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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2017. május 31-i rendes üléséről

Rendeletalkotás

A képviselő-testület megalkotta 
17/2017. (VI. 01.) önkormányzati 
rendeletét a partnerségi egyez-
tetés szabályairól.

Szociális, egészségügyi, 
köznevelési, intézményi 
és civil hírek

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigetszentmiklósi Mocorgó 
Óvoda intézményvezetői (maga-
sabb vezetői) feladatainak ellá-
tásával 2017. augusztus 1. nap-
jától 5 éves, határozott időtar-
tamra továbbra is Bercsik Juditot 
bízza meg.

A Városi Bölcsőde intézmény-
vezetői (magasabb vezetői) fel-
adatainak ellátásával 2017. 
 augusztus 1. napjától 5 éves, 
határozott időtartamra Feketéné 
Puskás Ildikót bízták meg.

A Vackor Integrált Bölcsőde 
intézményvezetője, Kovácsné 
Horváth Mária jogviszonya 2017. 
augusztus 31. napjával nyugdí-
jazása miatt felmentéssel meg-
szűnik, így az intézményvezetői 
(magasabb vezetői) állás betöl-
tésére pályázatot írnak ki.

A képviselő-testület a nyári 
szünidei gyermekétkeztetés kere-
tében 100, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesü-
lő, halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére a déli meleg 
főétkezést 43 munkanapra (2017. 
június 26. napjától 2017. augusz-
tus 23. napjáig) 1 530 800 Ft 
összegben biztosítja. Emellett a 
2017. június 16. és 2017. augusz-
tus 31. közötti időszakra 300 fő, 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő általános 
iskolai alsó és felső tagozatos 
tanuló nyári gyermekétkeztetési 
költségeihez összesen 2 550 000 
Ft támogatást nyújt, gyermeken-
ként 8500 Ft értékű Erzsébet-
utalvány formájában.

A testület engedélyezte a 
2017/2018. nevelési évben indít-

ható óvodai csoportok maximális 
csoportlétszám-túllépését annak 
érdekében, hogy az intézmény-
vezetők az óvodai felvételeknél 
segítsék az édesanyák munkába 
állását.

Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló egészségügyi rendelő-
helyiségek magáncélú, bérleti 
formában történő hasznosításá-
nak szabályozásáról döntött a 
képviselő-testület. A lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásáról és értékesí-
téséről szóló 26/2011. (X. 27.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tási javaslatát a bérlők és bérbe-
adók településen működő érdek-
képviseleti szervei véleményezé-
sét követően a módosító rende-
let megalkotása céljából ismé-
telten tárgyalja majd.

Módosításra került a Szakor-
vosi Rendelőintézettel 2016. jú-
lius 15-én megkötött mintavéte-
li helyiség működésére vonatko-
zó megállapodás, amely szerint 
2017. május 1-jétől a laborató-
riumi szolgáltatása új vizsgála-
tokkal bővül.

Az oktatási intézményekkel 
való kapcsolattartás során az 
idei évben is igény merült fel a 
városi mezőkövesdi tábor meg-

szervezésére, melyhez a szakbi-
zottságok gyermekenként 5000 
Ft támogatást javasoltak maxi-
mum 300 gyermek számára. 
A  tábor megszervezésével és 
koordinálásával „A mi iskolánk 
alapítvány” lett megbízva.  

Az önkormányzat a „Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Kora-
szülöttek Gyógyításáért” szerve-
zet részére 250 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott.

A testület elfogadta a sajátos 
nevelési igényű gyermekek hely-
ben történő bölcsődei elhelyezé-
séről szóló tájékoztatót.

Módosításra került az ÁJTI 
műszaki karbantartására és az 
üzemeltetési feladatok ellátásá-
ra vonatkozó szerződés úgy, 
hogy a megbízott az iskolakony-
ha és a hangversenyterem kar-
bantartási és üzemeltetési fel-
adatait is ellátja.

Az önkormányzat elkészítteti 
az energiahatékonyságról szóló 
2015. évi LVII. törvény 11/A §-a 
szerinti energiamegtakarítási in-
tézkedési terveket az érintett 
41  db önkormányzati épületre 
vonatkozóan, melyre bruttó 
3 911 600 Ft keretösszeget biz-
tosít.

A Szigetszentmiklósi Család- 
és Gyermekjóléti Központ létszá-
ma 1 fő adminisztrátor munka-
körrel bővült 2017. június 1. 
napjától kezdődően. 

Városfenntartás, település-
rendezés, ingatlanügyek

Az önkormányzatnak településké-
pi rendeletet kell alkotni, melynek 
melléklete lesz az Arculati kézi-
könyv. A feladat elvégzésére az 
önkormányzat tervezési szerző-
dést kötött az Archi-Profil Bt.-vel, 
mely további 431 800 Ft fe de-
zetkiegészítést igényel.

A testület döntött arról, hogy a 
szennyvíztisztító telep rekonstruk-
ciójának keretében a tisztított 
szennyvíz-nyomóvezeték kiváltá-
sát a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 
együttműködési megállapodás ke-
retében valósítja meg, amely ve-
zeték jelenleg a II. Rákóczi Ferenc 
úton és a Komp utca egy szaka-
szán magánterületen, egyebekben 
a közút területén helyezkedik el.

A képviselő-testület tervet ké-
szíttet a Határ út és Szent Miklós 
útja kereszteződésénél található 
orvosi rendelő környezetének köz-
lekedési, gyalogos-, parkoló- és 
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zöld felületeinek építésére és fel-
újítására, valamint a csapadékvíz 
elvezetésére vonatkozóan.

A testületi döntés értelmében 
felújítják a régi karácsonyi fényde-
korációs elemeket 1 580 500 Ft-os 
áron, valamint új dekorációs ele-
mek beszerzését biztosítják nettó 
2 150 000 Ft értékben, és pályáza-
tot nyújtanak be erre a célra.

A Szigetszentmiklósi Szakor-
vosi Rendelőintézet és a Járási 
Hivatal környezetének heti két 
alkalommal történő takarítását 
az ARIES Nonprofit Kft. végzi 
majd a közterület-fenntartási 
szerződés módosításának kere-
tében. A feladatok ellátására 
összesen bruttó 3 000 000 Ft 
fedezet áll rendelkezésre.

Döntöttek a Szigetszentmik-
lós, belterület 13 367 hrsz. alatt 
felvett, önkormányzati tulajdon-
ban álló, „kivett beépítetlen te-
rület” minősítésű telek építési 
telekként történő, pályázat útján 
való értékesítéséről. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. kivi-
telezésében megvalósul a Pillan-
gó közben a 6570/6 hrsz.-ú in-
gatlan területén lévő tűzcsap és 
kapcsolódó ivóvíz-gerincvezeték 
áthelyezése, melyre nettó 
450 000 Ft-ot biztosítanak.

Az 51 101 jelű Csepeli út – 
közigazgatási határ – 0202/4 

hrsz.-ú út – Csepel-sziget ge-
rincút Halásztelki ág - M0 autó-
út által határolt területre vonat-
kozóan szabályozási tervet ké-
szíttet az önkormányzat, amely-
re az érdekeltekkel településren-
dezési szerződést kíván kötni. 
A településrendezési szerződés-
ben meghatározzák a megvaló-
sítandó közmű- és útépítési fel-
adatokat, amelyeket a terület 
fejlesztése előtt az érdekeltek-
nek meg kell valósítaniuk. Az 
elfogadásra javasolt dokumen-
tumot a képviselő-testület ké-
sőbbi ülésén véleményezik majd.

A testület a rendelkezésre álló 
belterületi beépítetlen ingatlanok 
száma miatt elutasította a 
078/97-078/99 és 078/101 
hrsz.-ú szántóterületek belterü-
letbe csatolására és lakóövezet 
kialakítására vonatkozó kérelmet.

Az 1914 hrsz.-ú telken terve-
zett új feltáró út Kossuth Lajos 
utcai csatlakozására új nyomvo-
nal kijelöléséről döntöttek a 
1912 hrsz.-ú ingatlanon.

Az Lk-2 építési övezet beépí-
tési módjának vizsgálatára és 
annak szükség szerinti módosí-
tására tervezőt kérnek fel a sza-
bályozási terv módosítása során.

A testület úgy döntött, hogy 
a Szigetszentmiklós, belterület 
6350 hrsz.-ú ingatlanból fel-

ajánlott kb. 100-150 m2 területű 
telekrészt nem kívánja megvá-
sárolni.

A Szigetszentmiklós 428/10, 
428/15, 428/20, 428/25, 445/2 
és 445/7 hrsz.-ú utak térítés-
mentes önkormányzati tulajdon-
ba vételéről döntöttek azzal a 
feltétellel, hogy az önkormány-
zat településrendezési szerző-
dést köt a tulajdonossal vagy a 
tulajdonos kötelezettségét át-
vállaló más személlyel vagy szer-
vezettel a tervezési, kivitelezési 
feladatok vállalásáról.

Döntés született a Sziget-
szentmiklós, külterület 0196/30 
hrsz.-ú „szántó” művelési ágú, 
255 m2 alapterületű ingatlan 
közút kialakítása céljából való 
kisajátításáról, valamint a Szi-
getszentmiklós, belterület 
8092/11 hrsz.-ú „kivett közút” 
művelési ágának „kivett kopár-
ság”-ra történő módosításáról.

A Szigetszentmiklós, külterü-
let 0234/64 hrsz. alatti ingatlan 
belterületbe csatolásáról is dön-
tött a testület.

A képviselő-testület tudomá-
sul vette a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által a 
13 265 hrsz.-ú ingatlanon elhe-
lyezkedő raktárépülethez kijelölt 
veszélyességi övezet SZT-17 jelű 
tervlapon történő feltüntetését.

Gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos döntések

A testület elfogadta az ARIES 
Nonprofit Kft., a Kis-Duna mente 
TDM Nonprofit Kft., az SZSZM 
Szigetszentmiklósi Városfejlesz-
tő Nonprofit Kft. és a Szigeti 
Vízművek 2016. évi beszámoló-
ját és üzleti jelentését. 

Elfogadásra került a Fővárosi 
Vízművek Zrt. 2016. évi számvi-
teli törvény szerinti éves beszá-
molója és üzleti jelentése, va-
gyonkezelési beszámolója, vala-
mint a 2017. évi üzleti terve.

Egyebek

A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kamara 
járási falugazdásza részére a Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi Ház 
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 
19. szám alatti épületében biztosí-
tanak helyet ügyfélfogadás céljára. 

Elfogadásra került a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hiva-
tal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítása.

Döntöttek továbbá képviselői 
keretek felhasználásáról, önkor-
mányzati bérlakás és nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbe-
adási ügyeiben.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban a

2017. július 24–28.
közötti időszakban igazgatási szünet miatt

AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint

az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2017. július 21. (péntek), 8–12 óráig,

az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2017. július 31. (hétfő), 13–18 óráig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, halaszt-
hatatlan problémáikkal az általános ügyfélszolgálati ügyeletet el-
látó munkatársunkhoz fordulhatnak munkaidőben a 06-20/ 
254-6942-es telefonszámon. Anyakönyvi ügyekben az ügyin téző a 
06-30/325-1230-as telefonszámon érhető el mun kaidőben.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Matus-Borók Dóra jegyző

TÁJÉKOZTATÁS CÍMRENDEZÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szigetszentmiklós, 
Felsőtag városrész Budapest, Királyerdő úttal határos ingatlan-
jainak címei a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében rendezésre ke-
rültek. Az új címek Szigetszentmiklós, Királyerdő útról kerültek 
megállapításra, melyről az ott lakókat írásban értesítettük. 
A beépítetlen vagy művelés alatt álló ingatlanok tulajdonosai 
értesítést nem kapnak. Amennyiben a nem beépített ingatlan 
tulajdonosának szükséges a pontos cím igazolása, azt kérelem-
re díjmentesen a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésrendezési és Építéshatósági Osztályán megkaphatja.

Helye:  2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. 
 (Budapest Bank másik oldala)

Félfogadási idő: Hétfő: 13.00–18.00
 Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
 Péntek: 8.00–12.00

Telefon:  06-24/505-585 vagy 06-24/505-557

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
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2017. MÁJUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Szabó Péter (1948)
Tóth József (1938)

2017. MÁJUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

A Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézete az első 
világháború centenáriumi 
rendezvénysorozata kereté-
ben az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizott-
ság megbízásából pályázatot 
hirdetett az első világháború 
történelmi emlékeit őrző em-
lékművek rendbetételére, re-
noválására, helyreállítására.
A pályázat keretében Sziget-
szentmiklós Város Önkor-
mányzata 2 000 000 Ft tá-
mogatást nyert a sziget-
szentmiklósi, I. világháború-
ban elhunyt magyar, lakihe-
gyi katonák emlékére felállí-
tott emlékmű felújítására.

A projekt keretében a 
meglévő I. világháborús em-
lékmű alapozásának meg-
erősítése, egy 3 szintes, új, 
lépcsőzetes kúp alakú talap-
zat kialakítása és a kiszélesí-

tett totemoszlop külső teljes 
felületének felújítása, „res-
tau rálása" valósult meg. 
A to  temen elhelyezkedő ele-
mek: az emlékmű részét ké-
pező csúcsdísz (kereszt), a 
sisak és az emléktábla is fel-
újításra került, melyek a 
totem felújítása és a talapzat 
elkészülte után visszakerül-
tek a helyreállított emlékmű-
re, majd a teljes felület „an-
tigraffiti" védelmet kapott.

A kivitelezési munkálatok 
2017. május 25-én befeje-
ződtek.

A felújítást az Első Világ-
háborús Centenáriumi Em-
lékbizottság támogatta. 

Megújult az emlékmű Kötelező harc 
a parlagfű ellen
Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy gondot kell 
fordítani az emberi egészség megóvása érdekében a 
parlagfű és egyéb allergén növények elleni védekezésre. 
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tu-
lajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. 
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költ-
ségén elrendeljék az úgynevezett közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szabjanak ki.

Június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi 
idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az 
ingatlanhatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegy-
zőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi 
hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja: 
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A hatóságok június 30-át követően a parlagfű-vi-
rágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek hatósá-
gi eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tu-
lajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű 
elleni védekezést. 

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az in-
gatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú par-
lagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést, azaz 
kényszerkaszálást kell elrendelni. Nem kerül sor a 
kényszerkaszálásra, ha az ügyfél időközben maga ele-
get tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület ese-
tében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 
a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző 
az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a 
parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mérté-
ke belterületen és külterületen egyaránt 15 000 Ft-tól 
5 000 000 Ft-ig terjed.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogás-
sal, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérjük, 
tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek, 
ugyanakkor szükséges figyelemmel legyenek arra is, 
hogy nem elegendő, hogy június 30. napjáig valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-
mentes állapotban mindvégig meg kell őriznie.

Részletesebb tájékoztatás Szigetszentmiklós város 
honlapján található, a www.szszm.hu oldalon.

Igazgatási és Népjóléti Osztály

Petrik Andrea–Kóti Tibor Gábor
Serflek Ildikó–Hegedüs Antal
Virág Nikoletta–Laszák Zoltán
Horváth Katalin–Dömötör Sándor
Törőcsik Mariann–Méh Gábor
Szabó Krisztina–Huszák Tamás Gábor
Ates Nurcan–Fekete Zoltán
Kerek Ilona–Bedegi Attila 
Kenessey Katalin Krisztina–Tóth Péter Erik
Kiss Adrienn–Drobina László



2017. 7. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 5

PÁLYÁZAT REKREÁCIÓS 
ÜDÜLÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány 
2017. évben pályázatot hirdet 

A SZIGETSZENTMIKLÓSI SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ 
NYUGDÍJASOK REKREÁCIÓS ÜDÜLTETÉSÉRE.

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

A gyógyüdülés ideje: 2017. szeptember 10–16.
A gyógyüdülés helye: Hajnal Hotel (3400 Mezőkövesd, 
Hajnal u. 2., a gyógyfürdő közvetlen közelében).

A támogatott gyógyüdülés tartalmazza: 6 éjszaka szállás, 
svédasztalos reggeli ellátás, egy alkalommal svédasztalos va-
csora, az idegenforgalmi adó és az utazás költségei.
Utazás módja: egyénileg vagy az alapítvány által bérelt busz-
szal csoportosan. Csoportos utazás esetén a busz a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, 
Kossuth L. u. 2.) elől indul és ide is érkezik vissza. Az utazás 
módjáról a jelentkezési lapon kell nyilatkozni.

Figyelem! A gyógyfürdő használatát előzetesen 
egyeztesse háziorvosával! Célszerű beutalót kérni 
rögtön a reumatológiára, ahol kiírhatják a megfelelő 
kezeléseket, így az ún. „babás”-lappal érkezőknek 
nem kell a gyógyfürdőben az orvosnál sorban állni, 
csak időpontokat kell kérni a kezelésekre.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 4.
A jelentkezési lap letölthető a www.szszm.hu oldalról vagy 
átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Jelentkezni a jelentkezési lappal a Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Irodáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9., telefon: 06-
24/505-569) Gáboriné Nagy Ágnes ügyintézőnél lehet félfogadá-
si időben (hétfő: 13–18, szerda: 8–12, 13–16, péntek: 8–12).

Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriuma

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

július 3.–július 9. Szent Miklós Gyógyszertár
július 10.–július 16. Regina Gyógyszertár
július 17.–július 23. Kígyó Gyógyszertár
július 24.–július 30. Elixír Gyógyszertár
július 31.–augusztus 6. Melissa Gyógyszertár
augusztus 7.–augusztus 13. Szent Miklós Gyógyszertár

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

Tüdőgyógyintézet Törökbálint  Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy SZIGETSZENTMIKLÓSON

2017. AUGUSZTUS 1-jétől
2017. SZEPTEMBER 13-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 11.45–17.45

Kedden 07.45–13.45
Szerdán 11.45–17.45

Csütörtökön 07.45–13.45
Pénteken 07.45–13.45

A tüdőszűrés helye:
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

(2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi 
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőál-
lomáson kapható csekken történik. A 14–18 év közötti gyer-
mekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 
évesnél idősebb tanulóknál, akiknél az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
tb-kártyáját, illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő-igazolást!



Az új büntetőeljárási törvény 
az alkotmányosság, a tisztessé-
ges eljárás követelményeinek, 
a jogalkalmazók elvárásainak 
és a büntetőpolitika elveinek 
szem előtt tartásával született, 
továbbá biztosítania kell a jel-
legüknél fogva kiemelkedő 
nemzetközi jogi dokumentu-
mokban és egyezményekben 
lefektetett jogokat is. Célja a 
gyorsabb és egyszerűbb eljárás.

A legfontosabb elemei az 
újításnak:
  a sértetti érdekek fokozot-
tabb védelme,

  a hátrányban lévők esélyei-
nek a kiegyenlítése,

  a további bizonyítás mellő-
zése a nem vitatott tények 
esetében,

  a terhelt együttműködésének 
ösztönzése,

  a jogorvoslati rendszer olyan 
revíziója, amely alkalmas a 
hatályon kívül helyezések 
számának csökkentésére,

  a laikus bíráskodás helyett 
professzionális bíráskodás.

Mindezek alapján a bíróság 
főszabályként csak indítványra 
bizonyít, de megmarad az a 
joga, hogy hivatalból tisztázza 
a tényállást. A nyomozás két 
szakaszból áll: az első, ún. fel-
derítő szakaszban a nyomozó 

hatóságok nagyobb önállóság-
gal gyűjtik össze mindazokat 
az adatokat, tényeket, szemé-
lyeket, amelyek a gyanú meg-
alapozásához szükségesek. Az 
ügyész ebben a szakaszban 
törvényességi felügyeletet gya-
korol, de nem irányítja a nyo-
mozást. Ezzel szemben a nyo-
mozás második, ún. vizsgálati 
szakaszában már tényleges 
ügyészi irányítás mellett foly-
tatható a nyomozás. Ez a sza-
kasz a gyanúsított kihallgatá-
sával veszi kezdetét, s ameny-
nyiben annak feltételei fenn-
állnak, a vádemelésig tart.

Az új törvény nagyobb fe-
lelősséget ró a védőkre is, 
ugyanis kötelesek a terhelt 
érdekében minden törvényes 
védekezési eszközt és módot 
kellő időben felhasználni. Az 

előkészítő ülés az eljárásban 
nagyobb hangsúlyt kap, meg-
határozza a bizonyítás későb-
bi menetét a tárgyaláson, ez-
által tervezhetővé válik a tár-
gyalási szakasz, egyben korlá-
tot szab az időhúzásnak, hi-
szen bizonyítási indítvány 
csak rendkívüli okból terjeszt-
hető elő a későbbiekben.

Az új törvény egyik legfon-
tosabb újítása, hogy beemeli az 
egységes, garanciákkal körül-
bástyázott rendszerbe a korábbi 
titkos információgyűjtés szabá-
lyait. Továbbá elektronikussá 
válik a kapcsolattartás, az irat-
beküldés, beszerzés és átadás is.  

A következő számokban 
közérthetően, a fenti újítások-
ról bővebben szeretnék tájé-
koztatást adni.

Dr. Kiss Krisztina
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Nagy várakozással, feszült-
séggel telve gyülekezett a 
szülői, baráti hallgatóság a 
„Régi Zeneakadémia” kama-
ratermében Kerek Ferenc, szi-
getszentmiklósi zongoramű-
vész diplomahangversenyére, 
melyre május 19-én, pénteken 
délután került sor. A vizsga-
hangverseny kezdetére a te-
rem teljesen megtelt, a hallga-
tóság több mint fele pedig 
Szigetszentmiklósról és kör-
nyékéről érkezett.

A műsor összeál-
lítása megfontolt 
módon, bölcsen 
történt. Aki is-
meri az elő-
adóművészek 
„magányossá-
gát”, az helye-
selte a kamara-
darabbal kezdést.

A műsorban első-
ként Bee tho ven: op. 11. B-dúr 
trió hangzott el.

A mű eredetileg zongora, 
cselló, klarinét hangszerekre 
íródott. A cselló helyére 

Simonics Viktória fagottal 
ugrott be igen ügyesen. Klari-
néton Sán dor Balázs műkö-
dött közre.

Ifjú zon gora mű vé szünk 
igényes előadásban szépen 
szólaltatta meg a következő 
darabokat is:

Schumann: Fantasiestücke 
op. 12.; 

Chopin: f-moll ballada op. 
52.;

Debussy: Images II. sorozat.
Kerek Ferenc tartalmas 

műsorral, meggyő-
ző játékkal bizo-

nyította ráter-
mettségét a 
művészi mun-
kára. Szi get-
szent mik lós-

nak most már 
egy családból 

két zongoraművé-
sze van. Reméljük, 

városunkban is lesz alkal-
munk meghallgatni a tehetsé-
ges előadóművész zongorajá-
tékát.

Rohacsek Márton

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub-
ban az élet nagyon változato-
san zajlik. A közelmúltban az 
Országházban tettünk látoga-
tást. Ezúton is köszönöm Bóna 
Zoltán országgyűlési képvise-
lő úrnak, hogy térítésmente-
sen juttatott be 60 embert, 
akik felejthetetlen élménnyel 
lettek gazdagabbak. 

Gyógyfürdőben is jártunk 
Mezőkövesden, ahol egy üdítő 
napot tölthettünk el kiváló 
hangulat és a kellemes gyógy-
víz mellett. 

A tököli Nyírfaliget Idősek 
Otthona meghívásának nagy-
nagy szeretettel tettünk eleget. 

Jó volt látni a sok mosolyt, 
néha megható könnyeket, me-
lyeket a Nefelejcs Tánccsoport 
és a Vidám Fiúk csaltak az 
emberek arcára.

A fentiek is jól mutatják, 
hogy nem unatkoztunk a ta-
vasz folyamán. Büszke vagyok 
a klubtagjaink aktivitására.

Ender Júlia elnök

Az új büntetőeljárási törvény fontosabb újításai
Ezen rövid összefoglaló megírásának aktualitása az, hogy az új 
büntetőeljárási törvény – tekintve, hogy társadalmi szempontból 
is jelentős, újszerű törvényről van szó - hatálybalépése 2018. 
évben várható.

Tavasszal is aktív volt 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Diplomahangverseny
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Kalandos gyermeknap a városban 
– május 27.
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Határon innen, határon túl

A Szigetszentmiklósi József 
Attila Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 7. évfo-
lyamos 80 kisdiákja immár ha-
todik alkalommal tett látoga-
tást a „Határtalanul” tanulmá-
nyi kirándulás keretében az 
elcsatolt országrészek magyar 
lakta területein. Idén Felvidé-
ken jártunk, az előző években 

pedig a Vajdaságban. Amíg is-
kolánk diákjai a határon túl, 
addig a külhonban élő diákok 
határon innen emlékeztek Tria-
nonra június 4-én. Idén immár 
hatodik alkalommal került 
megrendezésre az „Öt ország, 
egy nemzet” elnevezésű ren-
dezvény, amely mára a város 
nemzeti összetartozás napja al-

kalmából tartott megemlékezé-
sének szerves része lett. A Szi-
getszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében 
most az irodalomé volt a szó. 
Vendégeink ezúttal a Vajda-
ságból (Zentáról), Erdélyből 
(Gyergyószentmiklósról), Fel-
vidékről (Komáromból) és Kár-
pátaljáról (Mezőváriból) ér-
keztek.

Köszönjük mindazoknak, 
akik jelen voltak a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

színháztermében, hogy meg-
hallgassák őket, és együtt em-
lékeztek velünk.

„A hagyomány nem a hamu 
őrzése, hanem a láng tovább-
adása” (Morus Tamás). Ezt tet-
ték az itt jelen lévő diákok, ta-
nárok, kollégák, MI, MAGYA-
ROK, határon innen, határon 
túl. Jövőre visszavárunk min-
denkit, és szeretettel hívjuk ez-
úton is a néptánc, népzene 
iránt érdeklődőket.

Zilling Ibolya
igazgató

Trianonra emlékeztünk. Nagyon nehéz erről az eseményről be-
szélni, különösen nekem, aki szintén a mai határon túl született, 
Vajdaságban. Ezért is érzem részben kötelességemnek, hogy di-
ákjaim is megismerjék a régi Magyarországot, annak történel-
mét, kultúráját, mindennapi életét.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Parkjában

Beszédet mondott Nagy 
István, Gyergyószent-
miklós Város Önkor-
mányzatának jegyzőjeA gyergyószentmiklósi Szín-kron csoport előadása
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A pedagógusokat köszöntötte a város

Június 9-én a szigetszentmik-
lósi tanároknak mondott kö-
szönetet egész éves szolgála-
tukért Szabó József polgár-
mester, valamint dr. Pálos 
Annamária, a Szigetszentmik-
lósi Tankerület vezetője.

Az új általános iskola 
hang versenytermében rende-
zett ünnepségen szakmai elis-
merések átadására is sor ke-
rült. Oklevelet vehetett át Bán 
Anikó és Ruckel Józsefné, a 
Bíró Lajos Általános Iskola 
tanárai. 

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kapott Ambrózi Ibo-
lya, Gulyásné Trangóni Ma-
riann és Simonyi Tiborné a 
Bíró Lajos Általános Iskolából, 
valamint Kókánné Stefkó 
Mária a József Attila Általá-
nos Iskolából.

Arany oklevelet vehetett át 
Fülöp Jánosné és Garzó And-
rásné.

A zenés, műsoros estet a 
Napraforgók Néptánccsoport 
előadása zárta.
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Idén tripla jubileumot ünnepelhe-
tett a koncert közönsége. A Szi-
getszentmiklósi Ifjúsági Parlament 
Egyesület, amely minden évben 
graffitiversenyt hirdet erre az ese-
ményre, idén 10 esztendős. Maga 
a Tanévzáró Koncert is egy évtize-
des, és a város rádiója, a Lakihegy 
Rádió is idén ünnepli 10. születés-
napját. Ennek alkalmából igazán 
nagyszabású eseménynek adott 
otthon a Kéktó Szabadidőpark jú-
nius 17-én, ahová a Lakihegy 
Rádió számos kísérőprogramot 
szervezett. A Go Trabi Go jóvoltá-

ból látványos trabantos vetélke-
dőn vehettek részt a kilátogatók, 
akik az élményautózástól a külön-
féle ügyességi versenyeken át a 
kvízjátékig sokféle attrakcióban 
mérhették össze a tudásukat, te-
hetségüket. A legügyesebbek sor-
soláson vettek részt, akik közül a 
szigetszentmiklósi Rigó Adrián 
nyerte a Lakihegy Rádió álom-
konyháját. Különleges alkalom 
volt a Trabant-festés is a helyi ál-
talános iskolások számára, akik 
csapatban versenyezve pingálták a 
járgányokat a 10 éves rádió téma-

körében. A rádió 500 szeletes me-
gatortája is osztatlan sikert ara-
tott. Szintén a Lakihegy Rádió jó-
voltából – a Tanévzáró Koncert 
történetében először – két óriási 
LED-falon is figyelemmel kísérhet-
te a közönség a színpadi esemé-
nyeket. Ugyancsak itt került be-
mutatásra a Lakihegy Rádió szüle-
tésnapjára írt dal, a Körforgás vi-
deoklipje, amelyet azóta már a 
YouTube-on is megtekinthet bárki 
Krisz Rudolf előadásában.

A szeles, barátságtalan időjá-
rás ellenére is majdnem rekordot 

döntött a Tanévzáró Koncert, 
csak a 7 évvel ezelőtti EDDA-
koncerten voltak többen a Kék-
tón. A sötétedés perceire terve-
zett folyékony tűzijáték a viha-
ros széllökések miatt csak rész-
ben valósulhatott meg, mégsem 
maradt senkiben hiányérzet a 
gazdag programkínálat okán. 
A fergeteges hangulatról idén is 
két sztárcsapat, a Bëlga és a 
Punnany Massif gondoskodott.

A graffiti- és az osztálytabló-
verseny eredményeit a 13. olda-
lon közöljük.

Több mint hatezren a Tanévzáró 
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Koncerten

Koncertezik a Bëlga

A Lakihegy Rádió álomkonyhájának nyertese

Színpadon a Punnany Massif

Egyedi látványosság: folyékony tűzijáték
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Látogatás 
Lengyelországban
A József Attila Általános Iskola 
diákjai áprilisban testvériskolai 
látogatáson vettek részt a len-
gyelországi Busko Zdrójban. 
Programjuk középpontjában a 
környezetvédelem és a hulla-
dékhasznosítás állt. Útjuk során 
több helyszínt is felkerestek: 
Krakkó, Wieliczka, Kielce – 
Geopark és Swietokrzyskie 
„Holly Cross" volt a fontosabb 
állomás. 

A látogatás költségeihez a 
Szigetszentmiklósi Önkor-
mányzat nyújtott támogatást.

A Délvidéken jártunk
Május 9-én a zentai Emlékiskolába kaptunk meghí-
vást. Nagy szeretettel vártak és fogadtak bennünket 
vendéglátóink. Öt diákkal képviseltük a József Attila 
Általános Iskolát az ünnepélyen: Czakó Zoltán hege-
dült és szavalt, Márton Réka ugyancsak szavalt, 
Engelbrecht Eszter és Szabó Kata népdalcsokrot adott 
elő. Nagy tapsot kaptak a „vendégművészek”, az igaz-
gatónő is gratulált: „Hoztátok a szigetszentmiklósi 
színvonalat” – mondta. 

Másnap a vendéglátó gyerekekkel városnézésre 
indultunk, több nevezetességet is megtekintettünk, 
majd a városháza dísztermében humoros jelenetet 
adtak elő a diákok Kulhavi Marci vezényletével. Na-
gyon jól éreztük magunkat, szép emlékekkel feltöltőd-
ve tértünk haza a testvériskolánkból.

Kókánné Stefkó Mária

Finn diákok látogatása
Immár több mint 20 éve annak, hogy Szigetszentmiklós 
baráti kapcsolatot ápol a finnországi Haukipudassal. Május 
8-án egy csoport finn diák látogatott el városunkba, a 
többi között a József Attila Általános Iskolába.

A vendégek három tanórát tekintettek meg. Az első, 
angolórán a 6.b osztály tanulói meséltek vendégeinknek 
iskolánkról, bepillantást nyújtva ezzel a suli mindennapi 
életébe. Az óra végén a finn gyerekek egy ajándékkal ked-
veskedtek diákjainknak, a finn Mölkkyvel, és meg is ismer-
tették velünk a játék szabályait. A második órán a 4. és a 
8. osztály tanulói magyar és angol dalokat adtak elő. 
Végül a finn vendégek egy történelemórán tettek rövid 
látogatást, ahol a 8. osztály tanulóinak lehetőségük nyílt 
beszélgetni testvérvárosunk diákjaival.

Véleményem szerint ez a látogatás rendkívül hasznos 
volt, a gyerekek jól érezték magukat, és kötetlenül sikerült 
többet megtudnunk egymásról, egymás kultúrájáról, min-
dennapi életéről.

Balog Miroszláva
angolnyelv-tanár



Az idei Osztálytabló-versenyen 19 
osztály indult. A verseny – az online 
és a helyszíni szavazatok alapján – 
a következő eredménnyel zárult:

  József Attila Általános Iskola  
8.b osztály – 818 szavazat

  Bíró Lajos Általános Iskola  
8.d osztály – 329 szavazat

  Bíró Lajos iskola  
8.b osztály – 252 szavazat
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2017. augusztusi 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

2017. augusztus 19. (szombat)
Sváb Party
Szervező: Német Nemzetiségi Önkormányzat
A belépés díjtalan! Helyszín: Sziget Fitness parkolója

2017. augusztus 20. (vasárnap), 18.00
Államalapító Szent István király napja
Kiállítás – ünnepi műsor – táncszínház – tűzijáték – 18–22 óra
Program:
18.00 Puha Ferenc festőművész kiállításmegnyitója a Városi Ga lériában.
Ünnepi műsor:
Térzene: Az Ádám Jenő Zeneiskola fúvószenekarának műsora. A műsor to-
vábbi közreműködői: Székely Miklós Városi Kórus, Máté János Református 
Kórus és a Szent Erzsébet Kórus. Ünnepi köszöntőt mond: Szabó József, 
Szigetszentmiklós város polgármestere. 
Ünnepi beszédet mond: Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
20.00 Magyar Nemzeti Táncegyüttes: TÁNCRAPSZÓDIA című táncszín-
házi előadása 2 részben. Rendező-koreográfus, művészeti vezető: Zsuráfszky 
Zoltán Kossuth-díjas, kiváló művész
22.00 Tűzijáték
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti lezárt útszakasz

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A szintén idén 10 éves SZIPE és a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház által szervezett graffitiverseny során két 
kategóriában értékelte a zsűri az alkotásokat.

TÁNCRAPSZÓDIA
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes elő-
adása 2017. augusztus 20-án, 20 órai 
kezdettel a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház előtt.

KEDVES OLVASÓINK!
A Városi Könyvtár és Közösségi Házban a kölcsönzés 

2017. június 26. és július 30. között szünetel.
Az első kölcsönzési nap: 2017. július 31. (hétfő).

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!

FELHÍVÁS
XIII. Roxiget Rockzenei Fesztivál és Tehetségkutató Verseny

AZ „ÖRÖM A ZENE“ könnyűzenei tehetségkutató sorozat 
2017. Pest megyei regionális versenye

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 
LEGJOBB AMATŐR ROCKZENEKARÁT KERESSÜK!

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. AUGUSZTUS 3.
FŐDÍJAK:

VIDEOKLIP-KÉSZÍTÉS A H.S.C. STÁBISKOLÁVAL
100 000 FT ÉRTÉKŰ HANGÁRUHÁZ-UTALVÁNY

TOVÁBBI DÍJAK: FELLÉPÉSI LEHETŐSÉG AZ ANNA & THE BARBIES 
ÉS A PÁL UTCAI FIÚK ZENEKAROK EGY FŐVÁROSI 

VAGY VIDÉKI NAGYVÁROSI KONCERTJE ELŐTT, 
VALAMINT EGYÉNI KÜLÖNDÍJAK TÁMOGATÓI FELAJÁNLÁSKÉNT

AZ „ÖRÖM A ZENE“ DÖNTŐ GYŐZTESE 1 + 1 millió Ft értékű fődíjat 
nyer a HANOSZ ÉS AZ NKA – Cseh Tamás program jóvoltából.

Jelentkezési feltételek és további infó:

www.Roxiget.Hu; www.Musicmedia.Hu 

Az osztálytabló- 
verseny eredményei

A graffitiverseny 
eredményei

14 év alattiak kategóriában: 
 Peták Krisztián (10 éves) 
 Száraz György (7 éves) 
 Nagy Sarolt és Fábián Zsóka párosa (13 évesek)

14 év felettiek kategóriában: 
 Kovács Lili (14 éves) 
 Gábor Bence (22 éves) 
  Alkalmi társulás tagjai: Török Dóra, Sáfár Anita, 

Karádi Krisztián, Ostorházi Kinga, Nissy Lili

Fotó: 
Váradi Levente



14 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2017. 7. szám

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
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

Nemzetközi szabadfogású Gömör Kupa
Május 13-án a felnőtt szabadfogású szakágunk 
3 versenyzője vett részt a szlovákiai Rimaszom-
baton megrendezett nemzetközi Gömör Kupán. 
Csapatunk hibátlan mérleggel zárta a tornát, 
mindhárom versenyzőnk – Gergely László (70 
kg), Tomin Márton (97 kg) és Nagy Mihály (125 
kg) – egyaránt három győzelmet követően áll-
hatott fel a dobogó tetejére, így aranyérmet 
nyertek.
 

Felnőtt szabadfogású férfi 
és női országos bajnokság

Május 23-án rendezték az idei évi felnőtt sza-
badfogású férfi és női ob-t, ahonnan a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is éremmel térhetett haza 
a Sziget SC. 
Szabó Franciska kitűnő birkózással a harmadik 
helyen végzett a női 69 kg-os súlycsoportban, 
míg a férfiak részéről Nagy Mihály (125 kg) 
szerzett értékes ötödik helyet. 

Diák I. kötöttfogású országos bajnokság
Május 28-án Tatabánya adott otthont a Diák 
I-es kötöttfogású országos bajnokságnak, 
amelyen 55 egyesület 184 versenyzője vett 
részt. Csapatunk az erős mezőny ellenére is 
sikeresen szerepelt, hiszen Zsivnovszky Péter 
révén (54 kg) egy bronzéremmel, illetve Mózes 
Ádám (50 kg) és Koncz Bence (76 kg) által két 
pontszerző ötödik hellyel térhettünk haza a 
versenyről. 

Diák és serdülő területi csapatbajnokság
Június 3-án Nyársapáton került megrendezés-
re a diák- és serdülőkorcsoport számára a Kö-
zép-magyarországi területi csapatbajnokság. 
Serdülőcsapatunk több üres súlycsoport elle-
nére, a kitűnő egyéni teljesítményeknek kö-
szönhetően a második helyen végzett, és ezzel 
kvalifikálta magát az országos döntőre. Diák-
csapatunk a pontszerző ötödik helyet szerezte 
meg. 

A serdülőcsapat tagjai: Mráz Zoltán, Márai 
Kende, Mózes Ádám, Patyi Máté, Rusz Gergely, 
Zsivnovszky Gergő és Koncz Bence.
A diákcsapat tagjai: Köblő Anna, Gál Péter, 
Thoma Gergő, Dollányi Henrik, Gál Balázs, Jenei 
Bence, Zsivnovszky Péter és Balogh Attila.

Macedonian Pearl
Június 11-én a makedóniai Stip városában 
rendezték a Macedonian Pearl elnevezésű 
nemzetközi szabadfogású versenyt. A 12 or-
szágot felvonultató viadalon csapatunk két 
versenyzővel képviselte magát (Tomin Márton, 
Nagy Mihály), akik mindketten dobogóra áll-
hattak. Marci a 97 kg-os kategóriában ezüst-
érmet szerzett, míg Misi a 125 kg-ban arany-
éremig menetelt.

Jozef Svoboda-emlékverseny
Június 17-én Pozsony adott otthon a nemzet-
közi szabadfogású Jozef Svoboda emlékver-
senynek. A rangos, 17 országot felvonultató 
eseményen egyesületünket két versenyző képvi-
selte (Gergely László 70 kg és Nagy Mihály 125 
kg). Misi a felnőttválogatott tagjaként bronzér-
met szerzett a nehézsúlyúak között. 

Tomin Márton
Sziget SC

Birkózóhírek

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

PÁLYÁZAT
A Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház, valamint a Hunga-
ricum Gombfoci Háza Múze-
um „Élő hagyományaink – a 
gombfoci" címmel pályáza-
tot hirdet  különleges 
és  képes gombfocicsapatok, 
tárgyak, 1945 előtti szabály-
könyvek, képek és dokumen-
tumok gyűjtésére, valamint 
kiállítására.

Célunk a hazánkban egye-
dülálló és a Megyei Értéktár-
ban már helyet kapó gyűjte-
ményes kiállítás gazdagítása.

Leadási helyek:

Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház: 

2310 Szigetszentmiklós, 
Tököli út 19.

Gombfoci Múzeum: 
2310 Szigetszentmiklós, 
Bajcsy-Zs. úti II. üzletsor

 
Információs telefon: 

06-20/806-1013
 

Beérkezési határidő: 
2017. augusztus 31.

 
Díjazás: 
Az első három helyezett ér-
tékes jutalomban részesül, a 
tárgyak pedig időszakos kiál-
lításra kerülnek.



2017. 7. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 15

249Ft/kg

BOMBAJÓ ÁR

SÜLT VAGY LEVES LESZ?

FRISS pecsenye 

CsirkeCOMB
FRISS Sertés

HúsosCSONT
NE ÁLLJ SORBA...
Rendelj előre: +36-20/420-5753Szigetszentmiklós, Ifjúság út 1.

VISSZAVONÁSIG vagy
a készlet erejéig érvényesek

az árváltoztatás jogát fenntartjuk

349Ft

/kg
Hûsé

gká
rty

ás 
ár

• elérhető árak

• zöldövezeti elhelyezkedés

• magas szintű egészségügyi ellátás

• intézményi orvos és rendszeres 
szakorvosi ellátás

• önálló, akadálymentesített 
apartmanok

• gyógytorna

• az ellátás gondtalan kényelme

• függetlenség a főzés, mosás, 
takarítás terhe nélkül

• a programlehetőségek széles skálája

Jöjjön, 
nézzen be hozzánk!

Várjuk jelentkezését: 
06 1 510 00 14

www.olajagotthonok.hu

Fel tudja sorolni a csepeli Olajág Otthonok előnyeit?

Legyen a mi otthonunk az Ön otthona!

Gondoskodjon időben a teljes 
értékű nyugdíjas éveiről!



A programokról további részletek itt találhatóak:

Információ és jelentkezés: 
Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6. 
Tel.: 0620/9494 760, E-mail: info@kisdunamente.hu 

Hajókirándulások 
a Ráckevei Duna-ágon

www.kisdunamente.hu
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Csepel-sziget kerülés (08:30-20:30)

szeptember 23.

Ráckevei piacozás (08:30-16:00)

 augusztus 12.

Tassi kirándulás (11:30-17:30)

július 29., október 14.

Sétahajózás a Kis-Dunán
(10:00-től és 11:00-től)

augusztus 13., szeptember 24.

Vacsoraest a Kis-Dunán

július 29. (20:00-21:30)


