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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület június 28-i rendes üléséről

Rendeletalkotás
A testület elfogadta a helyi közmű-
velődésről szóló 11/2014. (V. 05.) 
önkormányzati rendelet, az egyes 
anyakönyvi események engedélyezé-
séről és az eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő dí-
jairól szóló 19/2016. (VI. 29.) önkor-
mányzati rendelet, valamint a laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és értéke-
sítéséről szóló 26/2011. (X. 27.) ön-
kormányzati rendelet módosítását.

Módosult a fizetendő bölcsődei 
gondozási díj összegére vonatkozó-
an a gyermekvédelem helyi rendsze-
réről szóló önkormányzati rendelet. 
A módosító 19/2017. (VI. 28.) önkor-
mányzati rendelet 2017. szeptember 
1-jén lép hatályba.

A képviselő-testület megalkotta 
a helyi kitüntető díjakról és adomá-
nyozásuk rendjéről szóló rendeletet, 
amely 2017. június 29-én lépett 
hatályba.

Szociális, intézményi, 
köznevelési ügyek
A hajléktalan személyek ellátásának 
biztosítása érdekében a Magyar Vö-
röskereszt Pest Megyei Szervezeté-
vel kötendő feladat-ellátási szerző-
dés keretében az önkormányzat 
2017. szeptember 1. napjától hatá-
rozatlan időre maximum 15 fő, Szi-
getszentmiklós közigazgatási terü-
letén tartózkodó hajléktalan sze-
mély nappali ellátását, éjjeli mene-
dékhely ellátását, valamint hajlékta-
lan személyek átmeneti szállásának 
ellátását biztosítja a Magyar Vörös-
kereszt Pest Megyei Szervezete által 
fenntartott Hajléktalanokat Ellátó 
Integrált Intézmény útján.

Ugyancsak a Magyar Vöröske-
reszt Pest Megyei Szervezetével 
kötendő feladat-ellátási szerződés 
keretében kívánja az önkormányzat 
a családok átmeneti otthonát biz-
tosítani 2017. szeptember 1. napjá-
tól határozatlan időre 3 sziget-
szentmiklósi család (maximum 9 
fő) részére.

Bölcsődei ellátás céljára 12 
hónap időtartamra tovább bérli az 
önkormányzat a korábbi szerződé-

ses feltételek szerint a Szigetszent-
miklós, Semmelweis u. 20. 3775/2 
hrsz.-ú ingatlant, valamint a Szi-
getszentmiklós, Petőfi u. 13014 
hrsz.-ú ingatlant. 

A Szigetszentmiklósi Akácliget 
Óvoda létszámát 2017. szeptember 
1-jétől határozatlan időre 2 fő teljes 
munkaidős gyógypedagógiai asz-
szisztens státusszal növelte meg a 
képviselő-testület. 

Döntés született a Humanitas’ 
91 Közalapítvány 500 000 Ft-tal 
történő támogatásáról, továbbá a 
Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda 
alapító okiratának módosításáról.

Az iskolaorvosi feladatokat 2017. 
szeptember 1. napjától dr. And rá-
sofszky Csilla Judit látja el a Sziget-
szentmiklósi József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
valamint a Szigetszentmiklósi Bíró 
Lajos Általános Iskola tanulói tekin-
tetében. 

Beruházások, felújítások
A Szigetszentmiklós, Csépi út 6352/5 
hrsz. alatti ingatlanra 100 férőhe-
lyes, 4 foglalkoztatós, me-
legítőkonyhával rendelkező óvodai 
intézményt építtet az önkor mányzat 
és egyúttal gondos kodik az óvodai 
eszközök beszerzéséről, melyre ösz-
szesen bruttó 655 000 000 Ft fede-
zetet biztosított a képviselő-testület. 

Módosult a Temesvári utcai 
óvoda tervezési programja a gép-
járművek részére biztosítandó vá-
rakozóhelyek (parkoló) telken belü-
li elhelyezését illetően.

Az önkormányzat elkészítteti a 
Rév út–Üdülő sor HÉV-átjáró meg-
világításához szükséges terveket, 
melyre 450 000 Ft keretösszeget 
biztosított a testület.  

Döntés született a Radnóti u. 6. 
szám alatti József Attila Általános 
Iskolába beszerelt, eddig bérelt 
világítási eszközök legfeljebb 95 
295 Ft + áfa maradványértéken 
történő megvásárlásáról.  

A karácsonyi díszkivilágítás 
régi fénydekorációs elemeinek fel-
újítására és új fénydekorációs esz-
közeinek beszerzésére bruttó 4 
350 235 Ft fedezetet biztosított a 
képviselő-testület. 

Településrendezés, 
ingatlanügyek
Döntés született arról, hogy a 
Gyári út területét érintő rekonst-
rukciós munkákkal kapcsolatban 
az önkormányzat ingatlanhaszno-
sítási szerződést köt a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-vel.

Döntött továbbá a testület 
arról, hogy az önkormányzat közút 
céljára térítésmentesen önkor-
mányzati tulajdonba veszi a Szi-
getszentmiklós 13374 és 13375 
hrsz.-ú, magántulajdonban lévő 
utakat.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a hivatal megvizsgálja 
a Szigetszentmiklós 6164 hrsz.-ú 
ingatlanon játszótér, közpark ki-
alakításának, valamint az ingatlan 
esetleges megvásárlásának lehe-
tőségét.

Közterületek elnevezése, 
átnevezése
A Szigetszentmiklós 7041 hrsz.-ú 
közterületi ingatlant Borbolya közre, 
a Szigetszentmiklós 3362/4 hrsz.-ú 
kivett saját használatú utat Kürt 
közre, a Szigetszentmiklós 13 368 
hrsz.-ú kivett magánutat Szellőró-
zsa utcára, míg a Szigetszentmiklós 
871/6 hrsz.-ú közterületi ingatlant 
Örkény István közre nevezte el a 
testület. 

Két esetben döntés született 
közterület átnevezéséről is. Ennek 
megfelelően a Szigetszentmiklós 
402/24 hrsz.-ú közterületi ingatlant 
Ezredes utcára, míg a Szigetszent-
miklós 11 200/39 hrsz.-ú kivett saját 
használatú utat Levendula utcára 
nevezte át a képviselő-testület.

Önkormányzati gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos 
döntések
A testület elfogadta az Aries Non-
profit Kft., a Szigeti Vízművek Non-
profit Kft., az SZSZM Szigetszent-
miklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti tervét, valamint ja-
vasolta a Kis-Duna mente TDM 
Nonprofit Kft. taggyűlése számára a 
társaság 2017. évi üzleti tervének 
elfogadását. 

Egyéb ügyek
Szigetszentmiklós város köz- és va-
gyonbiztonságának, közlekedési 
rendjének javítása érdekében az ön-
kormányzat ismételten megállapo-
dást köt a Pest Megyei Rendőr-főka-
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pitánysággal közrendvédelmi járőr-
szolgálatra és a térfigyelő kamera-
rendszer működtetésére 2017. július 
1. napjától 2018. június 30. napjáig 
terjedő 1 éves, határozott időtar-
tamra, melyre 21 960 000 Ft fedeze-
tet biztosított a testület. 

A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy Halásztelek Város Ön-
kormányzata és Szigethalom Város 
Önkormányzata az előírt hat hóna-
pos időköz leteltét követően kilép-
jen, valamint, hogy Kisoroszi Város 
Önkormányzata tagként csatlakoz-
zon a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Elfogadásra került a Felső-Duna-
ági Természet- és Környezetvédelmi 
Közalapítvány, az EGOMIR, a Hu-
manitas ’91 Közalapítvány, a Sziget-
szentmiklós Egészséges Városért 
Közalapítvány 2016. évi tevékenysé-
géről szóló beszámoló, valamint a 
Települési Értéktár Bizottság tevé-
kenységéről szóló beszámoló.

További döntések születtek még 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingatlankezelésbe adására, képvise-
lői keretek felhasználására, szociális 
önkormányzati bérlakás megvásár-
lására, valamint önkormányzati bér-
lakás bérleti jogviszonyának meg-
hosszabbítása iránti kérelem elbírá-
lására vonatkozóan. 

a képviselő-testület 
2017. július 11-i 

rendkívüli üléséről
Beruházások, felújítások
Elfogadásra került a Szigetszent-
miklós, Bucka városrész szennyvíz-
csatornázása és a szennyvíztisztító 
telep bővítése című projekt össze-
foglaló jelentése. 

A képviselő-testület módosította 
a – 464/2010. (X. 28.) sz. Önkor-
mányzati Határozatban szereplő – 
251 000 Ft érdekeltségi hozzájárulás 
összegét 98 173 Ft-ra, egyúttal fel-
kérte a társulatot a befizetési külön-
bözetek visszafizetési módjának 
megállapítására, valamint a módo-
sítások átvezetéséhez szükséges 
döntések meghozatalára és a tagság 
tájékoztatására.

Döntés született továbbá arról, 
hogy a társulati hitel 2017. decem-
ber 31-i tőketörlesztésére készfizető 
kezességvállalás címen 50 000 000 

Ft keretösszeget biztosít az önkor-
mányzat.

A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sport Kör az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában lévő 
Szigetszentmiklós, belterület 
13 291/5 hrsz.-ú ingatlan 1947 m2 
térmértékű részén 2414,31 m2 hasz-
nos területű kézilabdasportcsarnok-
épületet és hozzá tartozó más épít-
ményeket építsen.

A kézilabda-sportcsarnok meg-
valósításához a beruházás bekerülé-
si költségének 30%-át, de összesen 
legfeljebb 130 000 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást 
biztosított a testület.

Egy, a korábbi határozatában – 
az építmény tervezésének költségei-
re – biztosított 7 112 000 Ft előzetes 
támogatás visszafizetését a testület 
elengedte azzal, hogy a telken belü-
li és kívüli közművesítés költségeit a 
Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport 
Kör vállalja. 

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy indulni kíván az Önkor-
mányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésének támogatása Pest me-
gyében c. pályázaton, melynek kere-
tében a Szigetszentmiklós, 7030 
hrsz.-ú ingatlanon az alapellátáshoz 
sorolt szolgáltatások fejlesztésének 
keretében a háziorvosi szolgálatnak 
az alapellátásához kapcsolódó új 
épületet kíván építeni.

Az engedélyes tervek elkészíté-
sére, pályázati dokumentációk ösz-
szeállítására legfeljebb bruttó 
9 500 000 Ft fedezetet biztosított 
a testület. 

Egyéb ügyek
Az ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Köz-
pont Kft.-vel 2012. november 15-én 
létrejött, többször módosított bérleti 
szerződést, valamint az ÁTI-Sziget 
Ipari Szolgáltató Központ Kft.-vel és 
a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal-
lal 2014. február 10-én létrejött 
háromoldalú megállapodást a hasz-
nálat befejezésével, 2017. március 
31-i hatállyal megszüntette a képvi-
selő-testület.

Döntések születtek még képvi-
selői keretek felhasználására, vala-
mint városfejlesztési vízió és kon-
cepció elkészítésére vonatkozóan. 
A  koncepció kidolgozására bruttó 
6 500 000 Ft fedezetet biztosított 
a testület. 

A tűzgyújtási tilalommal 
kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalók
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ez vonatkozik a tűzrakó 
helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, de tilos a parlag- 
és gazégetés is az erdők mellett. Külterületen a tarló és a 
zöldhulladék égetése főszabály szerint tilos, ilyen helyen csak 
akkor szabad égetni, ha azt külön jogszabály megengedi, pél-
dául növény-egészségügyi okok miatt. Az égetéshez ilyenkor 
is engedélyt kell kérni a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség-
től 10 nappal az égetés tervezett időpontja előtt.

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, ilyen eset-
ben is csak a rendeletben meghatározott időben. Szigetszent-
miklóson a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. 
(X. 01.) Önk. Rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiakat írja elő:

„Az égetés minden héten, pénteken 8 órától 20 óráig tör-
ténhet, amennyiben az időjárási viszonyok azt lehetővé teszik, 
és ha a kerti hulladék, avar égetésre alkalmas, száraz állapot-
ban van.”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Aries Nonprofit 
Kft. telephelyén (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12–14.) a 
lakossági zöldhulladékot tárgyév március 1-jétől november 
30-ig minden hónap utolsó pénteki napján 8.00–17.00 óra 
között díjmentesen lehet elhelyezni 100 kg/háztartás mennyi-
ségig.

Igazgatási és Népjóléti Osztály

HELYIADÓ-HÍREK
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának adóirodája tájé-
koztatja a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 2017. II. 
félévre esedékes helyi adókat és a gépjárműadót 2017. szep-
tember 15-ig lehet késedelmipótlék-mentesen megfizetni.

Az építményadó, gépjárműadó, iparűzési adó, késedelmi 
pótlék, bírság számlákról szóló értesítések alapján a befizetés 
történhet az alábbi számlaszámokra, illetve a postázott befi-
zetési csekkre. 

A számlaegyenleg-értesítők 2017. augusztus végétől kerül-
nek kézbesítésre. 

Iparűzési adó számlaszáma: 11742252-15393276-03540000
Gépjárműadó számlaszáma: 11742252-15393276-08970000
Építményadó számlaszáma: 11742252-15393276-02440000
Késedelmi pótlék számlaszáma: 
 11742252-15393276-03780000
Bírság számlaszáma: 11742252-15393276-03610000

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető
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Július 1-je 1992 óta a magyar 
egészségügy napja. 199 évvel 
ezelőtt ezen a napon született 
Semmelweis Ignác, az „anyák 
megmentője”, aki kiemelkedő 
szerepet játszott a gyermekágyi 
láz leküzdésében.

A Semmelweis-nap alkalmá-
ból országszerte köszöntötték a 
magyar egészségügyben dolgo-
zókat. Szigetszentmiklóson jú-
nius 23-án tartott ünnepséget a 
város önkormányzata a helyben 
szolgáló orvosok és egészség-
ügyi dolgozók köszöntésére.

A Polgármesteri Hivatal 
földszinti tanácskozótermében 
Sallai Gábor, a Népjóléti Bizott-
ság elnöke mondott köszönetet 
az orvosok és asszisztensek ál-
dozatos munkájáért.

A folytatásban a Napraforgó 
Óvoda Méhecske nagycsoport-
jának gyermekei adtak műsort. 
A pohárköszöntő után állófoga-
dás zárta az eseményt, amelyen 
kötetlen formában cserélhettek 
tapasztalatot a résztvevők.

2018-ban lép hatályba az új 
büntetőeljárási törvény. Ennek 
apropóján a fontosabb változá-
sokról cikksorozat formájában 
tájékoztatjuk az érdeklődőket.

A jelenlegi szabályozásban léte-
zik egy ún. kétéves szabály, 
amelynek értelmében, ha a 
nyomozás meghatározott sze-
mély ellen folyik, az legfeljebb 
a gyanúsított első kihallgatásá-
tól számított két évig hosszab-
bítható meg. Ezt a nyomozó 
hatóságok úgy próbálják meg-
kerülni, hogy először mindent 
felderítenek, és utána közlik a 
gyanúsítást. Az új eljárási tör-
vény alapján hamarabb kerül 
sor a gyanúsítotti kihallgatásra, 
ami előtt a nyomozó hatóság 
nem tud majd önállóan tanúkat 
kihallgatni.

Fontos újítás, hogy a nyo-
mozás előtt egy ún. előkészítő 
eljárás lenne. Ennek az előké-

szítő eljárásnak a célja vala-
mely bűncselekmény gyanújá-
nak megállapítása vagy éppen 
kizárása. Ez alapvetően hat 
hónapig tarthat. Ha az előké-
szítő eljárás során beszerzett 
adatok alapján megállapítható 
a bűncselekmény gyanúja, a 
nyomozást el kell rendelni.

A büntetőeljárás nyomozás-
sal kezdődik, amely két sza-
kaszra oszlik: felderítés és vizs-
gálat. A felderítés a gyanúsított 
első kihallgatásával fejeződik 
be. Majd a vizsgálat ügyészi 
irányítás mellett a konkrét sze-
méllyel szembeni vádemelés 
eldöntéséhez szükséges bizo-
nyítási eszközök beszerzésére 
irányul.

Az új büntetőeljárási tör-
vény kapcsán a felderítési szak-
ban a nyomozó hatóságnak a 
jelenleginél sokkal kevesebb le-
hetősége lesz a bizonyítás elhú-
zására, mivel önállóan nem 

folytathat majd le tanúkihallga-
tásokat, szakértői kirendelése-
ket. Ami a felderítéshez elen-
gedhetetlenül szükséges, azt 
megteheti majd önállóan is, de 
a tanúkihallgatáshoz már ügyé-
szi jóváhagyásra lesz szükség.

A gyanúsított kihallgatását 
követően az ügyésznek lesz 
lehetősége arra, hogy ún. eljá-
rásgyorsító intézkedéseket te-
gyen, amelyekkel vége is sza-
kadhat a nyomozásnak. Példá-
ul, ha a terhelt elismeri a bű-
nösségét a feltárt bizonyítékok 
alapján, és elfogadja az elé tárt 
tényállást, akkor az ügy átke-
rülhet vádemelési szakba.

Ennek a célja a nagyon 
gyorsan befejezhető eljárások 
felgyorsítása. Ezek különösen a 
kisebb súlyú bűncselekmények, 
például a kis értékű lopások és 
a közlekedési bűncselekmé-
nyek.

Dr. Kiss Krisztina

Az új büntetőeljárási törvény fontosabb 
újításai: a nyomozás változása

Az egészségügyben 
dolgozókat 
köszöntötte a város

TISZTELT 
ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a 

hagyatéki, anyakönyvi 
és honosítási ügyekkel 
kapcsolatos ügyintézés  

2017. július 21. 
napjától új helyszínre 

költözött.

A fenti ügyekkel kapcso-
latban munkatársaink a 
Szigetszentmiklós, Lo-
sonczi u. 1. szám alatti 
polgármesteri hivatali 
épület 10. számú irodájá-
ban várják ügyfeleiket. 

Megértésüket köszönjük!
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2017. JÚNIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Botyánszki Tamás Tiborné (1927)
Simon Kálmánné (1935)
Ender András (1929)
Bátor Imre (1974)
Ender Sándorné (1943), Szanyó Bálintné (1941)

2017. JÚNIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szabó Alexandra - Sági Flórián
Kruchió Dorina - Tálas Ádám
Tóth Szófia Anna - Rétfalusi Tamás
Gergics Margit - Ecsedi József
Bihari Ágnes - Szabó József
Juhász Orsolya Renáta - Terdik Tamás

Az Országos Egyesület A Mo so lyért Közhasznú Egyesület júni-
us 15-én egy speciális Spen cer típusú hordággyal segítette a 
Sziget szent mik lósi Mentő állomást.

A mentőknek is kell 
a segítség

Május 19-én hármas ikrek születtek Szigetszentmiklóson. 
A Somogyi család három édes büszkesége: Csenge, Dávid 
és Attila, akiket városunk nevében Szabó József polgár-
mester köszöntött. Jó egészséget, sok boldogságot kívá-
nunk életükhöz!

Hármas ikrek születtek

Egyesületünk irányításával már évek óta eredményesen működnek 
olyan projektek, amelyeknek révén segítséget nyújtunk a megyék-
ben lévő egészségügyi intézmények és mentőállomások számára.

A több éve folytatott kampányunk neve, melyet Szigetszent-
miklós Város Önkormányzata az idei évben 1 000 000 forinttal 
támogatott: „Segítség a Szigetszentmiklósi Mentőállomás részére”.

Tavaly egy váladékszívó berendezést adományoztunk a mentő-
állomásnak, mely a balesetek során felmerülő hányadék és váladék 
eltávolítására szolgál. Az elsődleges célunk az, hogy a fogyó- és 
tartalékeszközöket kiegészítsük, valamint új, megbízható felszere-
lésekkel korszerűsítsük a mentőautókat. 

Június 15-én egy speciális Spencer típusú hordágyat kapott a 
Szigetszentmiklósi Mentőállomás az Országos Egyesület A Moso-
lyért Közhasznú Egyesülettől több mint egymillió forint értékben. 
Segítségével még rugalmasabban tudják mozgatni és rögzíteni a 
betegeket. A fotókon megtekinthető a régi, több tízéves eszköz és 
a most átadott vadonatúj hordágy. Ismét egy mosolynyi adomány 
a Szigetszentmiklósi Mentő állomás részére.

Köszönettel: Nagy István elnök
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület



A lakossági közszolgáltatással 
foglalkozó cég, az Aries Nonprofit 
Kft. idén ünnepeli fennállásának 
48. évét. A társaság 1969. július 
1-jén alakult. Ezen alkalomból 
hagyományosan minden évben 
szerény körülmények között, ám 
méltó módon ünneplik meg a 
dolgozók a születésnapot. Idén 
június 29-én került sor az ese-
ményre az Aries Határ úti telep-
helyén. A jubiláló dolgozók kö-
szöntése után a munkatársak által 
készített „műalkotások” díjazása 
szerepelt a programban, melyet 
délben bográcsos ebéd zárt.
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Isten éltessen, Aries!

A Földművelésügyi Minisztérium jóvol-
tából a „Gördülő Zöldítő” elnevezésű 
program Szigetszentmiklósra érkezett. 
Június 29-én a Csicsergő Óvoda gyerme-
kei élvezhették a felállított jurta adta le-
hetőségeket és hallgathatták meg az elő-

adásokat.  A program célja, hogy a kü-
lönféle oktató-nevelő intézményekben 
olyan interaktív előadásokat tartsanak a 
gyerekeknek, amelyek során játékos 
módon nyújtanak információkat a szak-
emberek a 30–50 km-en belül elérhető 

erdei iskolákról, az erdő- és vadgazdál-
kodás sajátosságairól. A kicsik vetített 
képes előadásokon át ismerhették meg az 
erdőt és az általa kínált különféle attrak-
ciókat, az erdei vasúttól a kilátón át a 
tanösvényig.

Jurtasátor 
az óvodában
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Mezőkövesd 2017. a cirkusz jegyében
Immár 4. éve táboroztunk régi és új 
lakókkal a Zsóry Zsibongóban. Több 
mint 150 diák, egy óvodás és az igaz-
gatónő élvezte a hét minden program-
ját, hiszen fürödtünk, kirándultunk, 
barlangásztunk, vetélkedtünk, kézmű-
ves kedtünk, akadályversenyeztünk, 
bátorságpróbáztunk, sportoltunk: foci, 
röpi, tollas, pingpong…

Mivel a tábor a cirkusz jegyében 
zajlott, megismerkedtünk a cirkusz 
világának minden fontos elemével; a 
játékok nagy része is ehhez kapcsoló-
dott, záró estünkön pedig egy cirkuszi 
előadást rögtönöztünk, ahol jobbnál 
jobb produkciókat láthatott a nagyér-
demű közönség. Fergeteges hangulat-
tal búcsúztunk a „matyó hazájától”, s 
a már jól ismert szállóigével köszön-
tünk el egymástól: Jövőre veletek 
ugyanitt!

Iskolánk ezúton is köszönetét fejezi 
ki a támogatásért Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának!

A József Attila Általános Iskola 
táborozói

2017. SZEPTEMBER 2-án, szombaton 11 órától.
A Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kistérségi Gasztronapot szervez a szigetszentmiklósi 
Nemzedékek Házában. 

Öt német nemzetiségi főzőcsoport, Dunaharaszti, Dunavarsány, 
Pesthidegkút, Szigetbecse és a helyi Német Nemzetiségi Klub 

ételkülönlegességeit kóstolhatják meg az érdeklődők.

Kóstolójegy: 300 Ft.
Ebéd után fúvószene, ének, néptánc szórakoztatja a közönséget!

GASZTRONAP



8 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2017. 8. szám

Szabadtéri Színházi Hétvége

Egészen különleges hangulatuk van a 
nyári szabadtéri színházi estéknek. Mi, 
szigetszentmiklósiak szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy ezért az 
élményért nem kell Szegedre vagy 
éppen a fővárosba utaznunk. A Sziget 
Színháznak és városunk önkormányza-

tának köszönhetően helyben juthattunk 
hozzá idén is ehhez a kivételes lehető-
séghez.

Június 23. és 25. között két darabra 
is jegyet válthattunk, a Valahol Euró-
pában című musicalre és a Leányvásár 
nevű operettre. Mindkét előadást igé-

nyes koreográfia, nagyszerű színészi 
produktum és gazdag díszletezés jel-
lemzett. A Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház előtt felállított színpad ezúttal is 
rengeteg érdeklődőt vonzott, az esti 
előadásokra mindhárom alkalommal 
megtelt a parkoló.
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Július 1-jén igencsak nehezen 
indult a verseny, ám végül min-
den korábbinál sikeresebb lett. 
A vihar előző nap elvitte a felál-
lított sátrakat, molinókat és 
egyéb eszközöket. Miután vörös 
riasztást nem adtak ki a követ-
kező napra, reggel szakadó eső-
ben újra kezdtük Metzger Tibor 
versenyigazgató irányításával a 
sátrak felállítását és a helyszín 
rendbehozatalát, hogy fogadni 
tudjuk az érkező versenyzőket. 
Sokakat otthonmaradásra bírt az 
időjárás, de az igazán elszántak 
eljöttek és jól tették, mert a ne-
vezés kezdetére (8 óra) már kisü-
tött a nap, és a szél is alábbha-
gyott. A futam kezdetére, amit 
csak 10 perccel később kezdtünk 
a kiírtnál, már ragyogó idő fo-
gadta a versenyzőket.

A 25 km-es táv jócskán pró-
bára tette a versenyzőket, míg a 
rövid, 6 km-es táv inkább a kez-
dőknek szólt. 158 indulóból 39 
a  Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület tagja volt. Az elért 
helyezések megtekinthetők a 
www.kenumaraton.hu  oldalon 
vagy a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség honlapján. Az eseményről 
számos fénykép és videó is ké-
szült, ami a YouTube-on tekint-
hető meg.

A szigetszentmiklósiak végül 
három dobogós helyezést értek 
el, két dobogóra esélyes verseny-
zőnk pedig technikai probléma 
miatt kényszerült feladni a ver-
senyt. Nagyon nívós díjakban 

részesültek az első helyezettek, 
továbbá minden résztvevő em-
lékplakettet is kapott. Külön kö-
szönet illeti Kovács Géza Nor-
bertet, aki ezeket a díjakat, pla-

ketteket térítésmentesen fel-
ajánlotta, valamint az összes 
szponzort.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület

Kenumaraton másfél száz résztvevővel
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2017. augusztus–szeptemberi 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 Ön-
kormányzat. A belépés díjtalan!
Helyszín: Sziget Fitness parkolója a 
Bajcsy-Zsilinszky úton

2017. augusztus 20. (vasárnap), 
18.00

Államalapító Szent István ki-
rály napja
Kiállítás – ünnepi műsor – táncszín-
ház – tűzijáték – 18–22 óra
Program: 18.00 Puha Ferenc festő-
művész kiállításának megnyitója a 
Városi Galériában. 19.00 Ünnepi 
műsor: Térzene: Az Ádám Jenő 
Zeneiskola fúvószenekarának mű-
sora. Vezényel: Szentesi István. 
A  műsor további közreműködői: 
Székely Miklós Városi Kórus, Máté 
János Református Kórus és a Szent 
Erzsébet Kórus. Faragó Laura ének-
művész, népdalénekes és Turek 
Miklós színművész. Ünnepi kö-
szöntőt mond: Szabó József, 
Sziget szent miklós város polgár-
mestere. Ün nepi beszédet mond: 
Bóna Zoltán országgyűlési képvise-
lő. Imát mond és az új kenyeret 
megáldja: Deák Csaba görög-
katolikus parochus. 20.00 Ma gyar 
Nemzeti Tánc együttes: TÁNC-
RAPSZÓDIA című táncszínházi elő-
adása 2 részben. Rendező-ko-
reográfus, művészeti vezető: Zsu-
ráfszky Zoltán Kossuth-díjas, kiváló 
művész. 22.00 Tűzijáték. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
előtti lezárt útszakasz.

2017. szeptember 2. (szombat), 
13.00–23.00

XIII. Roxiget Rockzenei Fesztivál 
és Tehetségkutató Verseny  az 
„Öröm a zene” országos köny-
nyűzenei tehetségkutató soro-
zat Pest megyei versenye
Program: 13.00–16.00 Tehetség-
kutató verseny élő döntője, majd 
eredményhirdetés. Fesztivál fel lé-
pők: 16.00 Lucy. 16.45 Parafrázis. 
17.40 No Respect. 18.35 Divina 
Machina. 19.45 DEP RESSZIÓ. 21.35 

ANNA & THE BARBIES. A fesztivál 
ideje alatt kiegészítő szórakoztató 
programok: Segway ügyességi 
program a Sziget Motor Teammel, 
QuizNight – kocsmakvízjáték, 
óriás játékok. Nyereményjáték a 
Roxiget Facebook-oldalán! 
Fővédnök: Szabó József polgármes-
ter. Szervező: Városi Könyvtár és 
Közös ségi Ház. Infó: www.roxiget.
hu. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Kéktó Szabadidő Park

2017. szeptember 9. 
 (szombat), 9.00
XV. Csepel-szigeti Halászléfőző 
Verseny 
A verseny 9.00–13.00 óra között 
zajlik. Eredményhirdetés 14.00-kor. 
Jelentkezés: előzetesen a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési Osz-
tályán. Szigetszentmiklós, Kossuth 
L. u. 2. vagy e-mailen: bognar.
eniko@sziget szent miklos.hu. Tel.: 
06-24/505-504. A csapatok fantá-
zianévvel jelentkezhetnek. Jelent-
kezési lap letölthető a www.
szigetszentmiklos.hu oldalról. 
Jelentkezési határidő: szeptember 
1. Helyszín: Kéktó Szabadidő Park.

2017. szeptember 9. (szombat), 
9.00–13.00 

Szüreti Lovas Felvonulás
Indulás: Városháza elől. Érkezés: 
Kéktó Szabadidő Park. Szervező: 
Sziget szent miklósi Lovas Klub

2017. szeptember 14. (csütörtök),
 9.00–14.00
Anyatej Világnap
Az Anyatej Világnapja alkalmából 
a kisgyermekükkel otthon lévő 
anyukákat a következő progra-
mokkal várják a szervezők: tanács-
adások, termékbemutatók, kézmű-
ves foglalkozások. Bábos mese-
kuckó-bemutató. Ringató. Az 
Aranyszamár Bábszínház Körfor-
gás c. babaszínházi előadása já-
tékkal (1,5–3 éves korúaknak). 
Szervező: Védőnői Szolgálat. A be-
lépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula.

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Az intézményünkben zajló törökbálinti tüdőgyógyintézet 

tüdőszűrő vizsgálata ezúttal augusztus 1-jétől 
szeptember 13-ig várja a vizsgálatra érkezőket. 

A rendelési idő: hétfő: 11.45–17.45, kedd: 07.45–13.45,
szerda: 11.45–17.45, csütörtök: 07.45–13.45,

péntek: 07.45–13.45

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal
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 
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14–18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 

A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 évesnél idősebb tanulók-
nál, akiknél az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen in-
gyenes. Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben tör-
ténő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, tb-kártyá-
ját, illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolását!
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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

Nagyon közel volt a csodához a Sziget szent-
miklós-Artifex futsalcsapata. Az egy évvel ez-
előtt alakult klub megnyerte csoportját az NB 
II-ben, majd a négyes döntőben bejutott a finá-
léba, ahonnan az NB I-es osztályozóra jutott. 
Ebben a párharcban az élvonalbeli Bőnnyel ke-
rült össze a gárda, amely a hazai mérkőzését 
megnyerte ugyan, de a visszavágón alulmaradt, 
pedig 15 perccel a vége előtt még feljutásra állt.

Igazi sikersztori ez, amelyben közel volt a 
happy end.

„Jó lett volna feljutni az élvonalba, de így is 
csupa pozitív gondolat jut eszembe az első NB II-es 
szezonunkról – mondta Kiss Rudolf, a klub elnöke. 
– Nagyszerű volt látni, hogy a nulláról indulva fo-
lyamatosan fejlődik a csapat. Tényleg a semmiből 
jutottunk el az NB I közvetlen közelébe. Az előrelé-
pést könnyű érzékeltetni: az első meccseinken 
nagyjából tíz néző volt, az osztályozón pedig közel 
ötszáz. Szeretnénk elérni, hogy élvonalbeli csapata 
legyen a városunknak, és azt, hogy a szigetszent-
miklósiak jó szívvel látogassanak ki a meccseinkre. 
A cél az, városunkról az is eszébe jusson az embe-
reknek, hogy itt remek futsalcsapat van.”

Az elnök elárulta, hogy a csapatot helyi és 
környékbeli vállalkozók támogatásából is mű-
ködtetik, vagyis igazi összefogásnak köszönhető 
ez a siker. Mivel új egyesületről van szó, így 
tao-s támogatást nem vehet igénybe, tehát ál-
lami támogatás nélkül éri el a sikereket a gárda.

Az együttes vezetőedzője, Haffner György 
– aki korábban válogatott futsaljátékos volt – 
is csodaként élte meg az első NB II-es évet. 

„A játékosok lelkesedése és alázatos munkája 
repített el minket oda, hogy 15 percre voltunk az 
NB I-től – fogalmazott a szakember. – Nincs és 
nem is lehet bennem hiányérzet, hiszen ennek a 
fiatal csapatnak tanulnia és fejlődnie kell, ehhez 
pedig még időre van szükségünk. A nagy sikerhez 
szükséges alapok megvannak, a csapat képessé-
geivel sincs probléma, a motivációra sem panasz-
kodhatunk, de rutint kell még szereznünk.”

A csapat több fronton is sikeres volt, hiszen 
még a Minifutball Bajnokok Ligájában is szere-
pelt,  mint ennek a sportágnak az első Magyar 
Bajnoka,  és nem is vallott szégyent, hiszen a 
maribori tornán a kilencedik helyen végzett. 

„Számos versenyen ott voltunk és vagyunk, 
ráadásul az elmúlt esztendőben több kupát is 

nyertünk –  folytatta Haffner György. – Az 
előttünk álló szezon egyik legnagyobb felada-
ta az lesz, hogy kezeljük ezeket a jó eredmé-
nyeket, nem szabad elszállnia senkinek az első 
esztendő jó eredményeitől. Egy éve létezünk 
– ezt nem szabad elfelejteni. Számunkra na-
gyon fontos, hogy most elkezdtünk valamit, 
amit érdemes folytatni, és értéket kell terem-
tenünk.”

A klub ősszel is az NB II-es mezőnyben 
kezdi meg a szereplést, ugyanakkor már nem-
csak felnőtt-, hanem utánpótláscsapattal is. 
A keretben természetesen helyet kaphatnak a 
szigetszentmiklósi fiatalok is, akiknek Face-
book-oldalán érdeklődhet bárki a pontos 
edzésidőpontokról, illetve a lehetőségekről. 
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20 győzelemmel, mindössze 1 döntetlennel, vereség nélkül 
nyerte meg a budapesti öregfiúk labdarúgó-bajnokságot az 
SzTK korosztályos csapata. A legtöbb gólt – szám szerint 88-at 
– is ez a csapat lőtte, és a bajnokság gólkirályát is az SzTK adta 
Molnár Péter személyében. A gárda ezzel az eredménnyel 
feljutott a másodosztályba, ahol reméljük, a következő szezon-
ban megállja majd a helyét. Sok sikert kívánunk hozzá!

Kis pályán terem a nagy siker

Veretlenül lettek bajnokok az öregfiúk



ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

augusztus 7.–augusztus 13. Szent Miklós Gyógyszertár
augusztus 14.–augusztus 20. Regina Gyógyszertár
augusztus 21.–augusztus 27. Kígyó Gyógyszertár
augusztus 28.–szeptember 3. Elixír Gyógyszertár
szeptember 4.–szeptember 10. Melissa Gyógyszertár

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

449Ft/kg

BOMBAJÓ ÁR

CSIRKÉT GRILLEZNI?...IGEN

FRISS

CsirkeMELLFILÉ
FRISS

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

VISSZAVONÁSIG vagy
a készlet erejéig érvényesek

az árváltoztatás jogát fenntartjuk

1099Ft

/kg
Hûsé

gká
rty

ás 
ár

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK

A PROLOGIS IPARI PARKBA
Kétműszakos (12 órás) 3+3-as (3 nap munka, 3 nap pihenő) munkarendbe.

Kezdő órabér: bruttó 810-900 Ft +40%-os műszakpótlék +15 000 forintos cafeteria/hó. 
Céges busszal a bejárás Szigetszentmiklós, Szigethalom irányából ingyenesen megoldott. 

Felvételi interjú: 2017. augusztus 16. szerda, 13.00 óra,
Szigetszentmiklós, Közösségi Ház, Tököli u. 19.

ÉRDEKLŐDNI  LEHET:  06 70 408 0585


