyen formában.

Most, a mi házi versenyünk is egy igazi él-
ményt nyújtott a gyerekeknek, és azok, akik részt 
vettek rajta, vagy csak nézőnek jöttek ide, remekül 
szórakoztak, a résztvevők pedig emellett kelleme-

sen el is fáradtak. A verseny ideje alatt ösztönző és 
közkedvelt zeneszámok biztosították a jó hangu-
latot és a jó teljesítményeket. Két korcsoportban 
(3-as és 4-es), vagyis az 5-8. osztályos fiú és lány 
tanulók részvételével rendeztük idén a megméret-
tetést, hogy a kisebbekkel is megismertessük és 
megszerettessük ezt a versenyt, és úgy gondolom, 
ez sikerült is. 14 fő vett részt a programban, ebből 
3 lány és 9 fiú a 3-as korcsoportban, valamint 2 
fiú a 4-es korcsoportban küzdött a győzelemért.

A verseny 7 versenyszámból állt. Ezek sor-
rendben: medicinlabda-hajítás, 40 m szlalom 
futás kézi súlyzókkal, helyből távolugrás, hú-
zódzkodás (saját súly megtartása minél tovább), 
felülés (hasizom gyakorlat) 2 percig, fekvenyomás 
10 kg-os rúddal 2 percig, végül guggolás 10 kg-
os rúddal 2 percig.

Minden korcsoportban osztottunk arany, 
ezüst, és bronzérmet, valamint a korcsoportos 

győztesek egy vándorserleget is kaptak, amelyet 
a következő versenyig a földszinti vitrinben fo-
gunk őrizni, névvel, osztállyal feliratozva. 

Célunk, hogy jövőre még tovább népszerűsít-
sük, még több diáknak kedvet csináljunk, és ezzel 
még hangulatosabbá és izgalmasabbá tegyük ezt 
a rendezvényt, bár a mostani sem volt izgalmak-
tól mentes, hiszen a 3. korcsoportos fiúknál csu-
pán 1 pont döntött a 2. és 3. helyezett között, és 
az 1. helyezett sem nagy fölénnyel győzött.

Kása Péter

Amikor először hallottam a francia levelezőprog-
ram lehetőségéről, egyből izgatott lettem, mert 
mindig nyitott vagyok arra, ha új kultúrákat is-
merhetek meg, és még a németet is gyakorolha-
tom közben. Emlékszem, mennyire vártam a vá-
laszt az első levelemre, ami a bemutatkozó levél 
volt. Ahogy teltek a hónapok, egyre több nyelvi 
akadályt sikerült legyőznünk és egyre jobban 
megismertem a partneremet. Beszámoltunk egy-
másnak a családunkról, az iskolánkról vagy a 
magyar, illetve francia karácsonyról.

A francia diákok érkezésének napján az 
ebédlőben gyülekeztünk, ahol mindenki azon 

morfondírozott, vajon hogyan fog sikerülni ez 
az internacionális vakrandi. Mikor végre meg-
érkeztek a vendégek, sok-sok szempár szegező-
dött egymásra a másikat keresvén, de sajnos 
még nem ismerkedhettünk meg. Először a pe-
dagógusok mutatkoztak be nekünk franciául és 
magyarul, majd, hogy egy kis betekintést nyújt-
sunk a magyar kultúrába, különböző tánc-, 
hegedű- és szavalóelőadásokkal szórakoztattuk 
vendégeinket.

Ezután eljött a várva várt pillanat, amikor 
végre szemtől szemben beszélgethettünk. Nagy 
kavarodás támadt, ahogy a sok-sok félénk diák 

egymás névtábláit kémlelve bolyongott a terem-
ben. Leírhatatlan örömet okozott, amikor végre 
megpillanthattam a levelezőtársamat, akit annyi-
ra vágytam megismerni. Azért, hogy egy kicsit 
összerázódjunk, játékos feladatokat kellett meg-
oldanunk: lehetett kokárdát készíteni (franciát és 
magyart is természetesen), kínai személyiségtesz-
tet kitölteni (ami okozott egy kis fejtörést), de ami 
mégiscsak a legizgalmasabb volt, nyomozhattunk 
az igazgatónő eltűnt, piros tolla után. Miközben 
az eldugott papirosokat kerestük, amik segítettek 
megoldani a rejtvényt, élőben is bemutathattuk 
az iskolánkat, megosztottuk a kedvenc anekdotá-
inkat és jókat nevettünk. Mire felgöngyölítettük 
az ügyet, úgy éreztem, mintha egy rég nem látott 
barátnőmmel beszélgetnék. 

A közös ebéd után a következő úti cél a 
Memento Park volt, ahol idegenvezetés is volt 
franciául, és a parkban lévő szobrokról is sok 
érdekességet tudhattunk meg.

Ezek után a Kopaszi-gátra indultunk. Amikor 
odaértünk, a magyar diákok kitették a magukkal 
hozott sós harapnivalókat és az édes sütemé-
nyeket. A francia diákok a magyar különlegessé-
geket is meg tudták kóstolni. Ezek után két 
néptáncoslány segítségével közösen magyar 
néptáncokat tanultunk be, amit a magyar és a 
francia diákok is nagyon élveztek. Eltelt a nap, a 
franciák indultak tovább a következő helyre, mi 
pedig vissza az iskolába. De előtte mindenki el-
búcsúzott a saját partnerétől.

Fritz Johanna 8.a, Kovács Dorka 8.a

Toldi-kondi a gimnáziumban

Iskolánk új cserekapcsolatot alakított ki az észak-franciaországi La Fère városban találha-
tó Collège Marie de Luxembourg általános iskolával, amelynek keretei között idén francia 
diákok látogattak meg minket, jövőre pedig a mi diákjaink utaznak ki. Angol, német és 
francia nyelvet tanuló iskolások is részt vehettek a programban, fejleszthették nyelvtudá-
sukat. Az alábbiakban két diákunk élménybeszámolója olvasható az eseményről.
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Május 10. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
A boldogság nyomában
Főszereplők: Will Smith, Jaden 
Smith. Vendég: Paulinyi Tamás, író
Házigazda: Petró Karesz 
(Lakihegy Rádió műsorvezetője)
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

Május 11. (szombat) 9.00-18.00
Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark.

Május 14. (kedd) 15.00
Szigetszentmiklósi Nő c. 
fotókiállítás
Vöröskereszt szigetszentmiklósi 
szervezetének kiállítása
Megtekinthető június 14-ig.
Helyszín: Városi Könyvtár  
és Közösségi Ház, aula.

Május 17. (péntek) 20.00
Nemcsak Jazz Klub
Holdjárat - Tompos Kátya Trió 
koncertje
A zenekar: Tompos Kátya - ének, 
Hrutka Róbert - gitár, ének, Kalmus 
Felicián - cselló. Jegyár: 2000 Ft. 
A koncert az NKA Hangfoglaló 
Program támogatásával valósul meg. 
Helyszín: Városi Könyvtár  
és Közösségi Ház, színházterem.

Május 18. (szombat)
Lelki Egészségnap
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Május 19. (vasárnap) 17.00
Abigél musical
Az Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI Musical Tanszakának vizsga-
premierje. Ingyenes jegyek igényel-
hetőek a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házban.

Május 19. (vasárnap)
CÖK-rendezvény
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Május 23. (csütörtök) 9.00
Lakihegyi Hősök Napja
Ünnepi beszédet mond: Tóth Pál, 
Sziget szentmiklós Város Ön kor-
mány zat Gazdasági Bizottságának 
alelnöke. Helyszín: Lakihegy, Cse-
resz nyés u., Hősi Emlékmű.

Május 23. (csütörtök) 11.00
Hősök Napja
Ünnepi beszédet mond: 
Szabó József polgármester
Imát mond: nagytiszteletű 
Szalkay László református lelkész
Fellép: Mackó Mária, 
Magyar-Örökség-díjas énekművész
Helyszín: Kossuth Lajos u., 
Hősök Emlékműve

Május 24. (péntek) 15.30-19.00
Gyereknapi rendezvény 
a Sportcsarnok előtt
Erdei Gyermeknap
Sátorbábszínház (Fabula)
Óriásbábos csalogatók, „Erdei törté-
net” bábjáték, bábkészítés.
Városnéző kisvonatozás, kosaras 
körhinta, ugrálóvár, arcfestés, kéz-
műves foglalkozások, aszfaltrajzver-
seny, perecevő verseny. 
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Május 25. (szombat) 9.00-13.00
Betyáros Gyermeknap
9.00 Aszalt – aszfaltrajzverseny. 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen.
Kerékpáros ügyességi verseny. 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen.
A versenyre kerékpárt mindenki hoz-
zon magával!
10.00  Belvárosi Betyárok - interak-
tív mesekoncert. Okos humorral, 
nyelvi leleménnyel írt gyerekdalok, 
amelyek történetei megélt csibész-
ségek, hősei pedig a valóságban is 
léteznek. Közös zenei utazásra me-
gyünk a Tündértó partjára, lámákat 
számolunk, megmuzsikáljuk az Eső-
dalt és megnézzük, mit csinál Feribá’. 
Ingyenes jegyek igényelhetők a 
helyszínen!
10.15  Játék a színekkel – LURKÓ 
Klub művészeti játszóháza.

10.30 Neked is lehet saját sárká-
nyod! - egyedi játéksárkány-készítés
10.45 Mesés Agyagvilág – kézműves 
foglalkozás Huber Kinga keramikus 
vezetésével.
11.00 Gurulj velünk!
SEGWAY ügyességi program a 
Közösségi Ház előtti parkolóban.
A résztvevő gyerekek között a ren-
dezvény végén egy ajándékot sorso-
lunk ki a helyszínen!
Szervező: Sziget Motor Team
Kiegészítő programok:
Kreatív Kézműves foglalkozások .– 
hangszerkészítés házilag
Népi játszótér – kosaras körhinta
Furfangos ügyességi sorjátékok .– 
SZISZKE tagok vezetésével.
HELEN DORON játszóház.      
PÓNILOVAGLÁS a Szigetszentmiklósi 
Lovas Klub támogatásával.
Városnéző kisvonat közlekedik a 
Városi Könyvtártól a rendezvény 
ideje alatt!
Egészségnevelő TOTÓ kitöltése érté-
kes nyereményekkel, arcfestés a 
Szigetszentmiklósi Vöröskereszt tá-
mogatásával.
Sok-sok meglepetés, ajándék a gyer-
mekeknek! A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház épülete és parkolója.

Május 31. (péntek) 17.30
Városi Pedagógus Nap
Ünnepi köszöntőt mond: 
Szabó József, polgármester
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI, Hangversenyterem.

Júniusi előzetes
Június 1. (szombat) 9.00

Kistérségi nyugdíjas találkozó
Szervező: Lila Akác Nyugdíjas Klub
Helyszín: Városi Könyvtár  
és Közösségi Ház.

Június 3. (hétfő) 18.00
Kiállítás megnyitó
Gyergyószárhegyi gyűjtemény 
Helyszín: Városi Galéria.

Június 4. (kedd) 18.00
Ünnepi megemlékezés a Trianoni 
Békeszerződés aláírásának 98. év-
fordulója alkalmából.
Köszöntőt mond: Szabó József pol-
gármester. Közreműködnek: Határon 
túli testvérvárosaink iskolái, az 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
diákjai, a Székely Miklós Városi Kó-
rus, valamint az Ádám Jenő Álta-
lános Iskola és AMI Fúvószenekara. 
Helyszín: Nemzeti Összetartozás 
parkja.

Június 7. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Ernelláék Farkaséknál 
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

Június 15. (szombat) 
 18.00-23.00

12. Tanévzáró koncert
18.00 Graffiti verseny 
Osztálytabló kiállítás és verseny.
Tanévzáró kvíz játék a Lakihegy 
Rádió műsorvezetőivel.
20.00  THE CARBONFOOLS – élő 
koncert.
21.30  OCHO MACHO – élő koncert
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park, 
Szigetszentmiklós, Diófa u. 3.

Június 21-22-23. (péntek, 
szombat, vasárnap)  20.30

Szabadtéri Színházi Hétvége
június 21. Bál a Savoyban – 
revüoperett
június 22. Anconai szerelmesek – 
zenés komédia
június 23. Haverok, Buli, Bon-Bon 
- musical. Esőnapok: június 24-25-
26. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti parkoló.

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

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

2019. május–júniusi programok
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SZIGET 
ZÁRSZERVIZ

Minden típusú zár
javítása, cseréje 

olcsón, szakszerűen,
 garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere 

esetén 
a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu
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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
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Both Piros
esztétikai- és gyógypedikűr

BEAUTY ROOM SZÉPSÉGSZALON
Bajcsy-Zsilinszky út 28., Szigetszentmiklós 2310

Jelentkezz be: +36 30 681 3256

@bothpirospedikur @bothpirospedikur

MAGÁNRENDELŐ 
SZIGETSZENTMIKLÓSON

Kellemes környezet, a legmodernebb 
eszközök, kiváló orvosok, odafigyelés.

IDŐPONTFOGLALÁS: (+36) 24 956 927

Szakrendeléseink:

Belgyógyászat • Bőrgyógyászat • Dietetika • Endo-
krinológiai profilú belgyógyászat • Gasztroenterológia 
• Nőgyógyászat • Pszichológia • Ultrahang • Urológia 
• Valamint: EKG, ABPM, laborvizsgálatok, 
H2 kilégzési vizsgálat

Elérhetőségeink:

2310 Szigetszentmiklós, Szabadság utca 42.
facebook.com/kertvarosioc
www.kertvarosi.hu
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vagy a készlet erejéig
lakossági vevőknek érvényes

Május 31-ig

1099Ft/kg

Sertés
oldalas

1099Ft/kg

Friss 
Csirkemell Filé

1099Ft/kg

Sertéskaraj 
Filé

749Ft/kg

Friss 
Sertéslapocka

109Ft/kg

Csirke
Far-Hát

HÉTKÖZNAP 13:30 - 14:00
A LEGFRISSEBB HÚSOK SZIGETSZENTMIKLÓSON

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. 
A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A ŠKODA KODIAQ kombinált átlagfogyasztása: 5,0-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-167 g/km.

ŠKODA KODIAQ MODELLEK KÉSZLETRŐL.

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. 

-kibocsátása: 131-167 g/km.
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