
KISVÁROS
Szigetszentmiklós Ön kor mány za tá nak lap ja

500 éve indult útjára 
a reformáció
Beszámoló a reformációnapi megemlékezésekről az 5. oldalon

XXIII. év fo lyam, 12. szám • 2017. december

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  •  K U L T Ú R A  •  P R O G R A M O K  •  S P O R T



2 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2017. 12. szám

Városfenntartás, település-
rendezés
Döntés született a házhoz menő 
szelektívhulladék-szállítás beveze-
téséről a társasházi övezetekben, 
valamint ezzel egyidejűleg a város 
közigazgatási területén belül ta-
lálható valamennyi szelektív gyűj-
tőpont felszámolásáról. A szelektív 
hulladék begyűjtésére két új gyűj-
tőszigetet alakítanak ki, az Aries 
Nonprofit Kft. Határ úti telephe-
lyén, valamint az Ozsvári Miklós 
utcában. E változásnak megfelelő-
en a képviselő-testület módosítot-
ta a település tisztaságáról és a 
közszolgáltatás szabályairól szóló 
rendeletet.

A testület vállalta az Ozsvári 
Miklós utcában újonnan kialakí-
tandó gyűjtőszigetnél 2 db fix 
térfigyelő kamera telepítését, 
amennyiben a kamerák költségeit 
biztosító Pro Urbe Alapítvány hoz-
zájárulását adja ehhez.

A képviselő-testület megbízta 
az Aries Nonprofit Kft.-t 2018–
2019. évre a város zöldfelületei 
parkfenntartási munkálatainak el-
végzésével, s e feladatokra 2018. 
évre bruttó 81  026  000 Ft-ot, 
2019-re pedig bruttó 80 010 000 
Ft-ot biztosított.

A testület megbízta az Aries 
Nonprofit Kft.-t a Kéktó Szabad-
időparkban fedett jégpálya üze-
meltetésével a 2017. novembertől 
2018. április 27-ig tartó időszakra.

Határozat született a Keltető 
utcában lefektetett 99 folyóméter 
ivóvíz-gerincvezeték Fővárosi Víz-
művek Zrt. vagyonkezelésébe és 
üzemeltetésébe adásáról.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a volt okmányiroda 
épülete a Polgármesteri Hivatal 
részére kerül átalakításra az Ifjú-
ság tér 4. szám alatt.

Az idei évben is a karácsonyi 
díszkivilágítás felszerelése mellett 
döntött a testület.

A képviselő-testület értékesíte-
ni kívánja a 13 367 hrsz.-ú és 
1249 hrsz.-ú építési telekként mi-

nősített ingatlanait, amelyek ter-
mészetben Szigetszentmiklós, 
Szellőrózsa utca 19., valamint a 
Szigetszentmiklós, Mező köz 5. 
szám alatt találhatók. 

A testület úgy döntött, hogy a 
13 291/5, a 13 292 és a 13 293 
hrsz.-ú ingatlanokat, mint a város- 
és intézményi fejlesztés megvaló-
sulását biztosító ingatlanokat vál-
tozásra kijelöli és kiemelt fejlesz-
tési területté nyilvánítja.

Intézményi, egészségügyi, 
szociális és civil hírek
Az önkormányzat indulni kíván a 
„Csépi úti óvoda építése az önkor-
mányzati tulajdonú óvodai ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című 
pályázaton, és a pályázat kereté-
ben a Csépi út 6352/5 hrsz.-ú, 
önkormányzati tulajdonú ingatla-
non egy új, 100 férőhelyes, 4 
foglalkoztatótermes, melegítő-
konyhával rendelkező óvodai in-
tézményt kíván építeni. 

A Kulturális és Művészeti In-
tézményeket Működtető Iroda in-
tézményvezetői teendőinek ellátá-
sával Bőhm-Szatmári Tündét bízta 
meg a testület 2022. október 31. 
napjáig.

A Szigetszentmiklósi Védőnői 
Szolgálat dolgozóinak 2017. 01–
11. hónapokra vonatkozóan a 
szakdolgozói bértábla szerinti il-
letményeknek megfelelő mértékű, 
az óvodai intézményekben foglal-
koztatott NOKS-os dolgozók kö-
rében 10%-os, az óvodai techni-
kai dolgozók körében 5%-os bér-
emelés végrehajtásáról döntött a 
képviselő-testület. Emellett úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat óvodai intézményeiben fog-
lalkoztatott óvodapedagógusok 
illetményemelését 2017. szep-
tember 1-jei hatállyal a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben 
foglaltaknak megfelelően végre-
hajtja.

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház részére 1 fő teljes munkaidős 

művelődésszervező státuszbőví-
tést engedélyezett a képviselő-
testület 2017. november 1-jétől 
határozatlan időre. 

Feladat-ellátási szerződést köt 
az önkormányzat a „Narancsliget” 
Óvodát fenntartó Narancsliget 
Alapítvánnyal egy sajátos nevelési 
igényű szigetszentmiklósi gyermek 
óvodai ellátása kapcsán. 

250 db 4000 Ft értékű Erzsébet 
utalvány beszerzéséről döntött a 
képviselő-testület, amelyet kará-
csonyi települési támogatásként 
kapnak meg a városban élő, szo-
ciá lisan rászoruló családok. 

400, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyer-
mek téli szünetre vonatkozó ét-
keztetési költségeihez nyújt támo-
gatást a képviselő-testület, gyer-
mekenként 4700 Ft értékű Erzsé-
bet utalvány formájában.

A testület pályázatot hirdet a 
2018. évre vonatkozóan az önszer-
veződő, öntevékeny szervezeteket 
támogató, a kulturális célok támo-
gatási, a sportszervezetek támo-
gatási és az ÁJTI-ren dez vény csar-
nok kedvezményes bérleti díja, il-

letve a környezetvédelmi célok 
támogatási keretekre vonatkozó-
an, a településen működő civil 
szervezetek részére. A pályázatok 
benyújtási határideje 2018. feb-
ruár 14. 

Fedezetkiegészítésről döntött a 
képviselő-testület a kiemelkedő 
tanulmányi eredményt elérő és 
szociálisan rászoruló tanulók tá-
mogatására című ösztöndíjpályá-
zat 2017. 09–12. hó közötti kiadá-
sának biztosítására. A fedezet ki-
egészítésével összesen 34 tanuló 
részére biztosít 10 hónapon ke-
resztül ösztöndíjat.

Egyéb ügyek
A képviselő-testület döntése értel-
mében az önkormányzat kilépett a 
Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségéből (MÖSZ). 

Döntés született továbbá kép-
viselői keretek felhasználásáról. 

Döntést hozott a testület egy 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 
jogcím nélküli lakáshasználatával 
kapcsolatosan, illetve egyedi ügy-
ben ivóvízvezeték kiépítése tár-
gyában.

a képviselő-testület 2017. október 18-i rendkívüli, 
valamint október 25-i rendes üléséről

TÁJÉKOZTATÓ

Városunk önkormányzata, a képviselő-testület és a magam nevében 
kívánok valamennyi szigetszentmiklósinak áldott, békés karácsonyt és 
egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt!

Szabó József polgármester
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A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 14., 16 óra
Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szigetszentmiklos.hu). A pályázók köre, a 
pályázati feltételek, az elbírálási szempontok és a pályázatok részletes kiírása megtalálható városunk honlapján. A pályázatokkal kapcsolatban további 
felvilágosítás kérhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal nemzetközi, civil kapcsolatok és sport ügyintézőjétől a 06-24/505-573-as telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesüle-
tek működésének támogatása, a mozgásgazdag életmód elősegítése.
Az önkormányzat a következő pályázati célok 
megvalósításához nyújt támogatást:

 versenysport- és tömegsport-egyesületek működésének támogatása, 
  edzések tartásához a sportcsarnokban terembérletköltségek 

támogatása (külön pályázati anyag beadása szükséges),
 utánpótlás-nevelés, -fejlesztés támogatása,
 sportrendezvények támogatása,
 egészségkárosult sportolókkal foglalkozó programok támogatása,
  2018. évben megvalósuló különböző sportprogramok  

szervezése, megvalósítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
KULTURÁLIS CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város kulturális és művészeti életének fellendítése. 
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  programszerű kulturális rendezvények szervezése, mely elősegí-
ti a közösségi élet hatékonyabb működését és a szervezetek 
egymás közti összefogását is,

 működési költségek (maximum 15%),
  a településen jelentős művészeti események, kiadványok, kiállí-

tások megvalósítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
A környezettudatos gondolkodást fejlesztő, a környezet minőségé-
nek javítását célzó akciók, programok támogatása.

Pályázni lehet a Szigetszentmiklós városában megvalósítandó
  környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló 

programok szervezésével, ezen belül különösen 
   településtisztítási akciók,
   az illegális hulladéklerakás megelőzését, a lerakóhelyek fel-

számolását célzó programok,
   a lakókörnyezet tisztaságát, rendezettségét, szépítését célzó 

akciók,
   közösségi területek parkosítása, fejlesztése,
   pihenőhelyek környezetének rendezése,
   szelektív- és veszélyeshulladék-gyűjtést elősegítő programok,
   helyi természeti értékek környezetének ápolása, gondozása,

  parlagfű-mentesítési akciók szervezése, ezen belül 
   lakossági mentesítő akciók szervezése,
   közösségi területek gondozása,

  a környezettudatos szemlélet erősítését segítő, a környezetkímélő 
életmódot népszerűsítő, a települési környezetkultúra fejlesztésére 
irányuló programok szervezése, kiadványok megjelentetése,

  a helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és 
megóvó programok, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
ÁJTI KEDVEZMÉNYES TEREMHASZNÁLAT TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sportéletének fejlesztése, a sportegyesüle-
tek működésének támogatása, a mozgásgazdag életmód elősegítése.
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  versenysport- és tömegsport-egyesületek működése,
  edzések megtartása,
  helyi rendezvények szervezése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
ÖNSZERVEZŐDŐ, ÖNTEVÉKENY SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE

terhére 2018. évben elnyerhető pénzügyi támogatásra.

A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város közösségi életének fellendítése. 
Az önkormányzat a következő pályázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:

  működési költségek,
  több civil szervezet együttműködése a helyi érdekek megvalósí-

tására,
  helyi érdekeket szolgáló tevékenység folytatása.
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HELYIADÓ-HÍREK
Felhívjuk azoknak a vállalkozásoknak a figyelmét, amelyek a társa
sági adóban feltöltési kötelezettség alá tartoznak, hogy az iparűzési
adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére 2017. decem
ber 20ig egészítsék ki, és a bevallást is ezen időpontig nyújtsák be.

Az adóelőleg kiegészítéséről szóló, valamint építményadóhoz 
benyújtandó bevallás a www.szigetszentmiklos.hu honlapról a pol
gármesteri hivatal/nyomtatványok/adóügyi iroda/ menüpontban 
érhető el vagy az adóügyi irodán átvehető.

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13 órától 18 óráig
Szerda: 8 órától 16 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig 

Minden adózónak köszönjük az egész éves együttműködést. 

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Szigetszentmiklós város önkormányzata az 
Aries Nonprofit Kft.-vel közösen továbbfejlesztette a városunkban működő 
szelektívhulladék-gazdálkodási rendszert.

Folyamatosan megszüntetésre kerültek a társasházi övezetben a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek, melyek kiváltására önkormányzatunk vissza nem 
térítendő támogatásként szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtő-
edény zete ket biztosít a társasházi közösségek számára.  

A házhoz menő szelektív vegyes papírhulladék gyűjtésére szürke 
színű, kék fedeles, 240 literes kukaedényzetek kerülnek alkalmazásra.

A házhoz menő vegyes üveghulladék gyűjtésére zöld színű, 240 lite
res kukaedényzeteket rendszeresítünk.

A szelektív PET és HDPE, valamint fém alumíniumhulladékfrakciók 
gyűjtésére pedig 120 literes zsákot lehet kérni a közös képviselőtől.

A 2017. évi ütemterv alapján a papír és üveg szelektív anyagot tartalma-
zó kukaedényzetek ürítése első alkalommal 2017. december 11. és 15. közöt-
ti időszakban, a rendes hulladékelszállítási napon történik.

A szelektív PET és HDPE, valamint a fémhulladékot tartalmazó zsákok 
ürítésére első alkalommal 2017. december 4. és 8. közötti időszakban, azt 
követően pedig 2017. december 18. és 22. között, a rendes hulladékelszállí-
tási napon, továbbá 2017. december 30-án (szombaton) kerül sor.

Az új szelektív gyűjtősziget, melyen ellenőrzött körülmények között lehet 
majd elhelyezni a szelektív haszonanyagokat, az ARIES Nonprofit Kft. telep-
helyéhez közel létesül, melynek kialakítása folyamatban van.

Reméljük, hogy az új rendszer elnyeri minden társasházi lakó tetszését, 
és környezetünk védelme érdekében sikeresen együtt tudnak működni társa-
ságunkkal.  ARIES Nonprofit Kft. 

Környezetgazdálkodási Egység

A HÉV-ágazat a tavalyi évben önálló gazdasági társasággá alakult. Az így 
létrejött társaság a MÁV-csoport tagja lett, így a HÉV-vonalakat a további-
akban a MÁV-HÉV Zrt. mint vasúttársaság üzemelteti.

Ennek eredményeképpen az országos vasúthálózat részeként lehetőség 
van különféle vasútfejlesztési források igénybevételére, melyekre eddig nem 
volt mód a BKV Zrt. szervezetén belül.

Az átalakulásnak köszönhetően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (to-
vábbiakban NFM) az 1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat alapján felkérte a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) illetékes szerve-
zetét a H6-os és H7-es HÉV-ek fejlesztésére 2016. decemberében.

A tervezési, előkészítési folyamat részeként a NIF Zrt. Projekt Tanácsadó 
Bizottságot hozott létre, ahol a HÉV-vonalak által érintett települési önkor-
mányzatok képviselőivel közösen alakítják ki azt a fejlesztési irányt, amely 
valamennyi település érdekét szolgálja.

Ezzel párhuzamosan a MÁV-HÉV Zrt. menedzsmentje felkereste hivata-
lunkat, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a kormány által várhatóan 
idén decemberben elfogadásra kerülő HÉV-stratégiáról és tájékozódjon az 
önkormányzatunk által tervezett fejlesztésekről, javaslatokról. A közös 
munka első állomása volt a megbeszélés. Reméljük, hogy hamarosan továb-
bi jó híreket oszthatunk meg városunk lakóival és valamennyi utassal.

Polgármesteri Hivatal

A téli időszak sajátos veszélyeket 
hordoz magában, az influenzás 
megbetegedésektől a kihűlésig. 
A hi deg időjárásban fokozott figyel-
met kell fordítani egészségünk meg-
őrzésére, a kihűlés, fagyási sérülések 
és fagyhalál megelőzésére. Fontos 
tudni, hogy a kihűlés veszélye nem-
csak a szabadtérben áll fenn, hanem 
belső térben is, ha tartósan 14 °C 
körüli hőmérsékleten tartózkodunk, 
elsősorban idősek, betegek, mozgá-
sukban korlátozottak esetén. 

Miről ismerhetjük fel a kihűlés 
jeleit? Enyhe hideg esetén végtagja-
ink hidegek. Ha már vacogunk, a 
testünk hőmérséklete jelenősen 
csökkent. Ha fájnak a végtagjaink és 
mozgásunk, figyelmünk lassul, ez 
már a súlyos kihűlés előjele, moz-
gással vagy melegedőhely felkeresé-
sével kell megelőzni a további kihű-
lést. Zsibbadás a kéz- és lábujjak-
ban: a fagyási sérülés kockázata fo-
kozott! Sápadt arc és halvány bőr: a 
hideg hatás jelei, haladéktalanul 
kezdje melegíteni az adott testrészt 
(pl. dörzsöléssel). Ha a hidegben rit-
muszavart, mellkasi fájdalmat, lég-
szomjat érez, hívjon orvosi segítsé-
get. Ilyenkor nem szabad tovább-
folytatni a fizikai aktivitást, mert az  
súlyosbíthatja állapotunkat! 

A kihűlés és fagyás fokozott ve-
szélyének vannak kitéve azok, akik 
koruk, fizikai, szellemi állapotuk mi-
att nem képesek reálisan felmérni a 
szélsőséges időjárás veszélyeztető 
hatását, illetve akik anyagi/szociális 
helyzetük miatt nem tudnak véde-
kezni ellene.

A tragédia elkerüléséhez elen-
gedhetetlen az egymásra való odafi-
gyelés. A megelőzésben a lakosság is 
aktívan részt vehet, mivel a szom-
szédságukban előforduló szokatlan 
helyzeteket észlelhetik (pl. az étel-
hordó edényt nem vitte be senki, 
régóta nem ég a villany, a járdán és 
az udvarban a hó nincs eltakarítva, 
nem füstöl a kémény, a szomszédot 
jó ideje nem láttuk kimozdulni a la-
kásból…).

Mindezek miatt kérjük, ha bár-
milyen szokatlan helyzetről, veszé-
lyeztetett, idős, elhagyatott ember-
ről tudomást szerez, tájékoztassa 
róla a Család- és Gyermekjóléti 
Központot (tel.: 06-24/443-367) 
vagy háziorvosát, illetve a 
Polgármesteri Hivatalt (tel.: 06-24/ 
505-505).

(Forrás: ÁNTSZ és Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tájékoztatója)
Polgármesteri Hivatal

Fejlesztés előtt áll 
a HÉV-közlekedés

Tájékoztató a kihűléses 
halálesetek megelőzésére

Fejlődik a hulladék-
gazdálkodási rendszer
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Reformáció 500
Idén ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját. 1517. október 
31-én függesztette ki ugyanis Luther Márton Ágoston-rendi 
szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontból álló 
tételsorát, mellyel az addigra tévútra jutott egyházat igyeke-
zett visszaterelni a helyes mederbe.

A jeles eseményre Szigetszentmiklós református felekezete 
méltó ünnepségsorozattal emlékezett.

Október utolsó napjának estéjén a Kossuth utcai református 
templomtól fáklyás felvonulás indult, amely a katolikus temp-
lom érintésével az Újvárosi református templomnál ért véget.

Ugyancsak a Reformáció 500 jegyében tartották a helyi 
egyházak az Ökumenikus Bibliaórák Hetét november 13. és 19. 
között, amelynek keretében több helyszínen hallhattak érdekes 
teológiai előadásokat az érdeklődők.
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Bíró Lajosra emlékeztek
A régi 1-es iskola idén 40 éve, 
hogy felvette a zoológus, nép-
rajzi gyűjtő Bíró Lajos nevét. 
Ezt az alkalmat ünnepelték az 
iskola diákjai és tanárai novem-
ber 13-tól egy héten át külön-
böző iskolai rendezvényekkel.

A hétfőn tartott jubileumi 
megnyitó ünnepség előtt Bíró 
Lajos házától az iskoláig a ta-
nulók futással emlékeztek a 
névadóra. A megnyitó után ki-
állításokon keresztül ismerhet-
tük meg az intézmény történe-
tét és a reformáció kapcsán Bíró 
Lajos iskoláit.

Az ünnepi hét további prog-
ramját különféle vetélkedők és 
versenyek színesítették.
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Mézes reggelivel indult a nap no vem ber 24-én a Sziget szent miklósi 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alap fokú Művészeti Iskolában.

Ezt követően az egész délelőtt a méz körül forgott: mézkóstoláson, 
plakát- és csapatversenyen, irodalmi pályázaton és előadásokon vehe-
tett részt az iskola apraja-nagyja.

Idén már negyedik alkalommal emlékeztünk meg a méz jótékony 
hatásairól, amely iskolánk egészségnevelési programjának részét képezi.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Gere Antal és Jakab Károly mé-
hészek, valamint a Gere Pékség és a Páratlan cukrászda támogatását.

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

Mézédes nap az iskolában



2017. 12. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 9

Floorballdöntő Szigetszentmiklóson
2017. november 15., szerda. Emlékezetes nap ez a Szigeti 
Rókák életében. A Floorball Diákolimpia megyei döntője 
zajlott ugyanis ezen a napon a Városi Sportcsarnokban, 
melynek rendezője, vendéglátója a helyi csapat volt. Külön 
örömet jelentett játékosaink számára, hogy itt avathatták 
fel egyesületük újonnan vásárolt palánkrendszerét.

A hat Pest megyei csapatból az aranyérmet a Batthyány 
Kázmér Gimnázium csapata vitte haza, az ezüstérmet 
pedig az Ádám Jenő Általános Iskola sportolói hozták el, 
és mindketten továbbjutottak az országos elődöntőbe.

Gratulálunk minden sportolónak, résztvevőnek, szer-
vezőnek, segítőnek! Köszönjük a szurkolást a megjelent 
vendégeknek és a lelkes közönségnek!

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI vezetősége

Ismét kick-box világbajnoka 
van Szigetszentmiklósnak 

Murvai Lívia, 
négyszeres 
korosztályos világ- 
és Európa-bajnok 
(2008–2016), 
24-szeres 
Világkupa-győztes, 
egyszeres felnőtt 
Európa-bajnok 
(2016. Dublin) 
megszerezte első 
felnőtt-világbajnoki 
címét 
a Budapesten, 
november 3. 
és 11. között 
megrendezett 
kick-box 
világbajnokságon.

Szeptember 25-én a szigetszentmiklósi Szivárvány Óvodában bemu-
tatót tartottunk. Az intézmény vezetése egy kis „sportágválasztót” 
szervezett az egyesületünknél igénybe vehető sportágak, foglalkozá-
sok bemutatkozásával. Igazi bemutatót láthattak a szülők, ahol csupa 
olyan karatéka mutatta be tudományát, akik abban az óvodában 
kezdték a kisgyerekkort. Nagyon érdekes volt nekünk is visszatekinte-
ni, hogy a 4-5 éves kicsikből milyen ügyes karatékák váltak. Így mi is 
hatalmas élményt kaptunk az óvodától, amit ezúton is köszönünk! 

Szabó Sándorné
KAKUSEI SE

www.kakusei-karate.blogspot.hu

Karatebemutató 
a Szivárvány Oviban
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Nem csak jazz szól élőben két évtizede

Az este folyamán 3 zenekar más-
más stílusú muzsikáját hallgathat-
ta a nagyérdemű. A gálakoncertet 
a Bosch Budapest Big Band nyi-
totta Eöry Viki és Magyar Bálint 
közreműködésével, a folytatásban 
a francia gipsy swing stílust képvi-
selő Micheller Myrtill & Swin-
guistique lehengerlő produkciója 
adta meg a hangulatot a kápráza-
tos, 5 emeletes torta érkezéséhez, 
melyből mindenkit megvendégel-
tek a szervezők a koncertek szüne-
tében. Az ünneplés örömteli pilla-
nataiban felszabadult közönség 
záró produkcióként egy dinamikus 
funky csapatot, a Sax-O-Funkot 
köszönthette a színpadon Radics 
Gigi társaságában.

A nagy sikerű este folyamán 
vastapsban sem volt hiány, mely 
természetesen elsősorban a mu-

zsikusoknak szólt, de kijutott belő-
le a szervezőknek is az igényesen 
összeállított program és megvaló-
sítás elismeréséül.

A születésnap alkalmából pla-
kátkiállítás mutatta be az elmúlt 
20 év zenei felhozatalát, és az él-

mények felidézhetők voltak az 
aulai tévéképernyőn pörgő fotók 
nézegetésével is.

A rendezvény a Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház nevében 
szerveződött, és a megvalósítás-
hoz sikerült pályázati támogatást 
is nyerni az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzenei Program Ideiglenes 
Kollégiumától. Emellett a klub 
helyi támogatói is sokat hozzá-
tettek a színvonalas programok 
életre hívásához.

Büszkén mondhatjuk, hogy kis-
városunkban számos jó példát ta-
pasztalunk egy jó ügy, egy jó kö-
zösség érdekében megnyilvánulni. 
Így például a Nemcsak Jazz Klub 
mögött is felsorakoznak magán-

emberek, vállalkozók, akik elköte-
lezettségből, szimpátiából vesznek 
részt a rendezvények lebonyolítá-
sában, illetve a pénzbeli támoga-
tás mellett termék- vagy szol gál-
tatásfelajánlásokkal járulnak 
hozzá a megálmodott ötletek kivi-
telezéséhez. Miért lehet így? Talán, 
mert hitelesnek látják a munkán-
kat, érzik a küldetéstudatunkat és 
fontosnak tartják a közösségépítő 
és -megtartó tevékenységünket.

Várjuk továbbra is régi és leen-
dő vendégeinket hónapról hónap-
ra péntek esténként!

Szegedi Zsuzsa
művelődésszervező 

Árki Attila
klubalapító

Fontos évfordulóhoz érkezett a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban működő Nemcsak Jazz Klub. 2017. november 17én, 
pénteken ünnepelte a város legrégebbi élő zenei klubja fenn
állásának 20 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egy iga
zán nívós és nagyszabású zenei esemény részese lehetett az a 
háromszáz zenebarát, aki a város hangversenytermében ünne
pelt a klub invitálására.
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A galéria falai megteltek képekkel, 
kiállítóterme vendégekkel

A Magyar Festők Társasága 
nyílt beadású kiállításaira az 
egyesület tagjain kívül más is 
jelentkezhetett. Az összegyűlt 
képanyagot zsűri bírálta el és 
dönt arról, hogy a téma, a mi-
nőség és a rendelkezésre álló 
kiállítóhely adottságai alapján 
végül kinek a képe kerülhet a 
falakra.

A jelenlegi, Fehér képek té-
mája sok művész érdeklődését 
felkeltette. A  bírálók nehéz 
helyzetbe kerültek: többször 
kellett fájdalmas döntést hozni-
uk. A több lépcsőben lefolyt 
bírálat eredményeképpen vé  gül 
is a jelentkező 96 művész 174 
képe közül 66 művész 73 műve 
kapott lehetőséget a bemutat-
kozásra. A rendező is hasonló 
nehézségek elé került, amikor a 
zsúfoltság látszata nélkül, a 
művek egymás iránti vonzal-
mait és ellenérzéseit is figye-
lembe véve rendezte meg a 
tárlatot.

A végeredményt 2017. nov-
ember 16-án este, a szigetszent-

miklósi Városi Galériában lát-
hatta először a közönség. A ki-
állítást Novotny Tihamér művé-
szeti író nyitotta meg, fellépett 

továbbá Grencsó István és 
együttese is. A népszerű kiállí-
tásra Budapestről különbusszal 
is érkeztek látogatók. Részletes 

fotóbeszámoló a Városi Galéria 
Facebook-oldalán található: 
www.face book.hu/varosi.galeria

Városi Galéria

A Magyar Festők Társaságának kiállítása a Városi Galériában 
november 16a és december 7e között volt megtekinthető. 
Érdekes, hogy 66 művész hányféleképpen értelmezi, illetve 
izgalmasan, sokszínűen fejezi ki a „fehéret”.
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2017. decemberi 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. december 8. (péntek),
  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Malek Andi Soulistic
A Malek Andi Soulistic projekt a 
neves énekesnő és Jáger Bandi 
együttműködéséből jött létre. A jazz 
és R&B stílusokat keveri a magyar 
népzenével. A „Soulistic” név a lé-
lekre, valamint a lélek és a zene kö-
zötti szoros kapcsolatra utal. A „Ma-
lek Andi Soulistic” stílusban népsze-
rű és hosszú ideig elfelejtett magyar 
népdalok is hallhatók, például a 
„Bújdosik az árva madár”, az „Indulj 
el egy úton” kezdetű dalok, valamint 
meghitt karácsonyi dallamok is fel-
csendülnek.
A zenekar tagjai: Malek Andrea – 
ének, Jàger Bandi – zongora, Hárs 
Vikor – bőgő, Lakatos Pecek András 
– dob, Balogh Roland – gitár.
Jegyár: 1900 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen! A koncert 
az NKA Hangfoglaló Könnyűzenei 
Program támogatásával valósul 
meg! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

2017. december 11. (hétfő),
  17.00
Városi Drámajáték Találkozó
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

2017. december 13. (szerda)
Vers és illusztrációkiállítás
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Aula Galéria

2017. december 14. (csütörtök), 
 13.00–18.00
Téli Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcsola-
tos témák termékbemutatókkal és 
vásárral.
INGYENES VÉRCUKORSZINTMÉRÉS, 
VÉRNYOMÁSMÉRÉS
Szolgáltatások akciós árakon:
Arcelemzés, Bach-virágterápia, bio-
rezonanciás állapotfelmérés, csakra-
hangolás, csontkovácsolás, egyéni 
hangkezelés TAO-hárfával, elaka-
dások kezelése – energetikai gyógyí-

tó módszer, fülakupunktúra, frissítő 
talp- és hátmasszázs, hagyományos 
kínai orvoslás keretében TUI-NA 
masszázs, IMMUNOTIC készülékkel 
való gyógyító kezelés, írisz diag-
nosztika, ízületi fájdalmak kezelése, 
kínai pulzusdiagnosztika, kinezioló-
giai tanácsadás, krono biológiai 
elemzés, MAGNET SPACE-ta nács-
adás, magyar népi gyógyászat – ke-
nés, inazás, numerológia, Schüssler-
só-tanácsadás, spirituális tanács-
adás, személyiségelemzés, talp- és 
hátmasszírozás, tarot-kártya, 
ThetaHealing®-konzultáció 
VEGÁNUL FINOMAT! – Növényi éte-
lek és italok kóstolója
18.00 Az ÉLETMÓDVÁLTÓ  KLUB 
előadása
„Személyre szabott táplálkozás – 
Táplálkozásrestaurálás”
Előadó: Haris Éva egészségügyi 
szaktanár, a Diéta Profi Táplálkozás 
Restaurálók vezetője
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 
A vásárra a belépés díjtalan, a szol-
gáltatásokra előzetes jelentkezés 
szükséges!

2017. december 15. (péntek), 
 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör 
Kiskarácsonyi rendezvény
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

2017. december 16. (szombat), 
 20.00
Hallgasd Helyben élő rockzenei 
klub
Fellépnek: 
Féldecibel Trió
Török Viktor akusztikus formációja
A zenekar különböző blues-pop-rock 
feldolgozásokat játszik kissé átala-
kítva elektroakusztikus gitárokra.
Ripoff Raskolnikov Band – 
tiszteletbeli magyar blueslegenda 
és zenekara
Osztrák énekes-gitáros, dalszerző, 
aki 18 évesen utcazenészként kezd-

te pályafutását. Kezdetekben az 
 európai népzenék foglalkoztatták, 
majd fokozatosan egyre nagyobb 
szerepet kapott az amerikai folklór-
ban gyökerező dalszerzői attitűd. 
Ikonikus színpadi megjelenését 
1987 novemberében láthatta elő-
ször a magyar közönség. Azóta 
számtalan koncertet adott nálunk, 
sőt immáron Magyarország az egyik 
otthona.
A zenekar tagjai: RR – ének, gitár, 
Nagy Szabolcs – zongora, Gyenge 
Lajos – dob, Varga Laca – basszus-
gitár.
Jegyár: 1500 Ft/felnőtt, 1000 Ft/
diák, nyugdíjas
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, színház-
terem. A koncert az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzenei Program támogatásá-
val valósul meg!

2017. december 30. (szombat),
  19.00
Előszilveszteri Kabaré
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 

2018. JANUÁRI ELŐZETES
2018. január 7. (vasárnap), 17.00
Újévi Gálakoncert – Bécsi 
hangulatban
Fellépnek: 
Duna Szimfonikus Zenekar
Bordás Barbara, Rosta Claudia, 
Lőrincz Andrea, Vörös Edit és 
Mező Zoltán
Jegyár: 2500 Ft és 3000 Ft 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információjánál
Helyszín: Városi Sportcsarnok

2018. január 18. (csütörtök),
  18.00
Az Életmódváltó Klub évnyitó 
előadása
„Változtass, hogy változhass! – A 
testünkben rejlenek a válaszok.”
Szomatodráma: a gyógyító játék

Előadó: Zádrovich Aliz szomato
drámajátékvezető, testlélek 
terapeuta, újságíró
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2018. január 22. (hétfő), 18.00
Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester
Ünnepi műsor:
Berecz András Kossuthdíjas 
ének és mesemondó előadása
Közreműködnek:
Bara zenekar
Székely Miklós Városi Kórus
A rendezvényhez kiállítás is társul.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2018. január 26. (péntek), 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: 
Gryllus Dániel – Gryllus Vilmos, 
valamint Ferenczi György és az 
1ső Pesti Rackák
Fú, fa, füst című ikeralbum
bemutatója
Az ikeralbumra a rackák a koncertjei-
ken már kiforrott számait vették fel, 
aztán rackakísérettel a Gryllus test-
vérek szerzeményeit, Kiss Anna, 
Kányádi Sándor, Weöres Sándor és 
Szepesi Attila verseivel, mindezt 
’69-es hangulatban, egy legendás 
Nashville hangstúdióban.
A zenekar tagjai: Apáti Ádám – 
ének, basszusgitár, zongora, Bizják 
Gábor – ének, kürt, Ferenczi György 
– ének, hegedű, szájharmonika, 
Jankó Miklós – ének, dob, Pintér 
Zsolt – ének, mandolin
Jegyár: 1900 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen.
A koncert az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzenei Program támogatásá-
val valósul meg!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nemze-
tiségi Klub közös programját november 18-án, szombaton tartották a 
Nemzedékek Házában. Az eseményen az érdeklődők káposztasavanyí-
tási fortélyokat leshettek el, illetve káposztás ételeket kóstolhattak.

Káposztás napot tartottak
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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

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
Email: 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

Kései ősz 
Szigetszentmiklóson

Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő 

fogadóórája 
Szigetszentmiklóson, 
a Képviselői Irodában 

(Szigetszentmiklós, 
Kossuth Lajos u. 10.)

2017. december 13án, 
szerdán 16.30tól.

Bejelentkezés 
és időpont-egyeztetés 
a 06-70/376-5956-os 

telefonszámon 
Janzsó Zsuzsannánál.

2017. OKTÓBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Panácz Réka–Szarka János
Nagy-Pákolic Gyöngyi Éva–Kolozsvári Attila
Polinger Mónika Katalin–Szőke András
Rózsa Barbara–Veress Attila Gábor
Mészáros Anita–Horváth Imre Attila
Balázs Szandra–Sztányi Norbert
Molnár Andrea–Csáki Csaba
Biró Brigitta–Bíró Attila

2017. OKTÓBER HÓNAPBAN
 ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Martók Imre (1945)
Jakab Kálmán (1961)
Kormos Albert Endre 
(1932)
Ipacs Béláné (1942)
Huja István (1958)
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

december 4.–december 10. Kígyó Gyógyszertár
december 11.–december 17. Elixír Gyógyszertár
december 18.–december 24. Melissa Gyógyszertár
december 25.–december 31. Szent Miklós Gyógyszertár
január 1.–január 7. Regina Gyógyszertár

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

Egészség Karácsonyra szeretteidnek:

Masszázs utalványok (Yumeiho, Gyógy,
Sport, Stresszoldó, Arc, Forró lávaköves
masszázsokra)

 Utalványok egyéni vagy csoportos
gyógytornákra (Szívérrendszeri, Ízületgerinc,
Rehabilitációs tornákra)

 Ajándék tornabérletek (Gerinctorna,
Gerincjóga, Callanetics, Kettlebell)

 Ajándékutalvány Schüssleres
arcdiagnosztikára és tanácsadásra

www.maitrastudio.hu
Érdeklõdni lehet a:
06 70 320 3923 számon vagy a
info@maitrastudio.hu email címen.

Szigetszentmiklósi partnercégeink számára keresünk
KOMISSIÓZÓ ÉS OPERÁTOR munkatársakat,

2 műszakos munkarendbe.

Amit kínálunk: 
fix alapbér + műszakpótlék + mozgóbér + cafeteria 

már az első hónaptól.
A munkába járást több településről ingyenes céges 

buszjárattal biztosítjuk.

Jelentkezés: job6173@prohumanallas.hu 
vagy a +36-70/440-3576 telefonszámon.

1 Ft

2017. dec. 11-17-ig
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Szigetszentmiklós, Ifjúság út 1.

Te melyiket kapod?

3.000 Ft Tejkaramella-os vásárlás felett 
5.000 Ft   Hópihe dísz-os vásárlás felett

1 Ft

1Ft-ért
KÉRED?

3.000 Ft felett
MEGLEPETÉS
Tejkaramella

5.000 Ft felett
MEGLEPETÉS
Hópihe Dísz



NEM CSAK

1000 Mbit/s INTERNET*

*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre vonat-
kozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon vagy ügyfél szolgálatainkon. A szolgáltatás igénybevételéhez 
előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű.

CSÚCSTECHNOLÓGIA, KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY, teljes 
optikai szálas hálózat, kimagasló minőséget képviselő 
telekommunikációs szolgáltatások. 
A DIGI folyamatos hálózatfejlesztésének köszönhetően mindezek hamarosan 
elérhetőek lesznek Szigetszentmiklóson is. Már csak néhány hét és a 
DIGINet csomagokkal a helyi lakosok is igénybe vehetik az akár 1000 
Mbit/s sebességű, megbízható internetszolgáltatást. A DIGITV televíziós 
csomag bőséges csatornakínálattal, míg a DIGITel 200 vezetékes telefon-

szolgáltatás belföldi mobil irányba is nagyon kedvező percdíjakkal érkezik 
a helyi háztartásokba. Az internet és televízió előfi zetők a díjmentes DIGI 

Online szolgáltatással már 49 TV csatornát nézhetnek az országban 
bárhol, böngészőben, táblagépen és okostelefonon egyaránt.

Az alap televíziós csomagban elérhetőek lesznek a DIGI Sport 1 HD, DIGI 
Sport 2 HD és DIGI Sport 3 HD prémium sportcsatornák – amelyek a 
sport szerelmeseinek nyújtanak szórakozást –, valamint saját tematikus 

csatornáink: a DIGI World, a DIGI Life és a DIGI Animal World.

NEM CSAK

1272 WWW.DIGI.HU/SZIGETSZENTMIKLOS

HAMAROSAN AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!

KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

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

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

Saját 
oktatáSi 

platform

azonnali Si-
kerélmény 

irodai kör-
nyezet

lelkeS 
egyetemiSta 

oktatók 

6-12 főS  
cSoportok 

Saját laptop  
mindenkinek

Ajándékozz tudást 
gyermekednek kArácsonyrA!
réSzletekért érdeklődj a honlapunkon.

Programozó és robotika 
kurzusok 7-17 éveseknek 
február 5-től.

nyílt nApok
jAnuártÓl

logiScool.com
 logiScool SzigetSzentmiklóS
2310 Szigetszentmiklós, Miklós tér 1. 

+36 70 362 6200 
hello.szigetszentmiklós@logiscool.com


