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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 

2017. április 7-i rendkívüli 
üléséről

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI 
ÉS CIVIL ÜGYEK

A testület a társadalmi és sport-
szervezetek 2016. évi önkormány-
zatitámogatás-elszámolásának el-
fogadását követően döntött a 
2017. évi pályázatok elbírálásáról. 
Az önszerveződő, öntevékeny szer-
vezetek keretére benyújtott pályá-
zatokra 9 M Ft-ot, a sportszerve-
zetek támogatási keretére beérke-
ző pályázatokra 41,450 M Ft-ot, a 
kulturális keret pályázataira 6,650 
M Ft-ot, a környezetvédelmi célok 
támogatási keretére pályázók ese-
tében pedig 1,550 M Ft-ot biztosí-
tott a szervezeteknek vissza nem 
térítendő támogatásként.

Az önkormányzat elfogadta a 
Pro Urbe Alapítvány bruttó 
6 010 643 Ft összegű támogatá-
sát 6 térfigyelő kamera telepítésé-
re. Emellett vállalta a Szigetszent-
miklós, Határ út–Szent Miklós útja 
és a József Attila lakótelepen a 
Váci Mihály utcában elhelyezett 
gyűjtőszigetekhez tervezett 1-1 
fix térfigyelő kamera telepítését is, 
melyhez bruttó 4 000 000 Ft 
önerő áll rendelkezésre.

A testület úgy döntött, hogy 
indulni kíván az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására kiírt pályáza-
ton, melynek keretében a Határ 
úti orvosi rendelőt kívánja felújí-
tani. A teljes beruházási összeg 
bruttó 17 993 560 Ft, a pályázat-
tal megcélzott támogatás és az 
önerő mértéke 50-50%.

A „Vadgesztenye Szociális In-
tézmény fejlesztése 2016” című 
pályázat megvalósításához, az 
építési/kivitelezési költségek fede-
zetére a korábban biztosított ösz-
szegen felül további bruttó 
16 500 000 Ft-ot biztosít az ön-
kormányzat.

Döntöttek a Polgármesteri Hi-
vatal egyes épületeinek felújításá-
ról, átalakítási és festési munkála-
tainak elvégzéséről, melynek ellá-
tására bruttó 3,05 M Ft fedezetet 
biztosítottak.

a képviselő-testület 
2017. április 26-i rendes 

üléséről
RENDELETALKOTÁS

A testület megalkotta az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetési 
zárszámadásáról szóló rendeletet.

Elfogadásra került a nem 
közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtése köz-
szolgáltatásra vonatkozó 
12/2014. (V. 05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
16/2017. (IV. 27.) önkormányza-
ti rendelet.

INTÉZMÉNYI, EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS CIVIL ÜGYEK

A testület egyetértését fejezte ki 
az Ádám Jenő Zeneiskola Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Kardos 
István Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakgimnázium, a 
Szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Szigetszentmik-
lósi Konduktív Óvoda és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény átszervezésével 
kapcsolatban.

A szigetszentmiklósi fogyaté-
kos személyek nappali ellátására 
és támogató szolgálat biztosítá-
sára, a Szigethalom Város Ön-
kormányzatával 2016. május 
30-án kötött feladatellátási 
megállapodásban foglaltakra 
2017. évre 2 000 000 Ft biztosí-
tásáról döntött a képviselő-tes-
tület.

Döntés született az ÁJTI-ren-
dezvénycsarnok kedvezményes 
bérleti díjából vissza nem téríten-
dő önkormányzati támogatásban 
részesülő szervezetekről, vala-
mint a támogatás mértékéről. 

Az önkormányzat 300 000 Ft 
biztosításáról döntött „A mi is-
kolánk Alapítvány” részére a 
2017. április 23–28. között 
megrendezett lengyelországi 
testvériskolai látogatás költsé-
geinek utólagos támogatására, 
valamint 1 000 000 Ft-ot nyúj-
tott az alapítvány részére a 

2017. június 1–4. között meg-
rendezésre kerülő Összetartozás 
Napja prog ramsorozat szervezé-
si költségeire.

Elszámolási kötelezettség 
mellett 350 000 Ft-ot biztosít 
az önkormányzat az „Alapítvány 
a Jövő Nemzedékéért” alapít-
vány részére az iskolai sportcsa-
patok versenyeztetési költségei-
nek támogatására a 2017-es 
tanévben.

VÁROSFENNTARTÁS, 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Az önkormányzat elkészítteti a 
Szigetszentmiklós, Csépi út 71. 
szám alatti ingatlan Védőnői 
rendelő céljára való átalakításá-
nak építési engedélyezési terveit, 
valamint a területen létrehozha-
tó parkoló megépítéséhez szük-
séges tervanyagát, és gondosko-
dik az építési engedélyeztetési 
eljárás lefolytatásáról. A felada-
tok ellátására 5,5 M Ft áll ren-
delkezésre.

A képviselő-testület megálla-
podást köt Szigethalom Város 
Önkormányzatával a Szigetha-
lom, Mű úti Volánbusz-pályaud-
var mellett létesülő gyalogos-
átkelőhely kivitelezésével kap-
csolatos munkák költségeinek 
50-50% arányú megosztására 
vonatkozóan. Ennek fedezetére 
maximum bruttó 10 392 773 Ft 
biztosításáról döntöttek.

Elfogadásra került a Volán-
busz Zrt. által javasolt Bucka 
városrészi autóbuszjáratok új 
menetrendjére és útvonalaira 
vonatkozó javaslat. A többlet-
költségekre bruttó 7 223 125 
forint fedezet áll rendelkezésre.

Az önkormányzat az ARIES 
Nonprofit Kft.-t bízza meg a 
2017. évi intézményfelújítási 
feladatok elvégzésével. A felada-
tok ellátására bruttó 44 402 814 
Ft áll rendelkezésre.

A lakás- és nem lakáscélú 
ingatlanok felújítási feladatai-
nak ellátását szintén az Aries 
Nonprofit Kft. végzi majd, mely-
re bruttó 9 744 556 Ft fedezetet 
biztosít az önkormányzat. 

A képviselő-testület döntése 
szerint az önkormányzat a 
szennyvíztisztító telep rekonst-
rukciójának részeként a tisztított 
szennyvíz-nyomóvezeték kivál-
tásával kapcsolatban ingatlan-
hasznosítási szerződést köt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

A nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűj-
tését az „AD” Szolgáltató Kft. 
végzi 2017. május 6-tól kezdő-
dően egyéves időtartamig.

A testület úgy határozott, 
hogy a korábban meghatározott 
közkutak mellett a Bucka város-
részben a Csaba utca, Rév sor, 
Tebe sor, Ádám Jenő sétány, 
Csépi út, Emelkedő utca, Kakukk-
fű utca, Alkonyat utca és Sas 
utca részeken található közkutak 
fenntartását vállalja, és megbíz-
za a Fővárosi Vízművek Zrt.-t 
azok üzemeltetésével. A vissza-
menőleges vízdíjakra – 2013. 
december 16-tól 2017. március 
31-ig – bruttó 2 571 392 Ft-ot 
biztosítanak, a további kutak 
2017. évi üzemeltetésére 
585  216 Ft áll rendelkezésre. 
A Bucka városrész területén lévő 
közkutak szükségességét a 2017. 
szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen újra tárgyalják majd.

Döntés született a Sziget-
szentmiklós, Mező köz 5. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan építési telekként, pályá-
zati eljárás útján történő értéke-
sítéséről.

Döntöttek továbbá egy külte-
rületi terület belterületbe csato-
lásáról, valamint a rajta elhe-
lyezkedő ingatlan művelési ágá-
nak „kivett szennyvízátemelő” 
művelési ágra módosíttatásáról.

Az önkormányzat úgy dön-
tött, a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt. 2017. március 13-án 
közölt megfelelőségi véleményé-
nek azonnali hatályú visszavo-
nására az ARIES Nonprofit Kft.-
vel 2014. június 30-án megkö-
tött hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződést legfel-
jebb hat hónap, vagy az új, hul-
ladékgazdálkodásra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés létre-



2017 áprilisában Szigetszent-
miklós Város Önkormányzata 
újabb életmentő készüléket vá-
sárolt, ezzel együtt négyre 
emelkedett a defibrillátorok és 
kihelyezett életmentő pontok 
száma a városban, melyek 
elérhetőségei:

1. Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház – Tököli u. 19.

2. Lakihegyi Akácliget Óvoda  
– Adótorony tér 6.

3. Polgármesteri Hivatal  
– Kossuth u. 2. 

4. Városi Sportcsarnok  
– Szebeni út 81.

Az önkormányzat gondoskodik 
a defibrillátor készülékek idő-
szakos felülvizsgálatáról, kar-
bantartásáról, valamint a ké-
szülék használatához szükséges 
képzések megszervezéséről. 

2017 májusában 55 fő vett 
részt képzésben, amely mun-

kahelyi elsősegélynyújtás és 
defibrillátor készülék haszná-
latára terjedt ki azon intézmé-
nyek dolgozói részére, ahol 
kihelyezett defibrillátor talál-
ható. A képzést elméleti (teszt) 
és gyakorlati (újraélesztés 
ambu babán, sebkötözés, 
defibrillátor oktató készülék 
használata) vizsga zárta, me-
lyet mindenki sikeresen telje-
sített. 
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Tájékoztatás pályázati 
nyertességről

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata 8 669 300 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesült a „Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata ASP-
központhoz való csatlakozása” 
című támogatási kérelmével.
A projekt keretében 
  kártyaleolvasó, valamint moni-

tor beszerzése valósul meg,
  az iparűzésiadó-bevallás elekt-

ronikus ügyintézéséhez kap-
csolódó feltétel kerül kialakí-
tásra,

  a működésfejlesztési és szabá-
lyozási keretek kialakításán 
belül az IT-szabályzat és az 
iratkezelési szabályzat kerül ak-
tualizálásra,

  az önkormányzati szakrendsze-
rek adatminőségének javítása, 
migrációja történik meg.

A projekt tervezetten 2018. 
 augusztus 28-ig megvalósul. 

jöttéig tartó felmondási idővel 
felmondja.

A hulladékgazdálkodási jog-
viszonyra vonatkozó változások, 
valamint a regionális integrációs 
átalakítási folyamatok kapcsán 
felmerült indokok alapján az ön-
kormányzat legkésőbb 2017. ok-
tóber 31-ével kiválik a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulásból, és 
csatlakozik az Érd és Térsége 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz.

EGYÉB DÖNTÉSEK

A képviselő-testület elfogadta a 
2016. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló átfogó értékelést.

Elfogadta továbbá a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság, 
a Polgárőr Egyesület és a Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság 
2016. évben végzett tevékenysé-
géről szóló beszámolóit.

A testület elfogadta az ön-
kormányzatnál a 2016. évben 
végzett belső ellenőrzésekről 
szóló éves jelentést.

Elfogadták a Szigetszentmik-
lósi Polgármesteri Hivatal alapí-
tó okiratának módosítását.

Az önkormányzat indulni 
kíván a Muzeális intézmények 
szakmai támogatására kiírt pá-
lyázaton, melynek keretében az 
Ádám Jenő Emlékházat kívánja 
fejleszteni.

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy indulni kíván a 
VEKOP-4.1.1-15 kódszámú 
„Aktív turisztikai hálózatok inf-
rastruktúrájának fejlesztése” 
című pályázaton az önkormány-
zat tulajdonában lévő, a Rév sor 
104. sz. alatt található Csónak-
ház II. ütemének építésével. 
Ehhez konzorciumba lép a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
mint konzorciumvezetővel és a 
bevonásra kerülő konzorciumi 
tagokkal.

A fitneszparkok létesítésével 
kapcsolatban a pályázat zavar-
talan lebonyolítása érdekében a 
vonatkozó határozat pontosítá-
sára került sor.  

Döntés született még képvi-
selői keretösszegek felhasználá-
sáról is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Programo-
kért Felelős Helyettes Államtit-
kárság vezetője Szigetszentmik-
lós Város Önkormányzatának a 
„Fenntartható közlekedésfejlesz-
tés Pest megyében” című felhí-
vásra benyújtott, „Szigetszent-
miklós, Csepeli út – Lehel utca – 
Petőfi Sándor utca kerékpáros 
közlekedési nyomvonal kialakítá-
sa” c. pályázatát 223 591 220 Ft 
összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte.

Önkormányzatunk hosszú ideje 
tervezi kerékpárút megvalósítását 
a pályázat szerinti területen, 
mellyel a városban lakó munka-
vállalók az egyik legjelentősebb 
munkaadó, a Leshegy Ipari Parkba 
történő bejutása is biztosítható.

A Csepeli úti kerékpárút terve-
zett nyomvonalvezetése a Csepeli 
út – Leshegy úti körforgalomtól a 
Lehel utcán keresztül a Petőfi Sán-
dor utcai autóbusz-fordulóig tart, 
kapcsolódva a meglévő Petőfi utca 

– Massányi Károly úti kerékpár-
úthoz.

A tervezett nyomvonal három 
fő része: a Csepeli úttal párhuza-
mos vezetésű, a Lehel utcai, illetve 
a Petőfi Sándor utcai szakasz, 
melyek az elhelyezkedésükön túl 
az alkalmazott kerékpárforgalmi 
létesítmény típusában is eltérnek 
egymástól. A projekt eredménye-
ként 2850 m kerékpárút kerül 
megépítésre Szigetszentmiklóson.

A beruházás tervezetten 2019-
ben fejeződik be.

Városunk önkormányzata a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által 
kiírt „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás alprogram helyi önkor-
mányzatok részére című pályázaton 
7 428 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A pályázat eredményeképpen 
2017-ben három helyen létesülnek 
elektromos töltőállomások Sziget-
szentmiklóson:
1.  a Szebeni úton, a József Attila 

Általános Iskolával szemben (a 
Tököli úthoz közelebbi parkoló-
ban);

2.  a Szigetszentmiklósi Igazgatási 
Központ parkolójában (Gyártelep, 
Apor Vilmos utca);

3.  a Tököli út és a Losonczi utca 
sarkán.

Elektromos töltőállomások 
létesülnek 

Szigetszentmiklóson

A kép illusztráció

Újabb kerékpárút épülhet

Életmentő készülékek 
a városban
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Tájékoztatás a Semmelweis-nap  
ügyeleti rendjéről

2017. július 1-je (szombat) Semmelweis-nap,  
amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.  

Az egészségügyi szolgáltatók a hétvégi időpont miatt  
nem érintettek, azonban a gyógyszertárak zárva tartanak. 

A július 1-jén nyitva tartó gyógyszertárak:
Melissa Gyógyszertár  

(Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor út 12.) 8.30–12.00
Szent Jobb Gyógyszertár  

(Szigetszentmiklós, AUCHAN bevásárlóközpont) 8.30–20.30

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Vackor Integrált Bölcsőde intézményvezetői  

(magasabb vezetői) állására

Közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, négy 
hónap próbaidő kikötésével.

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Munkavégzés helye:
Vackor Integrált Bölcsőde
2310 Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16–22.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 éves, határozott időtartamra szól, 
2017. szeptember 1. napjától – 2022. augusztus 31. napjáig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
További információ a szigetszentmiklos.hu honlapon található.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

június 5.–június 11. Regina Gyógyszertár
június 12.–június 18. Kígyó Gyógyszertár
június 19.–június 25. Elixír Gyógyszertár
június 26.–július 2. Melissa Gyógyszertár
július 3.–július 9. Szent Miklós Gyógyszertár
július 10.–július 16. Regina Gyógyszertár

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

2017. ÁPRILIS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Bukó József (1969)
Bozsányi Katalin (1947)
Nádasdi Vilmos (1960)

2017. ÁPRILIS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Fekete Judit–Stift Artur; Putnai Gabriella–Márton György;
Nagy Hajnalka–Szarvas Nándor János; 
Balogh Anett–Gábori Dávid; Papp Zsuzsanna–Mezei Krisztián;
Ecseki Bettina Ilona–Troják László Zoltán;
Jenei Brigitta Andrea–Gulyás Krisztián; Szemján Irén–Balás István

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján 
önkormányzatunknak 2017. szeptember 30-ig Településképi Arcu-
lati Kézikönyvet kell készítenie. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szigetszentmiklósi 
lakosság aktív bevonásával kívánja a Településképi Arculati Kézi-
könyvét elkészíteni, valamint megalkotni Településképi Rendeletét. 

Kérjük, segítse Ön is munkánkat, és fogalmazzuk meg közö-
sen szeretett településünk esztétikai, arculati értékeit, egykori és 
mai kincseit, valamint rejtett szépségeit, megalapozva település-
képünk védelmét, segítve a Településképi Arculati Kézikönyv 
megszületését.

1.  KÜLDJÖN KÉPEKET számunkra egy esztétikus épületről vagy egy 
építészeti részletről, egy kerítésről, a táj és az épített környezet 
harmóniájáról.   A fénykép beküldésével egyúttal hozzájárul az 
Ön által készített fotónak a kézikönyvben történő esetleges meg-
jelenéséhez,

VAGY

2.  KÉSZÍTSEN SEMATIKUS ÁBRÁKAT, beépítési javaslatokat, melyek 
Ön szerint pozitívan befolyásolnák településünk arculatát, vagy 
éppen ellenkezőjéről, melyek előnytelen megjelenést ered-
ményez(né)nek, és zavaró településképi hatásuk lenne/van. 

A képeket és sematikus ábra javaslataikat térképen is beazono-
sítható címmel az arculatikezikonyv@szigetszentmiklos.hu 
e-mail címre, vagy a Településrendezési és Építéshatósági Osz-
tályra (cím: Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. szám, 9. iroda) 
személyesen leadva várjuk legkésőbb 2017. július 17-ig.

Bővebb információ a www.szigetszentmiklos.hu oldalon ol-
vasható.

Aktív közreműködésüket előre is köszönve:
Településrendezési és Építéshatósági Osztály

Szünetel a vérvétel
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szigetszent-
miklósi mintavételi helyeken (2310 Szigetszentmiklós, Határ 
út 5. és Dr. Lengyel L. u. 1. szám alatti rendelők) a vérvétel 
2017. július 1. és 2017. augusztus 31. között szünetel.

A szünet időtartama alatt a Szakorvosi Rendelőintézet La-
boratóriuma (2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1.) fogadja a 
betegeket. Polgármesteri Hivatal

Milyen legyen városunk arculata?
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FELHÍVÁS 
gyom- és gazmentesítés 

elvégzésére
Környezetünk megóvása, tisztán tartása kiemelt fontos-
ságú városunkban. Különösen a meleg idő beköszöntével 
kerül előtérbe a közterületek, ingatlanok gyom- és gaz-
mentesítésének feladata, valamint a parlagfű és más al-
lergén növények elleni védekezés.

A vonatkozó helyi rendelet és országos jogszabály ér-
telmében a használó vagy a tulajdonos köteles az általa 
használt vagy birtokolt ingatlan területét és annak kör-
nyezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növé-
nyek elszaporodását, virágzását megakadályozni. A tulaj-
donos vagy a használó köteles az ingatlan és az ingatlan 
telekhatárától az úttest széléig terjedő közterületet tisz-
tán tartani. 

Felkérjük Önöket, hogy városunk tisztasága, rendezett-
sége és környezetünk megóvása érdekében szíveskedjenek 
ingatlanjaik, valamint az ingatlanok előtti közterületek 
gyom- és gazmentesítését folyamatosan elvégezni. 

Együttműködésüket köszönjük!

Szigetszentmiklós Város Jegyzője

Május 20-án tartotta meg a 
Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület a tavaszi Duna-
takarítást a város 10 km-es 
szakaszán (38–48. fkm kö-
zött) és a hozzátartozó mel-
lékágakban. A takarítás úgy-
nevezett nyílt nap volt, tehát 
nemcsak az egyesületi ta-
goknak, hanem mindenkinek  
lehetőséget biztosítottunk a 
Duna tisztává tételére, aki 
szereti a vízi világot, termé-
szetkedvelő és tenni vágyó. 
68-an vettek részt és össze-
sen közel 4 köbméternyi sze-
metet gyűjtöttünk össze 6 
óra alatt. A résztvevőket 
meleg étkezéssel várta dél-
után az Egyesület, amit 
Gombás Kati készített.

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi és Közbiztonsági Irodája 
2017. május 15. napjától megkezdi az üzemképtelen, roncs ál-
lapotú vagy elhagyott, valamint a közterületen szabálytalanul 
tárolt (közterület-használati engedéllyel nem rendelkező) jár-
művek elszállítását. 

Az eljárásról, valamint az elszállított járművek kiváltásának 
menetéről a www. szigetszentmiklos.hu weboldalon 

részletesen tájékozódhat.

A jármű elhelyezéséről, elszállításáról a jármű tulajdonosa az 
alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

Totál Kár Kft. 
Tel.: 06-30/368-1669 (24 órás ügyfélszolgálat)
Fax: 06-27/358-247, e-mail: info@fotibonto.hu

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a lakókörnyezetében 
elhagyatott, feltűnően rossz állapotú, lejárt műszaki érvényes-
séggel rendelkező vagy hatósági engedély – forgalmi rend-
szám – nélküli gépjárművet észlel – és szeretne környezete 
rendjéért tenni -, jelezze azt a Szigetszentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal Rendvédelmi és Igazgatási Irodájának a 06-
24/505-504-es telefonszámon, illetve írásban a varoshaza@
szigetszentmiklos.hu e-mail címen. 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Megkezdődött a roncsautók 
elszállítása

Tavaszi 
nagytakarítás 
a Duna-parton



Az Ádám Jenő Zeneiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola te-
lephelye jelenleg a Sziget-
szentmiklósi József Attila Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola székhelyén van. A 
két intézmény azonos alapfel-
adatát figyelembe véve a zene-
iskola beolvad a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolába. Minderről 
az átszervezés után létrejövő új 
intézmények vezetői beszéltek 
a Lakihegy Rádió Napirenden 
című műsorában.

Idén szeptembertől a Szebeni 
úton lévő intézmény új neve Szi-
getszentmiklósi Ádám Jenő Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola lesz. Zilling Ibolya, a Jó-
zsef Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola vezető-
je elmondta: egy ilyen intézmény 
létrehozása hosszú és bonyolult 
folyamat, ezért 2014 szeptembe-
rében, az új iskola megnyitásakor 
arra már nem volt idő, hogy egy 
teljesen különálló iskola létesül-
jön. Mivel a József Attiláról elne-
vezett intézménybe járt a legtöbb 
diák, az önkormányzat és a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont úgy döntött, hogy ez az isko-
la fog az új épületbe költözni. Az 
idei átszervezés következtében 
2017 szeptemberétől kettéválik a 
két intézmény.

Pest megyében a művészeti 
képzésben részesülő tanulók 

70%-a állami intézményfenntar-
tók iskoláiban tanul. A Sziget-
szentmiklósi Tankerületben ez az 
arány még magasabb, több mint 
90%. Pest megyében két olyan 
tankerület van, ahol a művészeti 
képzés teljes spektrumát biztosítja 
az állami fenntartó, a Sziget-
szentmiklósi Tankerület az egyik, a 
másik pedig a Váci. Az átszervezés 
a diákok mindennapjaiban sem-

min sem változtat majd, de az in-
tézmény szempontjából előnyös 
lehet, hiszen több lehetőségük 
lesz támogatásokra, eszközökre, 
rendezvényekre és testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására pályázni. 
Ahogy zökkenőmentes volt bizo-
nyos osztályok átköltözése az új 
iskolába 2014-ben, ugyanúgy za-
vartalan lesz a diákok számára a 
mostani változás is, ugyanazok a 

tanárok oktatják majd őket. Szabó 
Lídia tagintézmény-vezető el-
mondta: a Radnóti utcai épület 
ősszel visszakapja majd a Sziget-
szentmiklósi József Attila Általá-
nos Iskola nevet, tehát nem lesz 
már alapfokú művészeti iskola. A 
művészeti oktatás azonban meg-
marad, tehát a rajzos osztályok és 
az egyéb művészeti foglalkozások 
nem tűnnek el. A József Attiláról 
elnevezett iskola logója változat-
lan marad, az Ádám Jenő nevét 
viselő intézmény azonban új logót 
kap majd, melynek elkészítésébe 
szeretnék bevonni a diákokat is. 
Ha kíváncsi a további részletekre, 
hallgassa meg a teljes beszélge-
tést a Lakihegy Rádió honlapján 
(www.lakihegyradio.hu) található 
Hangos Archívumban a Napiren-
den c. műsorra kattintva.
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Napirenden az intézményi átszervezés

A II. világháborúból Magyarország 
vesztesként került ki. A háborút le-
záró békeszerződés következtében 
hazánk jelentős területeket veszí-
tett el, magyarok milliói kerültek a 
határon kívülre. A Határtalanul 
program lényege, hogy megismer-
jük az elszakított területeket és az 
ott élő embereket.

Május 2-től 5-ig az iskola hete-
dikes diákjai a Felvidéken barangol-
tak. Csodálatos természeti környe-
zetben gyönyörű kastélyokat, temp-
lomokat és egyéb nevezetességeket 

fedeztünk fel. Meglátogattunk két 
iskolát is, ahol a diákok magyar 
nyelven tanulnak. A szállásunk 
Várhosszúréten, a Josefina Panzió-
ban volt. Innen indultunk nap mint 
nap a kirándulásokra. A hangulat 
mind a négy napon jó volt. A panzió-
ban finomakat ettünk. Sokat esett 
az eső, de szerencsére jobbára akkor, 
amikor a buszon ültünk. Nekem a 2. 
és a 3. nap programja tetszett a 
legjobban. A Tátrába mindenképpen 
szeretnék visszamenni, hogy túráz-
hassak egyet. Az Andrássy-kastély, 

Kassán a Szent Erzsébet-plébánia-
templom és az aragonitbarlang 
nyerték el leginkább a tetszésemet. 
De jól éreztem magam Zólyomban, a 
parkban is. Szinte mindenütt, ahol 
jártunk, találkoztunk magyarokkal.

A kirándulás jól szervezett volt. 
Az idegenvezetők kedvesek voltak, 
és sok érdekes dolgot meséltek. 
A kirándulás egyetlen hibája az volt, 
hogy nem tartott tovább. 

Büttl Artúr 7.a
József Attila Általános Iskola 

és AMI

Határtalanul

A Szebeni úti intézmény ősztől a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola nevet viseli

A Radnóti utcai 
intézmény neve 
szeptembertől: 

Szigetszentmiklósi 
József Attila 

Általános Iskola
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Az Ádám Jenő Zeneiskola Fú-
vószenekarának VI. önálló 
koncertjére érkeztek a vendé-
gek április 28-án a Városi 
Sportcsarnokba. Az idén Em-
lékkoncert nevet viselő ese-
mény méltó módon emlékezett 
a közülünk tavaly eltávozott 
Pallai Zsuzsánna zenepedagó-
gusról, akiről Szabó József 
polgármester is szót ejtett kö-
szöntőjében.

A Fúvószenekar mellett a 
József Attila Általános Iskola 
kórusa is fellépett, vezényelt 
Szentesi István „Emil”.

Nagy tavaszi Emlékkoncert

Kinőttük a művészeti est kere-
teit! Kibővített formába öntöt-
tük a művészeti és az általános 
iskolai év végi hagyományos 
művészeti estet. Így most négy-
napos program keretében mu-
tatkozott be közel 800 tanuló 
négy művészeti ág produkciói-
val, alkotásaival. A program 
házigazdája Lakatosné Sárkány 
Júlia volt.

A képző- és iparművészet 
területén tevékenykedő diákok 
munkáit az aulában rendezett 
kiállításon tekinthettük meg. 
Közülük a legidősebbek a pén-
teki program keretében akció-
festészet formájában is megvil-
lantották tehetségüket. Három 

napon át a művészeti iskola 
táncos és drámás csoportjai ör-
vendeztettek meg bennünket 
vizsgaelőadásaikkal.

Tagintézményünk tanulói 
külön napon mutatták be elő-
adásukat. Énekkaruk kezdte a 
műsort, majd versek, népdalok, 
táncok, dramaturgiai játékok 
következtek. Csodálatos estét 
szereztek a hallgatóságnak. 
Szebeni utcai épületünk diákjai 
zárták a négynapos rendez-
vénysorozatot. Végzős diákja-
ink táncokkal búcsúztak, ver-
sek, búcsúének, hangszeres be-
mutató, még több tánc, és isko-
lánk több mint 200 fős kórusa 
színesítette az estét. Felejthetet-

len élmény volt! Két estén a 
szülők által készített sütemé-
nyeket lehetett fogyasztani, kö-
szönjük. Nagyon sok munka 
tette lehetővé, hogy rendezvé-
nyünk valamennyi résztvevője, 
legyen az gyerek, szülő, ven-

dég, segítő, egy igazán tartal-
mas, mindenki számára örök 
élményt nyújtó eseménnyel le-
gyen gazdagabb.

Kerekes Henriett
József Attila Általános 

Iskola és AMI

Művészeti hét
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A MIKLÓSI 
MAJÁLIS képekben
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Városi anyák napja

Idén is ünnepségre várta az 
édesanyákat városunk önkor-
mányzata május 8-án a Szebeni 
úti általános iskola hangver-
senytermébe, ahol dr. Vántsa Bo-
tond alpolgármester köszöntötte 
az ünnepelteket.

Az idén 90. születésnapját 
ünneplő Hellebrandt Jenőné, Záli 
néninek és Sima-Nagy Istvánné, 
Jolika néninek külön is gratulált, 
további jó egészséget kívánva.

Gyermeknapi rendezvényre várta a kicsiket és szüleiket a Vackor Integ-
rált Bölcsőde május 19-én, délután. Az intézmény vezetői erre a napra 
a már korábban elballagott gyermekeket is várták, mivel a bölcsőde 
idén ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. A jubileum alkalmából 
Szabó József polgármester is köszöntötte a vendégeket.

Születésnapot ünnepelt 
a Vackor Bölcsőde
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Idén május 13-án rendezték Szi-
getszentmiklóson, a Kéktó Sza-
badidőpark területén immáron 8. 
alkalommal a Nemzetközi Gaszt-
ronómiai Fesztivált. A programra 
hagyományosan minden évben 
meghívják a szervezők a külföldi 
testvérvárosok küldöttségeit, 
akik saját nemzetük különleges, 
egyedi ízeivel várják a kilátoga-
tókat. Az idei fesztiválon kiemelt 
szerepet kapott a gyógynövé-
nyek és gyógyhatású fűszernö-
vények szeretete, használata 

mindennapjaink során, valamint 
a méltán híres Kékfestő technika 
bemutatása. A kékfestő mester-
séget az idei évben szellemi vi-
lágörökséggé kívánják nyilvání-
tani, így fontosnak tartották a 
szervezők, hogy megőrizzük ezt 
a hagyományt mi is itt, Sziget-
szentmiklóson, amelyhez partner 
a Győri Kékfestő Műhely volt. A 
fűszerek mindennapi használa-
táról Papp Orsolya szakértő 
adott instrukciókat azoknak a 
háziasszonyoknak, akik szeret-

nék továbbvinni a tradicionális 
főzés kultúráját.

A 13 kóstolóponton a vad-
hústól a medvehagymás lángo-
sig rendkívül széles paletta adott 
arra lehetőséget, hogy megízlel-
hessük a magyar konyha hagyo-
mányos remekeit. 

Az idei Gasztronómiai Feszti-
vál mintegy 40 helyi és környék-
beli, gasztronómiához szorosan 
kapcsolódó kis- és középvállal-
kozásnak adott lehetőséget arra, 
hogy saját manufaktúrában ké-

szített termékeit bemutathassa, 
mint kézműves sörök, hambur-
gerek, valamint különleges fű-
szerek és házi sajtok. 

A fesztivál fő témája idén is az 
ételkészítés- és kóstolás volt, 
melyhez népzenét és hangulatot a 
Kákics zenekar adott. A rendez-
vényt tovább színesítette a Lóci 
Játszik zenekar. Az alábbi fotókkal 
felidézünk néhány kellemes pilla-
natot és ízelítőt nyújtunk mind-
azoknak, akik velünk együtt része-
sei voltak ennek az eseménynek. 

VIII. Gasztronómiai Fesztivál
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Sikerrel zárult a Helytörténeti 
Gyűjtemény és Ádám Jenő Em-
lékház által Magyar Találmá-
nyok címmel szervezett első 
tanulmányi verseny. A felső 
tagozatosok számára kiírt vetél-
kedőn a pályázók Irinyi János, 
a gyufa feltalálója születésének 
200. évfordulója alkalmából 
egy-egy magyar feltalálóról ké-
szíthettek pályamunkát.

A vetélkedőre márciusban, a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház honlapján kialakított felü-
leten tizennégy csapat nyújtot-
ta be jelentkezését. A pályá-
zóknak két feladatot kellett 
megoldaniuk: a honlapon fel-
sorolt mintegy harminc ma-
gyar géniusz közül kellett ki-
választaniuk egyet, akiről egy 
tablót készíthettek, valamint 
egy magyar feltalálókról szóló 
feladatlapot kellett megoldani. 
A csapatok emellett jól szer-
kesztett, kreatív tablókat adtak 
le, így a zsűrinek igazán nehéz 
dolga volt.

Fábián György, a Kardos 
István Általános Iskola törté-
nelemtanára, Tóth Pál, a Hon-
ismereti Szakkör elnöke, vala-
mint Haszon Ágnes, a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 
munkatársa képezték a zsűrit 
– az általuk kiválasztott tablók 
többletpontszámot kaptak.

A pályamunkákat a zsűri 
mellett a közönség is értékel-
hette. A Városi Könyvtár olda-
lán kialakított felület mellett 
személyesen is lehetőség nyílt 
a szavazásra: a Miklósi Majáli-
son, a Helytörténeti Gyűjte-
mény sátrában kerültek kihe-
lyezésre az alkotások. Az inter-

netes felületen több mint hét-
száz szavazat érkezett, élőben 
pedig majdnem százötvenen 

adták le a voksukat valamelyik 
tablóra. Az ünnepélyes díját-
adóra május 3-án került sor a 

Helytörténeti Gyűjtemény ta-
nácstermében. Kellemes han-
gulatban, nagy érdeklődés 
mellett adta át a díjakat Lázár 
Gergő, a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház igazgatója, va-
lamint Miss Nándor és 
Hellebrandt Anna, a gyűjte-
mény munkatársai, egyben a 
verseny szervezői.

A sikeres vetélkedő mintegy 
harminc gyermeket mozgatott 
meg Szigetszentmiklós általá-
nos iskoláiból. A Gyűjtemény 
munkatársai a vetélkedőt ha-
gyományteremtő céllal szervez-
ték, így jövőre a második félév-
ben érkezik majd a folytatás.
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Hagyományteremtő vetélkedő 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Nyerjen 1 500 000 forint értékű, egyedi tervezésű álomkonyhát a Lakihegy Rádióval június 17-én, 
a szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidő Parkban, a Tanévzáró Koncert keretében!

Vegyen részt 16 órától a Go Trabi Go programjain, pecsételtesse le szelvényét az állomásokon, 
és persze legyen Ön a szerencsés, akinek kihúzzák a nevét a színpadon!

NYERTESEK:
5-6. ÉVFOLYAM:

Helyezés Csapatnév Tagok Osztály Iskola Téma

I. Apám fia Nyírő Csongor 6.f József Attila Zwack család 
    Általános Iskola és AMI  és a gyomorkeserű
II. Illúzió Bartha Lajos Nándor,  6.f József Attila Gábor Dénes 
  Kincse Gábor   Általános Iskola és AMI és a holográfia
III. A helikopáter Sulyok Ádám,  6.d József Attila Asbóth Oszkár 
  Mráz Zoltán   Általános Iskola és AMI, és a helikopter
    valamint a Taksony Vezér Német
    Nemzetiségi  Általános Iskola

7-8. ÉVFOLYAM:

I. Minyonok Tóth Szonja,  7.d József Attila Kugler Henrik 
  Torma Viktória,   Általános Iskola és AMI és a minyon
  Szőke Miklós
II. The girls Juhász Lilien,  8.c Kardos István Zsolnay Vilmos 
  Bordás Dóra  Általános Iskola és a kerámia
III. Tinta Fidesz Barbara,  7.d József Attila Bíró László József 
  Nagy Bernadett,   Általános Iskola és AMI és a golyóstoll
  Sztraka Dániel

Közönség- A helikopáter Sulyok Ádám,  6.d József Attila Asbóth Oszkár 
díj:  Mráz Zoltán  Általános Iskola és AMI,  és a helikopter
    valamint a Taksony Vezér Német
    Nemzetiségi  Általános Iskola

Álomkonyha a 10 éves Lakihegy Rádiótól
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2017. júniusi programok

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com

Június 20-ig 
A látogatók kérésére a kiállítás júni-
us 20-ig meghosszabbítva.

Fritz Rautner képzőművész 
„Nyo mok” című kiállítása
A tárlat megtekintése ingyenes. 
Bejelentkezés személyesen a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház informá-
ciós pultjánál, illetve telefonon a 
06-20/993-5955-ös számon. 
Helyszín: Városi Galéria
FB: www.facebook.com/
varosigaleria/

Június 16. (péntek), 17.00  
Csillag születik évzáró gálaműsor
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Június 17. (szombat), 
16.00–23.00

10. Tanévzáró koncert a Kéktó 
Szabadidő Parkban a 10 éves 
Lakihegy Rádióval
Program:
16.00  Szórakoztató programok a 10 

éves Go Trabi Go-val 
A trabis programok résztvevői 
között egy álomkonyhát sor-
sol ki a rádió a helyszínen!

18.00 Graffitiverseny
18.00  Osztálytabló-kiállítás és ver-

seny
18.30  Rádiós szülinapi tortázás az 

első 500 érkezővel
19.00  A Városi Ifjúsági Ki mit tud? 

győzteseinek bemutatkozása 
19.40 BELGA – élő koncert
21.00  Szülinapi látványos folyékony 

tűzijáték és lángshow, video-
klip-premier  

21.30  Punnany Massif – élő kon-
cert

Fővédnök: 
Szabó József polgármester
A belépés díjtalan!
Szervező: Városi Könyvtár és Kö-
zös ségi Ház, Szigetszentmiklósi 
Ifjúsági Parlament Egyesület és a 
Lakihegy Rádió
Helyszín: Kéktó Szabadidő Park 
(Szigetszentmiklós, Diófa u. 3.)

Június 23-24-25.
Szabadtéri Színházi Hétvége
a Szigetszentmiklósi Sziget 
Színház előadásában 
június 23-24. (péntek, szombat) 
20.00  Valahol Európában  

- PREMIER (musical)
június 25. (vasárnap) 
20.00 Leányvásár (operett)

Jegyek elővételben vásárolhatók 
(06-30/422-3851) 2500 Ft-os 
áron.
https://www.facebook.com/
konyvtar.varosi 
Fővédnök: Szabó József polgár-
mester
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház előtt 
kialakított szabadtéri színház

Június 26–30. (hétfő–péntek)
Botond Olvasótábora
Nyári napközi tábor 
a könyvtárban
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Gyermekkönyvtár

Június 26–30. (hétfő–péntek),
 8.00–16.00

Jobb agyféltekés rajztábor
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

Június 26–30. (hétfő-péntek), 
8.00–16.00

Kézügyes Bolt napközis tábora
Helyszín: Nemzedékek Háza

Június 30. (péntek), 20.30
Nemcsak Jazz Klub Garden Party
Swing á la Django koncertje
Jegyár: 1300 Ft/diák, nyugdíjas 
1900 Ft/felnőtt. Jegy- és asztalfog-
lalás előzetesen ajánlott! A program 
az NKA támogatásával valósul meg!
Helyszín: Garden Cafe (Rév sor 94.)

2017. július–augusztusi előzetes

Július 10-14. (hétfő-péntek) 
 8.00-16.00
Jobb agyféltekés rajztábor
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, II. emeleti terem

2017. augusztus 20. 
Államalapító Szent István király 
napja
Kiállítás–Ünnepi műsor–Tánc szín-
ház–Tűzijáték. Előzetes: Puha Ferenc 
festőművész kiállításmegnyitója. 
A  Magyar Nem zeti Táncegyüttes: 
TÁNC RAP SZÓ DIA című táncszínházi 
előadása 2 részben. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház előtti le-
zárt útszakasz. A műsorváltozás jo-
gát fenntartjuk!

KEDVES OLVASÓINK!
A Városi Könyvtár és Közösségi 

Házban a kölcsönzés 
2017. JÚNIUS 26. ÉS JÚLIUS 28. 

KÖZÖTT SZÜNETEL.
Az első kölcsönzési nap: 

2017. július 31. 
A Gyermekkönyvtárban az első 

kölcsönzési nap: 
2017. augusztus 14.

Minden kedves olvasónknak 
kellemes nyarat 

és jó pihenést kívánunk!
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Május 6-án a József Attila Általá-
nos Iskola és AMI szervezésében a 
Városi Sportcsarnokban Röplabda 
Vollé 2020 mérkőzések zajlottak. Ez 
volt az első ilyen torna Szigetszent-
miklóson, amelynek jellemzője, 
hogy nem a mindenáron győzni 
akarás volt a cél, hanem a barátság, 
a játék megismertetése és népsze-
rűsítése, ahol mindenki győztesként 
térhetett haza. A versenyre neve-

zett hét iskola csapata gyermek, 
mini és manó kategóriában mér-
hette össze tudását. Szigetszent-
miklósról három iskola is nevezte 
csapatait, a Batthyány Kázmér 
Gimnázium, a Bíró Lajos Általános 
Iskola és a József Attila Általános 
Iskola.

Kulhavi-Lestár Viktória
József Attila Általános Iskola 

és AMI

Röplabdatorna a Sportcsarnokban

A Szigetszentmiklósi Futóklub az elmúlt évben szinte minden nagy or-
szágos versenyen, rendezvényen képviselte városunkat. Most már el-
mondható, hogy a környező települések futóversenyein városunkból je-
lennek meg a legnagyobb létszámban, legyen szó rövid távról vagy akár 
52 km-es ultrafutásról.

Idén áprilisban már külföldön, az ausztriai Hallstatt városában is meg-
mérették magukat versenyzőink. Futóinknak – akik a szigetszentmiklósi sík 
terephez szoktak – nagy kihívás volt az Alpok színemelkedői nek leküzdése. 
A nehéz terepért kárpótolt viszont a csodálatos táj, és végül minden futó 
célba ért, 2 órán belül teljesítette a tókerülő félmaratont.

Persze nincs megállás, májusban a legnagyobb futórendezvényen, az 
Ultra Balatonon már 5 csapattal vágtunk neki a magyar tenger körbefu-
tásának. Szigetszentmiklósi Futóklub

Miklósi futók a Hallstatt 
félmaratonon

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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DR. VIG GÁBOR KÖZJEGYZŐI IRODÁJA
Tájékoztatom kedves Ügyfeleimet, 

hogy 2017 áprilisától közjegyzői irodám áthelyezésre 
került a Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 16. szám alá. 

(Miklós Pláza, I. emelet). 

Telefon: 06-24/385-976, 06-24/519-555, 
e-mail: vig.gabor@kozjegyzo.hu

Dr. Vig Gábor közjegyző

Férfi és női munkaerőt keresünk  
a Dunavarsányi Ipari Parkba!
GOMBASZEDŐ  
ÉS KISZOLGÁLÓ  
MUNKAKÖRBE

Felvételhez szükséges: önéletrajz
Jelentkezés: 9–13h-ig, DOFE KFT.

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8., dofe@invitel.hu 
06-70/272-3533

Szigetszentmiklos-hirdetes-138x60-3Ft

2017. március 13. 12:48:13
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