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Szigetszentmiklós választott

TISZTELT OLVASÓINK!
A Kisváros újság következő száma új szerkesztési elvek szerint, megújult formában

fog jelentkezni a jövőben. Az újság új arculatának meghatározása, 
tartalmi és formai megújítása az új városvezetés elképzelései 

és a lakossági vélemények tükrében kerül kialakításra a továbbiakban.

VÁLASZTÁSI
BESZÁMOLÓ 

A 2. OLDALON



BECZ PÉTER

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
képviselő - 1. EVK

SZABÓ JÓZSEF

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
képviselő - 2. EVK

NAGY JÁNOS

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 3. EVK

OROSZ LÁSZLÓ

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 4. EVK

JAKSA-LADÁNYI 
EMMA

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
MAGYAR ORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 5. EVK

SALLAI GÁBOR

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
képviselő - 6. EVK

SVEDA ZSOLT

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 7. EVK

LADÁNYI SÁNDOR

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 8. EVK

GYURCSIK JÓZSEF

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 9. EVK

LUPA JÁNOS

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
 MAGYARORSZÁGA
MANDÁTUM: 
képviselő - 10. EVK

JÓSZAI ATTILA

JELÖLŐ SZERVEZET: 
DK-MOMENTUM-
JOBBIK-MSZP-LMP-
MINDENKI 
MAGYAR ORSZÁGA
MANDÁTUM: 
kompenzációs listás 
képviselő

KÖVESDI LÁSZLÓ

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
kompenzációs listás 
képviselő

TÓTH IMRE

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
kompenzációs listás 
képviselő

DR. VÁNTSA 
BOTOND

JELÖLŐ SZERVEZET: 
FIDESZ-KDNP
MANDÁTUM: 
kompenzációs listás 
képviselő
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Az október 13-ai önkormányzati választáson 
47,89%-os többséggel Nagy János, a De -
mok   ratikus Koalíció – Momentum Mozgalom 
– Jobbik Magyarországért Mozga lom – Ma -
gyar Szocialista Párt – Lehet Más a Politika 
– Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölt-
je nyerte meg a polgármester választást.

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 
30 663 fő, ebből 40,49%, azaz 12 415 fő járult az 
urnákhoz. A választásra jogosult polgárok 59,51%-
a, vagyis 18 248 fő nem szavazott. Az érvénytelen, 
lebélyegzett szavazólapok száma 214 volt.

ÚJ POLGÁRMESTERT 
ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETET VÁLASZTOTT A VÁROS

KÉPVISELŐI MANDÁTUMOT AZ ALÁBBI JELÖLTEK SZEREZTEK:



Már túl van a próbaúton, és rendszeresen jár a 678-as számú 
kisbusz a Városháza megállótól az Árpád, Szilágyi, Kinizsi, 
Horgász, Liget, valamint Bíró Lajos utcát érintve a Május 1-je 
sétányig, majd onnan szintén a Horgász, Kinizsi és Szilágyi utcán 
visszafordulva a Városháza megállóig. A járat bevezetése remél-
hetőleg megkönnyíti a helyben élő lakosok életét, akik ezután 
szívesen választják ezt a közlekedési formát.
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A lakihegyi városrészben megvalósult az Adótorony téri játszótér 
bővítése. A gyermekek már használhatják a megnövelt alapterületű 
teret, amelyre új fészekhinta, libikóka és rugós játék is került, a szü-
lők pedig új padról figyelhetik csemetéiket.

A szigetszentmiklósi Auchannál 
átadták az M0-ás déli szakasza 

és a hozzá kapcsolódó úthálózat 
fejlesztésének legújabb elemét,

300 méternyi útszakasz készült el 
az áruházlánc beruházásában.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata és az Auchan csoport 

együttműködésének keretében megépült út része annak 
a nagyszabású fejlesztésnek, amely jelentősen javítja majd 

a környék közlekedési infrastruktúráját.

Az október 11-én megnyitott, az Auchan beruházásában elké-
szült 300 méter hosszú kétsávos útszakasz a Csepel-szigeti 
gerincút körforgalmát és a szigetszentmiklósi Auchan hiper-
market belső úthálózatát köti össze. Ez az útszakasz annak a 
gyűjtőútnak a része, amely a Csepel-szigeti gerincút és a II. 
Rákóczi Ferenc út között teremt újabb közlekedési kapcsolatot 
az M0-ás autóúttal párhuzamosan. 

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és az Auchan 
Retail Magyarország, továbbá az Auchan cégcsoporthoz tartozó 
Ceetrus Hungary ingatlanfejlesztő által 2018-ban kötött meg-
állapodás keretében a három szakaszra osztott gyűjtőút egy 
további szakaszát, valamint egy jelzőlámpás turbókörforgalom 
kiépítését is finanszírozza a vállalatcsoport az M0-ás halásztel-
ki lehajtójánál, és a II. Rákóczi Ferenc út csatlakozásánál. Az 
útépítések részei az Auchan és a Ceetrus közös, 1,3 milliárd 
forint összértékű közlekedési fejlesztési projektjének. 

Bővült a játszótér

Autóbuszjárat indult 
a „Sziget” városrészben
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Zenés foglalkozásokkal, elsősegély-oktatással és termékbemuta-
tókkal várták szeptember 18-án a mamákat és babákat a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban. A Védőnői Szolgálat szervezésében 
megvalósult esemény az anyatejes táplálás fontosságára is igye-
kezett felhívni a figyelmet.

Október 5-e a helyi környezetvédelmi prog-
ramok sorában újabb jelentős állomás volt. A 
korábban meghirdetett facsemete és az őszi 
szemétszedési program is zajlott, mindamel-
lett, hogy a II. Miklósi Ifjúsági Napon a fia-
talok feladatai között szerepelt faültetés és 
kvíz a szelektív hulladékgyűjtés, természet-
védelem témakörében.

A József Attila lakótelepen és környékén, 
a Felsőtagban, a Buckában, a Duna-parton 
és Lakihegyen is a zord időjárás ellenére 
szép számmal gyűltek össze önkéntesek, 
akik célul tűzték ki az eldobált hulladék 
összegyűjtését és az illegális szemétlerakók 
felszámolását. Az akcióhoz szükséges kesz-
tyűket, zsákokat az önkormányzat biztosí-
totta.

A Facsemete programban közel félezer fa 
talált gazdára. Előzetes regisztráció során a 
jelentkezők vállalták, hogy az ingyen kapott 
csemetét elsődlegesen a saját ingatlanuk 
előtti közterületen, vagy az ingatlan előkert-
jében, társasházak esetében pedig a lépcső-

házak bejáratának közelében kiültetik és 
gondozzák. Öt fajta, alacsony vagy maga-
sabb növésű növények közül választhattak a 
lakosok. 

Szeptember utolsó hétvégéjén, idén is megszervezte a város az ÁTI-
Sziget Ipari Park futóversenyt, amelyen a Polgármesteri Hivatal 
csapata is elindult.

Anyatej világnapja

Futóverseny az ÁTI-ban

Tudatosan a városért
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Ezekből sem volt hiány a II. 
Miklósi Ifjúsági Napon. Az ese-
ményt október 5-én rendezte meg 
a város közel 200 diák részvételé-
vel. 24 csapat a többi között logi-
kai, egészségügyi, közbiztonsági, 

környezetvédelmi, kulturális és 
sport feladatokban mérte össze 
ügyességét és szellemi tudását. 
Fákat ültettek, tanultak tájéko-
zódni Szigetszentmiklóson, mi-
közben például helyi szimbólu-

mokat, régi üzleteket, középüle-
teket kerestek. Az egész napos 
program során pontgyűjtő verse-
nyen vettek részt, a baráti társa-
ságban rejlő erőt, a saját és kö-
zösségi képességeiket erősítve.

A vidám játékok után a sport-
csarnokban eredményhirdetéssel, 
majd Freddie, a New Level Empire 
és városunk szülötte, Willcox 
koncertjével zárult az esemény-
dús nap.

Idén szervezte először kétnaposra az önkormányzat a városi sport-
ágválasztót. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, szeptember 
27-én és 28-án több mint 2000 látogató érkezett a Kéktó Szabadidő 
Parkba. Pénteken főképp iskolai csoportoknak, szombaton inkább a 
családoknak szóltak az előadások. Az eseményen 32 sportegyesület 
mutatkozott be és nyújtott alkalmat sportága kipróbálásához.

Nevetés, buli és tanulás

Sikeres sportágválasztó
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 12 aradi mártírja és a 
többi áldozat előtt a Kossuth Lajos utcai kopjafánál rótták le tiszte-
letüket a jelenlévők az október 6-ai nemzeti gyásznap alkalmából. A 
megemlékezésen a Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium diákjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.

A Városi Idősek Napját október 7-én az Ádám 
Jenő Általános Iskola hangversenytermében 
ünnepeltük, ahol a Sonnenschein – Német 
Hagyományőrző Kórus, a Lila Akác és az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klubok, valamint Ullmann 

Zsuzsa és Magócs Ottó verses, táncos, énekes 
előadásokkal léptek színpadra.

Az ünnepen Tóth Jánosnét és Nagy Ilonát 85., 
Síró Benőnét és Kis Szilviát 90., Sándor Lajost 
pedig 100. születésnapján köszöntötte a város.

A vértanúkra 
emlékeztünk

Isten éltessen minden időskorút!
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Október 1-jén, a zene világnapján egy koncert 
keretében avatták fel azt a versenyzongorát, 
amellyel a város művészeti iskolájának hangszer-
állománya gazdagodott. Az impozáns, Wilhelm 
Schimmel márkájú fekete zongorát először Raffai 
Péter, a művészeti iskola zenei ágazatának egy-
kori növendéke szólaltatta meg. A műsor folyta-
tásában a neves Szokolay zenészdinasztia ifjú 
zongoravirtuóza ült a hangszerhez. Szokolay 
Ádám Zsolt nemrégiben lett győztese a 2019-es 
Bartók Világversenynek. Őt követte a pódiumon 
Szokolay Balázs, Liszt-díjas zongoraművész. 

Az új zongora míves megszólaltatására igé-
nyes példát láthattak az iskolában tanuló gyere-
kek, akik így remélhetőleg még nagyobb kedvet 
kapnak a zenetanuláshoz.

Október 19-e a képzőművészet napjává vált 
Szigetszentmiklóson is. A Magyar Festészet 
Napja alkalmából a művészetkedvelők több 
programon is részt vehettek városukban. 
Dél  után Miss Nándor, a Helytörténeti Gyűj -
temény múzeumi munkatársának vezetésé-
vel Art-séta indult a József Attila térről, 
megtekintve a szobrot, domborműveket, 
egyházi épületeket. A népes csapat mind 
történelmi, mind művészeti szemszögből ér-
dekességekkel gazdagodhatott. Az „idegen-
vezetés” a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban ért véget, ahol Kalocsai Enikő festő-
művész Pitypangok című kiállítása nyílt meg 
a Városi Galériában. Ezt követően a már ha-
gyománnyá vált Akciófestészet kezdődött el. 
A könyvtár előtti téren és az aulában 16 
festőművész, 3 karikaturista kezdte és fejez-
te be alkotását egy délután alatt.

Zongoraavató koncert az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI-ban

Art-séta, kiállítás és akciófestészet
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Népi kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, kiállítások, színpadi programok. Idén is 
színvonalas programok várták egész nap a hagyományőrző rendezvényre kilátogató-
kat szeptember 21-én. A szakácsok is kitettek magukért: a birkapörkölt és a Demián-
Szabacsi Porta ételkínálata sok éhes gyomrot vonzott az asztalokhoz. A jó hangulat 
mellé kiváló őszi idő is párosult.

XIII. Szabacsi Nap az Árpád utcában
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A Szabacsi Nap sokrétű programjai között 
szerepelt délután az egyesületünk által 
rendezett kajak-kenu verseny is, melyre 100 
főben maximáltuk a létszámot. 93 fő neve-
zett a meghirdetett 8 számra. Olimpiai, vi-
lág- és Európa-, valamint magyar bajnokok 
(Vereckei Ákos, Rukkel László, Tóth János, 
Agócs Dániel) is neveztek a megmérettetés-

re. Érkeztek sokan a környékünkről és más 
helyről (Kiskunlacháza, Pereg, Ráckeve, 
Szigetszentmárton, Budapest, Szigethalom, 
Taksony, Dunaharaszti stb.), ezzel is színes-
sé, eseménydússá téve a rendezvényt. 
Több kategóriában is győztek a miklósiak: 
kenu-4: Uri Tamás–Uri Marcell–Jakab 

Gábor–Jakab Péter.

kenu-2: Vincze Kornél–Törteli Ferenc
kenu-2 vegyes: Kovács Rózsa–Tóth János.

A kajakos számokat szigethalmi és szi-
get szentmártoni versenyzők nyerték. Min-
denki emlékérmet kapott. Az első helyezet-
tek Kovács Géza Norbert által készített, 
nívós emléktárgyat kaptak.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Beszámoló a Szabacs Kupa kajak-kenu versenyről
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Hagyományainknak megfelelően 
idén is megrendeztük iskolánk-
ban a giliceavatót, ahol a 6. év-
folyamosok iskolapolgárrá avat-
ták a kis gilicéket, vagyis az 
ötö  dikeseket. A nap témája a 
nemzetek ételei voltak. Az alka-
lom során elsőként az ötödik 
évfolyamosok finom reggelivel 
várták a nagyobbakat. Kicsit sem 
túlzás, hogy finomabbnál fino-
mabb ételkülönlegességek voltak 
terítéken. A kis gilicék maguk is 
ételnek öltöztek. Ötletes jelme-
zekben érkeztek az iskolába. A 
két osztályfőnök szintén jelmez-

be bújt, stílszerűen pincérruhá-
ban vettek részt az alkalmon. A 
nagyszünetben mindkét ötödikes 

osztály bemutatta a hatodik év-
folyamot dicsőítő ódáját, hatal-
mas sikert aratva a diákság köré-

ben. Délután egy szórakoztató 
vetélkedő után a gilicék esküt 
tettek, végül pedig egy buli zárta 
a napot.

Ugyanígy a gólyaavatót is 
minden év szeptemberében ren-
dezi meg a 10. évfolyam. Célja, 
hogy a felső tagozatba, vagyis a 
9. évfolyamba lépő osztályokat 
felavassák. A gólyaavatón mind 
a három tizedikes osztály részt 
vett a szervezésben, mindenki 
nagyon lelkesen és segítőkészen 
állt a feladat elé. Reggel a kilen-
cedikesek egy különleges regge-
livel várták a nagyobbakat, ami-
nek témája az Oscar-gála volt. A 
diákoknak zenészeknek kellett 
beöltözniük. Heteken át dicsőítő 
ódákkal készültek a 10. évfo-
lyamnak. Még vörös szőnyeget is 
leterítettek eléjük. Az ódáknak 
egy mai slágerre kellett épülniük, 
amelyet mai trendű táncokkal 
díszítettek a diákok. Délután a 
10. évfolyam szervezett nekik 
egy vicces feladatokból álló ve-
télkedőt. Nagyon jó volt a han-
gulat, pozitív visszajelzések ér-
keztek a diákok részéről. Ezt a 
napot is buli zárta.

Talabér Miklós

Gólya- és giliceavató a gimnáziumban
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November 11-17. 
(hétfő-vasárnap)  18.30

Bibliai Hét
Ökumenikus előadások a sziget-
szentmiklósi keresztény egyházak 
szervezésében.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 

November 11. (hétfő)  18.30
Előadás a Magyar Nyelv Napja
alkalmából
„Imi, mondj egy verset!” – Prózai 
színpadi előadás.
Csuja Imre színművész önálló estje.
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 
1500 Ft/diák, nyugdíjas.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

November 12. (kedd)  18.00
Életmódváltó Klub
„Önbizalom-erősítés a LÉLEK-TÉR-
KÉP módszerével.”
Előadó: 
Szabó Csilla, Freya tréner, író.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. 

November 14. (csütörtök) 18.00
Kiállítás megnyitó
A Magyar Festők Társaságának 
Ünnep című csoportos kiállítás-
megnyitó ünnepsége.
Megtekinthető: december 20-ig.
Helyszín: Városi Galéria.

November 15. (péntek)  17.30
Cinema Sziget Filmklub
Most már elég! c. film vetítése a 
Nők elleni erőszak megszüntetésé-
nek világnapja alkalmából.
Házigazda: Petró Karesz, a Lakihegy 
Rádió műsorvezetője.
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház. 

November 15. (péntek)  20.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Pocsai Kriszta Quartet
Jegyárak: 2200 Ft/felnőtt, 1500 Ft/

diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, szín-
házterem.

November 16. (szombat) 
 9.00-13.00

„Könyvtárba mentem...” 
- Őszi Családi Könyvtárnap
Színes könyvtári programok, szol-
gáltatási akciók és a könyvtár leg-
újabb kölcsönözhető könyvei.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, 
felnőtt- és gyermekkönyvtár.

November 19. (kedd) 
 12.00-18.00

Véradás
Szervező: Vöröskereszt 
Szigetszent miklósi Szervezete.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

November 22. (péntek)  18.00
Magyar-Finn Baráti Kör
Előadás a Finn Függetlenség Napja 
alkalmából.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

November 23. (szombat)
Erzsébet-Katalin Napi színház
Az Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI Musical Csoportjának hagyo-
mányos gálakoncertje meghívott 
vendégművésszel. 
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI, Hangversenyterem.

November 25-27. 
(hétfő-szerda)  10.00-18.00

Kézimunka kiállítás és vásár
Szervező: Miklósi Kézimunkások 
Közhasznú Egyesülete. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
A belépés díjtalan!

November 29. (péntek)  19.00
Premier Players koncert
Jegyek elővételben kaphatóak.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Decemberi előzetes
December 1. (vasárnap) 

Adventi vasárnap
Helyszín: Kossuth Lajos u.

December 3. (kedd) 
RÖK Mikulás ünnepség
Szervező: 
Roma Kisebbségi Önkormányzat.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

December 4-5. 
(szerda-csütörtök)  17.30

Miklósi Mikulás
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

December 6. (péntek)  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Csemer Boogie Trió
Előzenekar: Perpetuum
Jegyár: 2200 Ft/felnőtt, 1500 Ft/
diák, nyugdíjas.
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, aula.

December 8. (vasárnap)  17.00
Színházi előadás - Őszi Színházi 
Bérlet harmadik előadása
Jacques Deval: Francia szobalány 
– vígjáték; a Turay Ida Színház 
előadása.
Jegyek bérleten kívül is megváltha-
tók elővételben a Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház információs szol-
gálatánál, közönségszervezőinél és 
online.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI, Hangversenyterem.
Jegyár: 2500 Ft   
Bérlet: 6000 Ft
Minden jegy elkelt!

December 9. (hétfő) 
 13.00-18.00

Téli Életmódnap
Az egészséges életmóddal kapcso-
latos termékek kiállítása és vására.
Szolgáltatások akciós árakon: elő-
zetesen jelentkezni lehet Haszon 
Gyuláné művelődésszervezőnél.

VEGÁNUL FINOMAT! 
– Növényi ételek és italok kóstolója.
18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB elő-
adása. „A testi, lelki és szellemi 
harmónia megteremtése. Segítség 
az egészséges életmódhoz.”
Interaktív tudatosságfejlesztő elő-
adás. Előadó: Daróczi Zoltán, ter-
mészetgyógyász, a Népi Gyó gyá-
szatunk Jövőjéért Alapítvány elnö-
ke. Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/
diák, nyugdíjas. A vásárra a belépés 
díjtalan, a szolgáltatásokra előzetes 
jelentkezés szükséges! 
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 

December 13. (péntek)  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Az ember, aki feltalálta a Karácsonyt.
Főszereplők: Dan Stevens, Jonathan 
Pryce, Christopher Plummer.
Rendező: Bharat Nalluri.
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas.
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
jegy.hu oldalon vagy a Városi 
Könyv tár és Közösségi Ház infor-
mációjánál! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

December 15. (vasárnap) 10.00
Zenesziget karácsony
Szervező: Zenesziget Társulat
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

December 15. (vasárnap) 16.00
Nemzetiségi karácsony
Szervező: a Roma, Német, Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

A belépődíjas rendezvényekre 
jegyek elővételben vásárolha-
tók a jegy.hu oldalon vagy a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház információjánál!

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

2019. november–decemberi programok
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Idén 15 fővel vettünk részt a Csehországban 
rendezett, hagyományos vízi maraton verse-
nyen. Október 18-án utaztunk ki az 500 
km-re lévő Cesky Krumlovba, ahol a nevezés 
leadása után megtekintettük a várost átszelő 
VLTAVA folyót. Másnap mentünk fel a rajt 
helyére Rozmberkbe, és 11 órakor indultunk 
a 6 zúgóval tarkított, sebes sodrású pályán 
le, a csodálatos szépségű Krumlovig. Három 

távon rendeznek futamokat. A 32 km-en a 
kajakosok és a kenusok indulnak. A 25 km-en 
a raftingosok, a sup-osok és a különböző 
egyedi építésű hajók, míg a 12 km-es távon 
az ifjúsági korú versenyzők. Mi 2 darab 6-os 
raftinggal vettünk részt, és a 33., illetve 34. 
helyen értünk célba. Ezenkívül még két ver-
senyzőnk indult más szakosztálybéli csapat-
tal, ők 11.-ek lettek.

A résztvevők névsora: 33. helyezettek: 
Földesi Katalin, Balogh Eszter, Kovács Rózsa, 
Sipos Tünde, Balog Tünde és Ambrus Ben-
degúz.

34. helyezettek: Rukkel László, Liptai 
Vera, Örsi Gabriella, Z. Szabó Krisztina, Fehér 
Mázlista László, Víg Géza.

A versenyen közel 1600-an vettek részt.
Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Vizes sikerek Csehországból
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2019. SZEPTEMBER HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Bokor László  (1942)
Farkas Jánosné  (1939)
Gál Viktor  (1956)
Szücs Jánosné  (1923)
Korponai Zsuzsanna  (1971)

2019. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Németh Bernadett–Kontos Gábor Norbert
Czékus Anita–Horváth Szabolcs;  Kovács Nóra Beáta–Gyürü Péter
Kasza Fruzsina Mária–Szabó Gyula;  Suhajda Zsanett–Kerekes Gábor
Sirán Nikolett–Erdei Krisztián;  Kiss Viktória Adrienn–Szabó Gábor
Tűrei Boabi–Tutor István
Appel Nikolett–Áncsán Krisztián
Kis-Bogdán Magdolna–Péli Zoltán
Ambrus Angéla–Visztra János
Kiss Brigitta–Nagy Nándor

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE A KÖVETKEZŐ HETEKBEN
november 4-november 10.  Kígyó Gyógyszertár
november 11-november 17.  Elixír Gyógyszertár
november 18-november 24.  Melissa Gyógyszertár

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

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

KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

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

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

Telephelyfejlesztés a Kisép-General Kft.-nél
A cég a Pénzügyminisztérium által 
támogatott „Mikro-, kis-, és középvál-
lalkozások telephelyfeltételeinek javí-
tása Pest megye területén” című pá-
lyázaton 55%-os támogatási intenzi-
tás mellett 76,99 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert. 

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2019. szeptember 2.
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. április 20.

A projekt megvalósításának helye: 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 1699/5 hrsz.

A beruházás célja, a vállalkozás saját tulajdonú telephelyén egy korszerű 
épületkomplexum létrehozása egy meglévő épület átalakításával, bővíté-
sével. A létesítendő új épület a tervek szerint magába foglal egy, a jelen-
legi építőipari technológiák, anyagok széles spektrumát felsorakoztató 
bemutatótermet, a tervezési, kivitelezési valamint jogszabályi megfelelést 
segítő és a pénzügyi tevékenység adminsztratív feladatainak ellátását 
szolgáló irodákat, illetve tárgyalótermet.

A támogatott tevékenység tartalmazza a meglévő épület átalakítását, 
bővítését, a szükséges épületgépészeti valamint épületenergetikai fejlesz-
tések megvalósítását, továbbá telekhatáron belül a parkolók és utak ki-
alakítását.

2019. szeptember 2-án került sor a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező-
vel a vállalkozási szerződés aláírására. A Ház Plusz Építőipari Kft. szeptem-
ber 16-án a kivitelezési munkálatokat megkezdte, a várható befejezés 
2021. április 20.

A tervezett fejlesztéssel a vállalkozásnak lehetősége nyílik tevékenységi köre-
inek, illetve kapacitásainak bővítésére, amely többek között biztosítja a válto-
zó piaci igényekhez való alkalmazkodást, és új munkahelyek teremtését is.

Kisép-General Kft.
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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

a   Széles körű banki szolgáltatásokkal,
személyre szabott ügyintézéssel,

kedvező kondíciókkal várjuk

meglévő és leendő
ügyfeleinket!

20 éve
Szigetszentmiklóson!

Szigetszentmiklós, Tököli u. 19/B
Telefon: 24/444-599

Nyitva tartás:

H-Cs: 7:30-16:30, P: 7:30-13:30

Szigetszentmiklóson!

aaaa Széles körű banki szolgáltatásokkal,Széles körű banki szolgáltatásokkal,

Szigetszentmiklóson!

Szigetszentmiklós, Tököli u. 19/BSzigetszentmiklós, Tököli u. 19/B

w w w. p o l g a r i b a n k . h u
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 A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.

www.skoda.hu

MEGÚJULT 
 ŠKODA SUPERB

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. 
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu | 06 1 421 8220




