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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 
  a 6/2019. (IV. 25.) önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 
2018. évi költségvetési zárszám-
adásáról, 

  a 7/2019. (IV. 25.) önkormányzati 
rendeletét a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2015. 
(IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról,

  a 8/2019. (IV. 25.) önkormányzati 
rendeletét a Szigetszentmiklós 
Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 
1/2012. (II. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,

  a 9/2019. (IV. 25.) önkormányzati 
rendeletét az egyes anyakönyvi 
események engedélyezéséről és 
az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő 
díjairól szóló 19/2016. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tásáról,

  a 10/2019. (IV. 25.) önkormányza-
ti rendeletét a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszol-
gáltatásról szóló 12/2014. (V. 05.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.

Beruházások, városüzemel-
tetés, ingatlan ügyek
Parkrekonstrukciós feladatok 
megvalósításáról döntött a testü-
let az alábbi helyszíneken és tar-
talommal:
  játszótér létesítése a Bucka-tó 
északi részén,

  közösségi stég létesítése a Gyula 
deák sétányon,

  Losonczi u. 1.–Szent Erzsébet tér 
1. sz. alatti épület környezetében,

  Határ úti orvosi rendelő környe-
zetében,

  Szent Miklós útja 12. sz. társas-
ház mögötti közterület parkfel-
újítása.

Egyben felkérte a képviselő-testü-
let a polgármestert, hogy a Bucka-
tó északi részén megépítésre kerü-
lő játszótér eszközeinek telepíté-
sével, valamint a Repkény utcai 
játszótér elbontásával kapcsolat-

ban készítsen felmérést a Bucka 
városrészen élők igényeiről.

Meghatalmazta a testület a 
Bérdi Erika Ügyvédi Irodát a Sziget 
Industrial Ingatlanfejlesztési Alap 
által elvégzendő új, külön szintű 
M0 csomópont útépítési munkái-
hoz szükséges, helyi építési sza-
bályzatban és szabályozási terv-
ben kiszabályozott területek ön-
kormányzati tulajdonba történő 
megszerzésére, az Alap teljes körű 
költségviselése mellett.

Jóváhagyta a képviselő-testü-
let a Sziget Industrial Kft.-vel és 
Ceetrus Hungary Kft.-vel megkö-
tött településrendezési szerződés 
módosítását, továbbá döntött a 
12718 hrsz-ú ingatlan egy részé-
nek átminősíttetéséről és értékesí-
téséről. 

Felkérte a testület a polgár-
mestert egy újabb, külön szintű 
M0 csomópont kiépítési lehetősé-
gének megvizsgálására.

Módosította a képviselő-testü-
let Szigetszentmiklós Város Tele-
pülésszerkezeti Tervét.

Úgy döntött a testület, hogy a 
Kinizsi utcában, illetve a Nyár ut-
cában található közkifolyókat to-
vábbra is fenntartja, és felkérte a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-t ezen köz-
kifolyók üzemeltetésére.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy együttműködést kíván 
kötni a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal a vagyonkezelésé-
ben lévő, a Bucka városrészben az 
ÁTI Sziget Ipari Park és a lakóépü-
letek között elterülő zöldterület 
északi, 23, 63 ha méretű területé-
nek használatára és kezelésére. Az 
1. ütemben, 2019-ben a követke-
ző feladatok elvégzéséről döntött 
a testület: a terület megnyitása a 
látogatók számára, gyalogösvény, 
ideiglenes parkoló, valamint védő-
kerítés létesítése, tervezés. 2. 
ütem 2020–2021-ben: természet-
védelmi célú erdőszerkezet-átala-
kítás, inváziós fafajok szálankénti 
irtása, rekreációs és kiszolgáló lé-
tesítmények létesítése. 3. ütem 
2020-tól folyamatosan: fenntar-
tás, erdészeti ápolások. A képvise-

lő-testület azzal a bontó feltétellel 
hatalmazta fel a polgármestert a 
megállapodás aláírására és a be-
szerzések lebonyolítására, hogy 
amennyiben a fenti tevékenység-
hez szükséges hatósági, szakható-
sági hozzájárulások nem szerezhe-
tők be, a szerződés megszűnik.

Úgy döntött a testület, hogy a 
Szigetszentmiklós Felsőtag város-
részen az M0, Átlós, Szellős, Bárka, 
Dereglye utcákat, valamint a Tagi 
út burkolatlan szakaszát (M0 utca 
és Barázda utca között) felújítja, 
felületi bevonattal látja el. 

A képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat vál-
lalja a Szigetszentmiklós, 12612/2, 
0203/52, 0206/2 és 0204/1 hely-
rajzi szám alatt nyilvántartott in-
gatlanokon kialakításra kerülő 
körforgalom zöldfelületei, és az 
azok kiszolgálásához szükséges lé-
tesítmények üzemeltetésével és 
karbantartásával kapcsolatos 
munkálatok folyamatos elvégzését 
a forgalomba helyezést követő 
hatéves időtartamra. Továbbá ha-
tározott arról, hogy településren-
dezési szerződést kíván kötni a 
Goodman BlueLogistics (Hungary) 
Kft.-vel.

A Ceetrus Hungary Kft.-vel és 
az Auchan Magyarország Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.-vel kö-
tött településrendezési szerződés-
ben foglalt önkormányzati felada-
tok ellátására, a II. Rákóczi Ferenc 
úti körforgalmi csomópont útépí-
tési munkáihoz szükséges terüle-
tek önkormányzati tulajdonba 
történő megszerzésére a fejlesz-
tők teljes körű költségviselése 
mellett meghatalmazta a képvise-
lő-testület a Dr. László Jenő Ügy-
védi Irodát.

Kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a testület a 0194/4, 
12254 és 12256 hrsz-ú ingatlano-
kat, az ingatlanok tulajdonosainak 
felajánlását pedig egy ingatlanrész 
térítésmentes önkormányzati tu-
lajdonba adására elfogadta. 

Támogatta a képviselő-testület 
a Szigetszentmiklós 075/38 és 
075/25 hrsz-ú területet magába 

foglaló sziget Fehér Gém-szigetre 
történő elnevezését. 

Érdemi javaslat, észrevétel, ki-
fogás hiányában lezárta a testület 
a partnerségi egyeztetést a 6846, 
6847, 6848, 6850/1, 6850/2, 
7031/5, 7031/6, 7031/7, 7031/8, 
7031/9, 7031/10, 7031/11, 
7031/12, 7031/13 és a 7030 hrsz-ú 
ingat lanokra készülő településren-
dezési eszközeinek módosítására 
vonatkozóan. Elfogadta a területre 
vonatkozó módosított TSZT, HÉSZ 
és szabályozási terv tervezetét.

Döntött a képviselő-testület 
egyes ingatlanok kisajátításáról 
közérdekű célból, óvoda megvaló-
sítása érdekében. 

Intézményi, egészségügyi, 
sport és civil hírek
Elfogadta a testület a Szigetszent-
miklósi Polgárőr Egyesület 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molót.

A gyermekvédelem helyi rend-
szeréről szóló 7/2019. (IV. 25.) 
módosító rendelet kapcsán a kép-
viselő-testület a bölcsődei gondo-
zásért fizetendő térítési díj bevé-
teli csökkenése miatti 1 300 000 
Ft fedezet biztosításáról döntött. 

Megbízta a testület az „ARIES” 
Nonprofit Kft.-t, hogy biztosítson 
területet a Kéktó Szabadidőpark-
ban 500 m2 alapterületű jégpálya 
telepítéséhez a 2019–2024. évek-
re, a novembertől február végéig 
tartó szezon időszakára, és bizto-
sítsa a jégpálya feltételek szerinti 
üzemelését. A belépőjegyek árát a 
2019/2020-as szezonban a követ-
kezők szerint határozta meg: gyer-
mek/diák/nyugdíjas: 500 Ft, fel-
nőtt: 800 Ft. 

Felkérte a képviselő-testület a 
polgármestert az önkormányzati 
üdülő eszközbeszerzésére. 

Úgy döntött a testület, hogy 
csatlakozni kíván az Országos Gör-
park Programhoz, és vállalja a prog-
ramban egy legalább 800 m2-es 
Görpark kialakítását Szigetszent-
miklóson, a Bucka-tó területén. 

Elfogadta a képviselő-testület 
a Szigetszentmiklós Város Önkor-

a képviselő-testület 2019. április 24-i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját

mányzatánál 2018. évben végzett 
belső ellenőrzésekről szóló össze-
foglaló éves jelentést.

A testület a Szigetszentmiklósi 
Napraforgó Óvoda maximális 
gyermeklétszámát összesen 342 
főben határozta meg, melyből a 
Napraforgó Óvoda Kossuth Lajos 
utcai épületében 122 fő, a Szivár-
vány tagóvodában 170 fő és a 
Nemzedékek Házában 50 gyermek 
kerül elhelyezésre. 

Elfogadta a képviselő-testület 
a Szigetszentmiklós város 2018. 
évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelést. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
szigetszentmiklósi fogyatékos sze-
mélyek részére nyújtott nappali 
ellátás és támogató szolgálat biz-
tosítása érdekében Szigethalom 
Város Önkormányzatával kötött 
feladat-ellátási megállapodásban 
foglaltak biztosítására 2019. évre 
keretösszeget biztosít.

A kábítószer-használat meg-
előzése és visszaszorítása érdeké-
ben helyzetkép elkészítésére kérte 
fel a képviselő-testület a Sziget-
szentmiklós Család- és Gyermek-
jóléti Központot.

Pályázatot hirdet a testület a 
2019. június 24. és 2019. augusz-
tus 30. közötti időszakra a Sziget-
szentmiklóson lakó iskolás gyer-

mekek nyári táboroztatásának tá-
mogatása céljából. A pályázatra a 
Szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola, a Szigetszent-
miklósi Bíró Lajos Általános Iskola, 
a Kardos István Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium, az 
Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI, az ÉSZC Csonka János Mű-
szaki Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola, valamint a Batthyány 
Kázmér Gimnázium alapítványai 
pályázhatnak.

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy a nyári szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében a déli, 
meleg főétkezést a hátrányos 
helyzetű, és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére 43 
munkanapra (2019. június 17. 
napjától augusztus 14. napjáig) 
biztosítja.

Támogatást nyújtott a testület 
a Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány részére az 
alapító okiratában foglalt célok 
megvalósítására.

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy a Csibész Fiatalokat Tá-
mogató Alapítvány működési költ-
ségeire – a székelyföldi és moldvai 
csángó gyermekek és családok 
megsegítése céljából – támogatást 
nyújt.

Keretösszeget biztosított a tes-
tület az „Alapítvány a halásztelki 
gyermekekért” szervezet részére, a 
2019. szeptember 30.–2019. októ-
ber 3. között a Halásztelki Hunyadi 
János Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola által 
szervezett tanulmányi kirándulás 
kiutazási költségéhez 5 fő sziget-
szentmiklósi diák és 2 fő sziget-
szentmiklósi kísérő részére.

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy az idei évben szeptember 
6–7-én rendezi meg a Városi 
Sportágválasztó Nap elnevezésű 
rendezvényt.

Döntött a testület a Csikesz 
Endre Díj adományozásáról. A 
díjak az iskolai tanévzáró rendez-
vényeken, valamint a Pedagógus 
Napon kerülnek átadásra.

Egyéb ügyek
Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság 2018. évben végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolót.

Úgy döntött a testület, hogy a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság részére a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság állományában 
lévő 1 fő rendvédelmi igazgatási 
szolgálati alkalmazott 3 év hatá-
rozott időtartamra történő to-
vábbfoglalkoztatása céljából 2019. 
július 1.–2022. június 30. közötti 

időtartamra a foglalkoztatás költ-
ségeihez pénzügyi támogatást 
nyújt.

Megválasztotta a képviselő-
testület a Szigetszentmiklósi Já-
rásbíróságra a fiatalkorúak bünte-
tő ügyeiben eljáró ülnököket.

Tagokat és póttagokat válasz-
tott a testület a szigetszentmiklósi 
szavazatszámláló bizottságokba.

Elfogadta a képviselő-testület 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint döntött a képviselői ke-
retek felhasználásáról. 

Döntött továbbá a testület 
egyedi ingatlanügyekben.

a képviselő-testület 
2019. május 20-i 

rendkívüli üléséről
Környezetvédelmi ügyek
Felkérte a testület a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy 
nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy indokoltnak tartja-e az 5887, 
5888, 5889, 5890, 5891 hrsz-ú 
ingatlanok által érintett terület 
országos jelentőségű, vagy helyi 
védett természeti területté nyilvá-
nítását, valamint vizsgálja meg, 
hogy a szóban forgó területen 
történt-e természetkárosítás.

Májusban Szabó József polgármester ünnepélyes 
keretek között adta át az új polgárőr autó slussz-
kulcsát a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület-
nek. Pártl József, az egyesület vezetője elmondta, 
hogy egy régi járművet cserélhettek így le egy új 
Lada Nivára a város önkormányzatának támoga-
tásával. Hozzátette: a járművel minden terepen 
szolgálatot tudnak majd teljesíteni.

Az autóba egy új „autóvadász” eszköz is kerül. 
A rendszámfelismerő egy telefonból, egy 
tabletből és egy nyomtatóból áll, mobil, így ön-
állóan működtethető. A lekért információkat 
közvetlenül juttatja el a polgárőrökhöz a Belügy-
minisztérium nyilvántartásából. Az eszköz azon-
nal megadja a választ a gépkocsiról és a haszná-
lójáról. Az elnök tájékoztatása szerint főképp lo-
pott autókat, körözött személyeket, vagy a bizto-
sító által keresett járműveket fülelnek le, emel-
lett nagy hasznát veszik az illegális szemétlera-
kás elleni küzdelemben is. Pártl József kiemelte, 
hogy a vízen is megkezdték a járőrözést.
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A Vöröskereszt szervezésében ke-
resték azokat a szigetszentmiklósi 
nőket, akik sokat tesznek a helyi 
közösségekért. A civil szervezetek 
és magánszemélyek ajánlásai 
alapján 10 hölgy kapta meg a ki-
tüntető elismerést. A Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban tar-
tott ünnepségen – amely egyben a 
díjazottakról készült fotókiállítás 
megnyitója is volt – emlékplaket-
tet vehetett át Berta Beatrix 
mozgásterapeuta, természet-
gyógyász, Czinege János né, a 
Városi Könyvtár munkatársa, Dr. 
Kiss Anna, a Kardos iskola nyug-
díjba vonult igazgatónője, Ender 
Julianna, az Őszirózsa Nyug díjas 
Klub elnöke, Fóthy Erzsébet, a 
Ragádi Kulturális, Városszépítő és 
Családsegítő Egyesület elnöke, 
Garzó Andrásné, a Lila Akác 
Nyug díjas Klub vezetője, Kada 
Szabó Éva, a Kada Hajszalon tu-
lajdonosa, Keller Tamásné dr. 
gyógyszerész, a Melissa Gyógy-
szertár vezetője, Kosináné dr. 
Kró mer Zsuzsanna, a Hordozóna-
Szi get szentmiklós és Környéke 
Hor dozás és Mosható Pelenka Klub 
vezetője, valamint Németh Bea 
nemezkészítő, népi iparművész.

Fodor Antalné dr., a helyi Vö-
rös kereszt vezetője elmondta, 
hogy összesen 52 ajánlat érkezett 
a kezdeményezésre. A Vöröskereszt 
ennyi jelölt közül választotta ki azt 
a 10 személyt, akik főszerepet 
kap tak a május 14-i eseményen.

Szabó József polgármester, az 
esemény fővédnöke elmondta: ah-

hoz, hogy jól működjön a társada-
lom, jól kell működnie a családnak 
is. A családokat pedig a hölgyek 
fogják össze. Ez a munka megmu-

tatkozik tágabb környezetünkben 
is, hiszen számos civil szervezet-
ben tevékenykednek azok a nők, 
akiknek munkáját most elismerték. 

Hozzá tette: a Budaörsről induló 
kezdeményezés minden remény-
ség szerint a következő évben is 
folytatódik.

Igen, 25 éve
Veresné Becz Etelka 25 éve tevékenykedik anyakönyvve-
zetőként városunkban. Körülbelül 1100 pár mondta ki a 
boldogító igent az ő közreműködésével. Elmondása sze-
rint „nemet” egyszer sem hallott a negyed évszázad 
alatt, de az érdekesebbnél érdekesebb helyzetekről akár 
hosszú órákon át tudna mesélni. Hivatását nagyon sze-
reti, minden esküvő boldogsággal és energiával tölti fel.

A jubileum alkalmából köszöntötte őt Szabó József 
polgármester és a hivatal néhány munkatársa, akik azt 
kívánták, hogy még sok-sok pár kelhessen egybe Etelka 
vezetésével.

Ők a szigetszentmiklósi Nők
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A Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda – 
Szivárvány Tagóvoda alapításának 10. évforduló-
ját ünnepeltük május 4-én. Bár az időjárás nem 
tette lehetővé, hogy az udvaron köszöntse a 
város az intézmény munkatársait, a gyerekek az 
épületben is jól érezték magukat.

Jubilált az ovi

Gyereknap képekben
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Majális 
a Kéktón
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Május 7-én tartotta az Őszirózsa Nyugdíjas Klub a hagyomá-
nyos anyák napi ünnepséget, amelyen az édesanyákat és 
nagymamákat köszöntötték. A Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban rendezett eseményen a klub kórusa, néptáncosai és 
versmondói adtak színvonalas műsort.

ANYÁK NAPJA 
a nyugdíjas klubban
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X. Nemzetközi Gasztronómiai
Május 11. – Kéktó Szabadidőpark
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Fesztivál
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Bemutatkozott az Ádám Jenő 
Általános Iskola 
és AMI „Musical Tanszaka”

Május 7-én mi, az Ádám Jenő Általános Iskola 8.b-s diákjai, osztályfő-
nökünkkel és az igazgatónővel ellátogattunk a budapesti Bonbonetti 
csokoládégyárba. Először egy kisfilmet néztünk meg, amiből megtudhat-
tuk, hogy a kakaóbabot elsőként az indiánok ital formájában fogyasztot-
ták, majd évszázadokkal később a Coca-Cola üvegét a bab formájáról 
mintázták. Ezután mi is beöltöztünk, mint az ott dolgozók, és megnéz-
hettük, hogyan készül a szaloncukor. A végén kaptunk Tibi csokit, hiszen 
ez a csokoládégyár fő terméke, amely már 1868 óta üzemel.

Eszenyi Panna 8.b

Iskolánkban szeptember elején 
egy új osztály indult, ők a musi-
calesek. Egész évben szorgalma-
san készültek vizsgaelőadásukra, 
amelyet május 19-én az iskola 
színháztermében elő is adtak telt 
ház előtt, óriási sikerrel. Minden 
diák maximális teljesítményt 
nyújtott, de külön szeretném ki-

emelni Henczi Emmát, a fősze-
replőt, akitől Gina szerepében a 
felnőtteket is felülmúló alakítást 
láthattunk.

A darabot Bródy Norbert ren-
dezte, társrendező és koreográfus 
ifj. Nádasdy András volt.

Zilling Ibolya
igazgató Városunk nemzetközi partnerkapcsolatainak meghatározó eleme a művé-

szet, és azon belül is a zene. 2015-től Nemzetközi Zenei Cserediák Program 
néven (IME – International Music Exchange) elkezdődött egy gyümölcsöző 
kapcsolat a testvérvárosok iskolái között, amely remek lehetőség egymás 
kultúrájának megismerésére, szakmai tapasztalatcserére, a diákok és taná-
rok közötti barátságok kialakulására, a közös muzsikálásra.

Április 28. és május 4. között önkormányzatunk a Szigetszentmiklósi 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen 
szervezte meg második alkalommal a nemzetközi programot, amelynek 
résztvevői: Németország – Steinheim, Lengyelország – Busko-Zdrój, 
Ukrajna – Chmelnik, Macedónia – Kocani, valamint Magyarország – 
Szigetszentmiklós.

Az együtt töltött egy hét gyorsan elrepült, mert egymást érték a kö-
zös zenei programok, nem maradt idejük unatkozni a résztvevőknek. 
Három koncertet adtunk együtt a külföldi vendégeinkkel: a Tavaszi 
Tanári koncert fináléjában a külföldi kollégáink is hangszert ragadtak, a 
halásztelki barokk kastély dísztermében barokk korabeli művekből, korhű 
ruhákban muzsikáltak együtt a külföldi és hazai diákok, a záró 
Nemzetközi Gálakoncerten pedig a diákokból és tanáraikból álló közös 
kamaracsoportok léptek fel iskolánk hangversenytermében. A koncertek-
re a városunkban táborozó diákok együtt készültek fel, a közös próbák 
szakmai továbbképzésre is alkalmat adtak a zenetanárok között.

A másik fő célja a hétnek az volt, hogy bemutassuk külföldi vendége-
inknek Ádám Jenő életét, munkásságát, városunk nevezetességeit, ame-
lyet az első napon egy akadályverseny keretében csapatépítő szándékkal 
szerveztünk meg nagy sikerrel. Budapesti városnézés keretében elláto-
gattunk velük a Művészetek Palotájába, de arra is volt lehetőségük, hogy 
csónakázzanak a Dunán a csónakház önkénteseinek segítségével.

Köszönjük az önkormányzatnak és minden támogatónak a segítséget, 
közös összefogással igazán hasznos, sok élményt adó hetet töltöttünk 
együtt külföldi barátainkkal, és várjuk a folytatást, amelyet egy év múlva 
Steinheim rendez meg.

Kincses Edit intézményegység-vezető helyettes

Nemzetközi Zenei 
Cserediák Program

Bonbonetti gyárlátogatás
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Elballagtak a batthyánysok

A Batthyány Kázmér Gimnázium 
díszbe öltözve várta a végzős tanu-
lóit május 3-án, délután. Az öko 
munkacsoport szervezésének kö-
szönhetően környezetbarát és újra-
hasznosítható dekorációk kerültek a 
falakra a színpompás cserepes virá-
gok mellé. A 11. évfolyam remek 
szervezésének köszönhetően meg-
hitt ünnepély tanúi lehettek a meg-
hívottak: szülők, nagyszülők, roko-
nok és barátok. A hagyományoknak 
megfelelően volt zászlóátadás és 
műsor, elhangzottak a búcsúztató és 

búcsúzó beszédek, amelyek alkal-
mával mindenki meggyőződhetett 
arról, hogy egy kivételes évfolyam 
hagyja el idén a Batthyány falait. 

Az eredményeik önmagukért 
beszélnek: a 90 végzős diák eddig 
142 előrehozott középszintű és 11 
emeltszintű érettségi vizsgát tett, 
rendelkeznek 150 középfokú és 18 
felsőfokú nyelvvizsgával, 12 tanuló 
jutott az OKTV döntőibe és öregbí-
tette az iskola hírnevét, valamint 
gyarapította többletpontokkal a 
felvételi pontszámát. A megszám-

lálhatatlan országos tanulmányi és 
sport eredmény is azt bizonyítja, 
hogy az alma matert nem melege-
dőként használta a ballagó évfo-
lyam, amelynek tagjai nemcsak a 
versenyeken, hanem a közösségi 
életben is példaértékűen tudtak 
együttműködni.

Az osztályfőnökök összegző 
gondolatai után Kissné Hegedűs 
Éva igazgatónő a gimnáziumi évek 
alatt mindvégig kitűnő tanulmányi 
eredményt elérő diákoknak átadta 
Kosch Péter művésztanár rézkarcát. 

A 15 kiemelkedő tanulót vastapssal 
köszöntötték az egybegyűltek. A 
12.a osztályból: Budaházy Csenge 
Réka, Fazekas Fanni, Marosi 
Mónika, Németh Viktória, Takács 
Levente; a 12.b osztályból: Antal 
Ákos, Gombás Lilla, Györök 
Bendegúz Máté, Komenda Dorottya, 
Mátyási Klaudia, Ódor Tamás Lajos, 
Pál Laura; a 12.c osztályból Arnóti 
Anna Krisztina, Pálfi Zalán István, 
Róhfeld Gerda Blanka vehette át a 
jól megérdemelt jutalmát. 

Hajdú Zsoltné

Októberben a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos 
Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói 40 fővel 
a „Határtalanul” pályázat keretében 5 napos 
felejthetetlen tanulmányi kiránduláson vettek 
részt Erdélyben.

A „Nyitott szemmel a Máramarosban” prog-
ram fő célkitűzése az iskola névadójának szülő-
házának felkeresése Tasnádon, a településen 
található iskolával való kapcsolat felvétele mel-
lett pedig a térség megismerése volt. Jártak 
Erdődön a várban, Szaploncán a Vidám temető-
ben, Nagybányán a Pénzverdében, Ásványtani 
Mú zeumban. Deszén a Paraszkiva-templom 
mindenkit ámulatba ejtett. A zsibói Wesselényi-
kastély, Kölcsey Ferenc és Ady Endre szülőháza, 
Kismajtény faluban a Szatmári békekötés emlék-
oszlopa maradandó emlékek. Október 6-án 
Szatmárnémetiben együtt emlékeztek a helyiek-
kel az Aradi vértanúkra. Igazi ereklyével tértek 

haza: Koltón a szállásadónk birtokában van an-
nak a somfának néhány darabja, amely alatt 
Petőfi Sándor híres verseit írta. Ebből kapott az 
iskola egy részt, ami hivatalosan, ünnepélyes 

keretek között a területi vers- és prózamondó 
versenyen került felavatásra idén május 8-án. Az 
ereklye iskolánkban megtekinthető.

Gerencsér Ágnes

Erdélyben 
jártak

Nagybányán a Pénzverde épülete előtt
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Június 14. (péntek)
A Csillag Születik Énekiskola 
tanévzáró koncertje
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 kvízjáték 
 a Lakihegy Rádió 
 műsorvezetőivel
 Euro bungee
20.00 THE CARBONFOOLS 
 – élő koncert
21.30  OCHO MACHO 
 – élő koncert
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark
(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.
Jegyár: 3000 Ft, bérlet: 7200 Ft
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház előtti parkoló

Június 29. (szombat)  20.00
  (esőnap: június 30.)

Nemcsak Jazz Klub - Nyáresti 
dupla koncert
Patché 
Windsingers: Jazzevolution
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 
1400 Ft/diák, nyugdíjas  
Helyszín: Garden Café 
(Sziget szent miklós, Rév sor 94.)

Júliusi-augusztusi 
előzetes

Július 8-12. (hétfő-péntek) 
Hagyományőrző 
fazekas-kézműves napközis tábor
Hagyományőrző táborunkba várjuk 
gyerekek jelentkezését, akik szeret-
nék kipróbálni a kézi agyagozás 
különböző módszereit. 
A tábor díja: 38 000 Ft
Ajánlott korosztály: 8-12 év
Információ: 06/20 993-5955
Jelentkezés: 
varosi.galeria@sargahaz.com
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Július 19. (péntek)  20.00 
(esőnap: július 21.)

Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Váczi Eszter & Quartet
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 
1400 Ft/diák, nyugdíjas. 
Asztalfoglalás jegytérkép szerint 
e-mailen a szegedi.zsuzsa@
sargahaz.com címen, illetve telefo-
non a 06/24 530-980 és a 06/20 
511-0982 számon előzetesen szük-
séges! Helyszín: Garden Café 
(Szigetszentmiklós, Rév sor 94.)

Augusztus 11-20. 
XXVI. Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál
08.11. (vasárnap)
16.00 „Köszöntünk Világ” 
 Fotókiállítás
 Helyszín: Városi Könyvtár 
 és Közösségi Ház
08.12. (hétfő)
20.00 Szarka Tamás & GHYMES: 
 Best of 35 koncert
08.13. (kedd)
20.00 VUJICSICS Együttes koncert
 Meghívott vendég: 
 Szörényi Levente
08.14. (szerda)
20.00 CSÍK zenekar koncert
 Meghívott vendég: 
 Presser Gábor
08.15. (csütörtök)
20.00 MAGYAR GÁLA, Táncház

08.16. (péntek)
20.00 TÁNCPANORÁMA I., Táncház
 A meghívott együttesek
 táncbemutatói
08.17. (szombat)
20.00 TÁNCPANORÁMA II., 
 Táncház
 A meghívott együttesek
 táncbemutatói
08.18. (vasárnap)
11.00 Ökumenikus imádság
 Helyszín: Római Katolikus 
 Templom
20.00 TÁNCPANORÁMA III., 
 Táncház
 A meghívott együttesek 
 táncbemutatói
08.19. (hétfő)
20.00 TÁNCPANORÁMA IV.,
 Táncház
 A meghívott együttesek
 táncbemutatói
08.20. (kedd)
 Summerfest Nemzetközi 
 Folklórgála
 Tűzijáték
 Helyszín: Szent Erzsébet tér
Jegyinformáció: www.summerfest.
szigetszentmiklos.hu.
Helyszín a koncertek, Magyar Gála 
és Táncpanoráma előadások esetén: 
Városi Sportcsarnok.

Augusztus 12-19.
Gyermekek Summerfestje
08.12. (hétfő)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 Fabula Bábszínház: Mazsola
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.13. (kedd)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 Bahorka Társulat: 
 Megfújják a trombitát
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.14. (szerda)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 Évkerék Társulat: 
 Népek zenéje
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.15. (csütörtök)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00  Fabula Bábszínház:  

Vuk

17.00 Aprók Tánca 
 magyar táncház
08.16. (péntek)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 „Ki játszik ilyet?” 
 Játék és tánc a külföldi 
 vendégcsoportokkal
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.17. (szombat)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 „Ki játszik ilyet?” 
 Játék és tánc a külföldi 
 vendégcsoportokkal
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.18. (vasárnap)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 „Ki játszik ilyet?” 
 Játék és tánc a külföldi 
 vendégcsoportokkal
17.00 „Vitézi próbatételek”
08.19. (hétfő)
15.30 Kézműves foglalkozások
16.00 „Ki játszik ilyet?” 
 Játék és tánc a külföldi 
 vendégcsoportokkal
17.00 „Vitézi próbatételek”
A belépés díjtalan!
Helyszín: Fesztiválsátor (Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház előtti 
parkoló)

A belépődíjas rendezvényekre je-
gyek elővételben vásárolhatók a 
jegy.hu oldalon vagy a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház infor-
mációjánál!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2019. június–augusztusi programok

Kedves Olvasóink!
A Városi Könyvtár 

és Közösségi Házban 
a kölcsönzés 

2019. június 24. 
és augusztus 4. között 

szünetel.
Az első kölcsönzési nap: 

2019. augusztus 5.
Minden kedves olvasónknak 

kellemes nyarat 
és jó pihenést kívánunk!
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Május 18-án megtisztítottuk a 
Ráckevei-Soroksári Duna-ág szi-
getszentmiklósi szakaszát. Több, 
mint 3 köbméter szemetet szed-
tünk össze a 10 folyamkilométeres 
szakaszon. Annak ellenére, hogy 
igen magas volt a vízállás és sok 

szemét tovább úszott lefelé, így is 
ennyi gyűlt össze. Mindenkinek kö-
szönet, aki részt vett a munkában.

A Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület következő helyi prog-
ramja július 6-án lesz. Az orszá-
gos kenumaraton 5. fordulója 

kezdődik délelőtt 10 órától. A 
versenykiírás megtekinthető a 
www.kenu ma raton.hu oldalon (a 
verseny időpontja előtt 30 nap-
pal), melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

Víg Géza

Duna takarítás
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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

Both Piros
esztétikai- és gyógypedikűr

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

Jelentkezz be: +36 30 681 3256

@bothpirospedikur @bothpirospedikur

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, 

cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

HUAWEI 
MEDIAPAD 
T3 10

1290 Ft × 22 hónap
0 Ft kezdőrészlet

Összesen: 28 380 Ft

A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. 
A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás 
esetére nem vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfi zető szerződését a határozott időtartam 
lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a 
készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafi zetendő. A készüléket azon ügyfelek 
részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fi zetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek 
megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Új otthoni internet előfi zetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek

Keresd Telekom üzletünket a Bajcsy-Zsilinszky u. 24. 1. emeletén!

SZIGETSZENTMIKLÓS,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT 
A TELEKOM 
HÁLÓZATÁHOZ!

Új otthoni internet előfi zetésre, 2 év hűségidővel.

NemNGA_HS_sajto_Dron_89,5x124_2019jun_Szigetszentmiklos.indd   1 2019. 05. 20.   13:32
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Az új T-Cross motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 132-140 g/km. 
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 jármű típusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. 
Ezen értékeket egyes többlet fel szerel  tségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez! A képen 
látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

#MoreThan1Thing

Az új T-Cross.
Mindig tud újat mutatni.

www.volkswagen.hu

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

A kifejezés, amit keresel: egyéniség.
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