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Rendeletalkotás

A képviselő-testület megalkotta a
  2/2016. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletét a Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának 2015. 
évi költségvetéséről és végrehajtá-
sának szabályairól szóló 3/2015. 
(II.  26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mellyel a költség-
vetési főösszeg 11 642 995 ezer 
forintra módosult.

  3/2016. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletét az egyes szociális tár-
gyú önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról. A módosító rendelke-
zések többsége a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ névváltozásá-
nak átvezetésére irányult.

  4/2016. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletét az egyes helyi adókról 
szóló 21/2014. (XI. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 
A rendeletmódosítás a településen 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
háziorvosok, házigyermekorvosok, 
védőnők és a fogorvosi alapellátást 
nyújtó fogorvosok számára hatá-
roz meg a helyi iparűzési adó te-
kintetében adómentességet.

  5/2016. (II. 25.) önkormányzati ren-
deletét a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 19/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról. A módosítás egyrészt a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok 
működési feltételeinek biztosítására 
vonatkozó rendelkezéseket érintet-
te, másrészt a kitüntetési ügyekben 
hozott döntések kihirdetésének idő-
pontján változtatott. 

Beruházások, fejlesztések,  
településrendezési ügyek
A képviselő-testület döntött a térin-
formatikai rendszer fejlesztéséről, 
mellyel lehetővé válik a tervezett 
csapadékvíz-kezelési koncepció mo-
dellezésen alapuló elkészítése a város 
teljes területén. A nagy pontosságú 
magassági adatokat tartalmazó tér-
kép és a modellezés használatával a 
csapadékvíz-kezelés tervezése során 
nagy biztonsággal és könnyen össze-
hasonlíthatóan lehet több megvaló-

sítási lehetőséget vizsgálni annak 
érdekében, hogy műszakilag és pénz-
ügyileg is a legoptimálisabb változat 
készülhessen. A térinformatikai rend-
szer fejlesztésére és a csapadékvíz-
elvezető hálózat modellezésére 55 
millió forint áll rendelkezésre.

Az óvodai ellátás kapacitásbőví-
tésének előkészítése keretében 
mintegy 17 millió forintos fedezetet 
biztosított a képviselő-testület a 
Lakihegyi Akácliget tagóvoda bőví-
tési beruházásának előkészítő és 
egyéb szükséges feladataira. 

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő taksonyi kommunális hulladék-
lerakó rekultivációjának első állo-
mása 2015-ben lezárult. A további 
rekultiváció előkészítése érdekében 
a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy elkészítteti a hulladékdepó fel-
derítő tényfeltárását, melyre mint-
egy 3 millió forintot biztosított.

A Bucka-tó területének 24 órás 
felügyeletét ismét meghosszabbí-
totta a képviselő-testület, 2016. 
 augusztus 31-ig, 8 millió forintos 
fedezetet biztosítva e célra.

A testület úgy döntött, hogy a 
szigetszentmiklósi 1352/4 helyrajzi 
számú magánutat térítésmentesen, 
közút céljára tulajdonába átveszi, s 
azt a közforgalom céljára megnyitja.

A József Attila lakótelepen lévő 
térfigyelő kamerák karbantartási 
feladataira, a rendszer teljes műsza-
ki felügyeletére szolgáló fedezet ki-
egészítéséről született döntés.

Közbiztonsági, környezet-egészség-
ügyi, szociális és intézményi ügyek
A képviselő-testület a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságnak 7,5 millió 
forintos támogatást nyújtott a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányságon 
egy közalkalmazott hároméves foglal-
koztatásának költségeire. Emellett 
együttműködési megállapodást kötött 
a főkapitánysággal az önkormányzat-
nál foglalkoztatott, rendészeti felada-
tokat ellátó mezőőrök ellenőrzésére és 
tevékenységük felügyeletére.

Az óvárosi és felsőtagi településré-
szen 240 ingatlanra kiterjedő rágcsá-
lóirtás megrendeléséről határozott a 

képviselő-testület, melynek fedezeté-
re 3 millió forintot biztosított. 

Döntés született a Helyi Esély-
egyenlőségi Program 2013–2018. 
felülvizsgálatának elfogadásáról.

Az önkormányzat a szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében ingyenesen 
biztosítja a déli meleg főétkezést a 
hátrányos helyzetű, valamint a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére.

Döntés született arról, hogy az 
önkormányzat a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal határo-
zatlan időre megállapodást köt a 
Városi Bölcsőde székhelyén és te-
lephelyein intézményi ellátásban 
részesülő gyermekek részére a 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és gondozás fel-
adatainak ellátásához kapcsolódó 
infrastruktúra használatára.

Az önkormányzat a szigetszent-
miklósi iskolák számára a Városi 
Sport- és Rendezvénycsarnokot 
évente egy, legfeljebb egynapos 
rendezvény lebonyolítására térítés-
mentesen bocsátja rendelkezésre.

A Vackor Integrált Bölcsőde in-
tézményvezetői (magasabb veze-
tői) álláshelyének betöltésére a 
testület pályázatot írt ki, illetve 
módosította a bölcsődék, a Család- 
és Gyermekjóléti Központ, az 
EGOMIR és a Vadgesztenye Szociá-
lis Intézmény alapító okiratát.

A képviselő-testület a KLIK által 
fenntartott, az önkormányzat terü-
letén székhellyel működő iskolák 
intézményi tanácsába Sallai Gábor 
és Papp István képviselőket, továb-
bá dr. Vántsa Botond alpolgármes-
tert delegálta.

Egyéb ügyek

A testület Busko Zdrój és Steinheim 
testvérvárosunkkal együttesen, 
partner településként részt vesz az 
„Európa a Polgárokért” (2014–
2020)/ „Testvérvárosi program” c. 
európai uniós pályázaton. A pályá-
zat célja az unión belüli testvérvá-
rosok polgárai közötti eszmecserék 
kialakítása és megerősítése, társa-
dalmi és kultúrák közötti szerepvál-
lalásra való ösztönzése, uniós érté-
kek erősítése és terjesztése, a polgá-
rok Európai Unióval, annak történel-
mével és sokszínűségével kapcsola-
tos ismereteinek javítása, testvérvá-
rosi kapcsolatok erő sítése.

Felhatalmazást kapott a polgár-
mester a legelőnyösebb ajánlatot 
adó akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadóval és jogi tanácsadóval 
való szerződéskötésre.

A testület úgy döntött, hogy a 
Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazda-
sági és Vidékfejlesztési Kamara 
járási falugazdásza részére, ügy-
félfogadás céljára a Losonczi u. 1. 
szám alatti épületében továbbra is 
térítésmentesen biztosít helyisé-
get 2017. de cember 31-ig. 

Határozott a képviselő-testület 
arról is, hogy 2016. évben nem 
adományoz „Szigetszentmiklós 
Város Közbiztonságáért Díjat”. 

A kötelező betelepítési kvóta 
elutasítása mellett foglalt állást a 
testület.

Döntés született még zártkert 
adásvételének ügyében benyújtott 
kifogás elbírálásáról, az Ovi-Foci 
Sport Programot érintő civil szer-
vezeti elszámolás elfogadásáról, 
továbbá egyedi ingatlanügyről.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 

2016. február 24-i rendes üléséről

BÓNA ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA 
Szigetszentmiklóson, a Képviselői Irodában 

(Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 10.)
2016. április 14-én, csütörtökön 18.00-tól.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés 
a 06-70/376-5956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.
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2016. január 1-jén a legfeljebb 300 m2 összes 
hasznos alapterületű új lakóépületek építésére 
vonatkozóan új rendelkezések léptek hatályba, 
amelyeket alábbiakban ismertetünk.

A fenti épületek esetében építési engedélyt nem kell 
kérni, azonban az építtetőnek az építési tevékenysé-
get a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal be kell 
jelentenie az elsőfokú építésügyi hatóságnál. A beje-
lentést a lakóépület építésének egyszerű bejelenté-
séről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Kormány-
rendeletben foglalt tartalommal és bejelentési doku-
mentációval kell megtenni.

A jegyző mint elsőfokú építésügyi hatóság a 
Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 
rendelkezései közül kizárólag az építési telek 

  megengedett legnagyobb beépítettségét,
  megengedett legnagyobb építménymagasságát 

vagy beépítési magasságát,
  szabályozási vonalát és 
  beépítési módját vagy építési helyét veszi figye-

lembe.
Amennyiben a bejelentés hiányos, a hatóság erről a 
tényről tájékoztatást küld a bejelentőnek, de hiány-
pótlásra nincs lehetőség. A bejelentést ismételten be 
kell nyújtani. A megfelelő tartalmú bejelentésről a 
jegyző tájékoztatja az építésfelügyeleti hatóságot.

A megfelelő bejelentés benyújtásától számított 15 
nap elteltével az építési tevékenység megkezdhető. 
A kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékeny-
ségről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet va-
lamennyi rendelkezését be kell tartani, így különösen:

5. § (2) Az építésügyi hatósági engedélyhez nem 
kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése 
akkor folytatható, ha

a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi 
építési szabályzatot és a szabályozási tervet),

b) az országos településrendezési és építési köve-
telményeket, valamint

c) a kivitelezési tevékenységet érintő más ható-
sági előírásokat megtartják, valamint:  

24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedély-
hez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építőipari tevékenység végzéséről 
építési naplót kell vezetni.

(3) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői 
az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési és bejegy-
zési kötelezettségüket az építési beruházáshoz ren-
delt, az építésügyért felelős miniszter által működte-
tett internetes alapú elektronikus építési napló (a 
továbbiakban: e-építési napló) alkalmazás segítsé-
gével kötelesek teljesíteni.

Az egyszerű bejelentéshez kötött épületeket a 
bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni. 
Ha az épületet a bejelentéstől számított tíz éven 

belül nem építették fel, az elkészült építményt el kell 
bontani. A bejelentéshez kötött épület felépítésének 
megtörténtéről hatósági bizonyítványt az ingatlan 
fekvése szerinti település jegyzőjétől kell kérni, 
amelynek igazgatási szolgáltatási díját az alábbi 
táblázat tartalmazza.
 A bejelentéstől számított Fizetendő igazgatási
 évek száma szolgáltatási díj
 0–3 díjmentes
 3–4 200 000 forint
 4–5 400 000 forint
 5–6 600 000 forint
 6–7 800 000 forint
 7–8 1 000 000 forint
 8–9 1 200 000 forint
 9–10 1 400 000 forint

Felhívjuk az építtetők figyelmét, hogy a 2016. január 
1. előtt kiadott építési engedélyek alapján megépült 
épületek továbbra is használatbavételi engedély 
birtokában vagy használatbavétel tudomásulvételé-
vel vehetők használatba. Kérdés esetén az Építésha-
tósági Osztály készséggel áll rendelkezésükre a 2310 
Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. szám alatt ügyfél-
fogadási időben vagy a következő e-mail címen: 
epiteshatosag@sziget szentmiklos.hu

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
Építéshatósági Osztály 

Tájékoztatás építésügyi jogszabályok változásáról

Pályázati kiírás
a Vackor Integrált Bölcsőde intézményvezetői

(magasabb vezetői) állására
közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, teljes munkaidőben, 
négy hónap próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás 5 éves, határozott 
időtartamra szól 2016. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig.

Pályázati feltétel:
  A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. 
B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség

  A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képe-
sítést igénylő, a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

  Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy

  Cselekvőképesség
  Büntetlen előélet
  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
  A pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Papp Erika intézményfenntartó 
és egészségügyi ügyintéző nyújt a 06-24/505-591-es telefonszámon. A részletes 
pályázati kiírás, az ellátandó feladatok és a pályázathoz csatolandó dokumentumok 
listája megtekinthető a www.szszm.hu/Hirdetőtábla/Álláshirdetések menüpont alatt. 

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
jegyzője pályázatot hirdet

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok:

  A munkakörével összefüggő lakossági közérdekű bejelentések, 
javaslatok és panaszok kivizsgálása és a szükséges intézkedések 
megtétele 

  Polgárvédelmi feladatok szervezése, lebonyolítása
  Tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok el-
látása, utasítások végrehajtása

  Parlagfű elleni védekezés, szakhatósági engedélyek kiadása
  Közbiztonsági feladatok ellátása
  Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 Fakivágás engedélyeztetése
  Környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági állásfoglalások 
  Méhnyilvántartás vezetése, vadkárrendezés
  Felszíni csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos ügyek

A pályázati feltételek, a csatolandó dokumentumok listája, a benyújtás 
módja és címe megtalálható a www.szszm.hu / Hirdetőtábla / Álláshirde-
tések menüpont alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. április 30.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mack Sándor Ferenc igazga-
tási osztályvezetőnél a 06-24/505-529-es telefonszámon.
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Miközben javában tart a labdarúgó NB 
II-es bajnokság, a Szigetszentmiklósi TK 
nagy építkezésbe fogott. A klub beruhá-
zásaként elkezdték a Regionális Után-
pótlás Központ megépítését, amely a 
tűzoltósággal szembeni üres telken áll 
majd a Gyári úton. 

A sportlétesítményben három nagy és egy kis 
pályát alakítanak ki, a centerpálya egyik ol-
dalán lelátóval, a másik hosszabb felén pedig 
lelátóval és főépülettel, s ez a pálya alkalmas 
lesz esti, villanyfényes mérkőzések lebonyo-
lítására is, emellett a füves talajt megfelelő 
öntözőrendszer és pályafűtés is gondozza. 
A stadion megfelel majd az UEFA C kategó-
ria összes előírásának.

Az edzőpályák közül az egyik élőfüves, a 
másik pedig műfüves lesz, utóbbin rossz 
időjárási viszonyok esetén mérkőzést is lehet 
rendezni. A felsoroltak mellett egy kis pályát 
is építenek a területen.

A klub fő bevételi forrása a beruházásban 
a társaságiadó-előlegből (tao) befolyó támo-
gatás. Az I. ütem teljes költsége bruttó 1,062 
milliárd forint. Ebből finanszírozzák a többi 
között a tervezést, az előkészületet, a jelen-
leg is zajló földmunkákat, közműépítéseket, 
valamint a pályák kialakítását és az utakat, 
parkolókat, műszaki ellenőrzést stb. – egy-

szóval mindent, ami a zöldmezős beruházás-
sal jár. Az említett összeg előteremtése nem 
egyszerű feladat, de az első lépés megvalósí-
tásához meglesz minden szükséges forrás. 
737,1 millió forintos tao-támogatást hasz-
nálhat fel a klub erre a célra, amelyhez jelen-
tős egyesületi hozzájárulás is társul. Ez 
utóbbi a támogatóktól kapott bevételekből 
és egyéb források kiaknázásából áll össze, 

például a tulajdonosok hozzájárulásából.  
A vendéglelátó finanszírozását (152,4 millió 
forint) a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
teljes egészében magára vállalta.

A II. ütem 1,8 milliárd forintba kerül majd. 
Ebből 1,26 milliárd forint tao-támogatás 
lesz, az önerő pedig – amit a klub, illetve a 
tulajdonosai maguk teremtenek elő – 540 
millió forint.

A Magyar Kézilabda Szövetség az Ovifoci 
Közhasznú Alapítvány és Tóth Tímea – a 
magyar női kézilabda-válogatott egykori 
tagja – szakmai együttműködéseként ju-
tott el a Szigetszentmiklósi Napsugár 
Óvodába az „Ovi-kézi – óvodáskori moz-
gásfejlesztés a kézilabda világában” elne-
vezésű program.

Ennek elsajátítása céljából egy kihelye-
zett továbbképzésen vettünk részt a Napsu-
gár Oviban március 5-én Tóth Tímea irányí-
tásával. 5 óvodapedagógusunk és jómagam 
lelkesen igyekeztünk elsajátítani ezt a moz-
gás- és személyiségfejlesztő programot, ami 
a kézilabdasport előkészítését célozza meg 
elsősorban nagycsoportos életkorú gyerme-
keknél. Előkészítő, alapozó szakasz ez, hiszen 
nem 6-7 éves kézilabdás tehetségeket „va-
rázsolunk”, hanem játékos mozgásfejleszté-
sen keresztül érzékennyé tesszük ovisainkat 
a labdás játékok szeretetére, a kézilabdához 
szükséges képességek kibontakoztatásában 
vállalva nagy szerepet. Fontosnak tartjuk, 

hogy a ma óvodása minél több játékot is-
merjen meg, hogy a mozgást életük részévé 
tegyük a mindennapokban, hiszen mindez 
elengedhetetlen az egészséges személyiség-
fejlődés szempontjából.

A 2015 októberében ünnepélyesen át-
adott Ovi-Foci Pálya remek helyszín lesz a 
különböző méretű labdával végzett felada-
tok, játékok gyakorlására. A programot 
zökkenőmentesen be tudjuk építeni peda-
gógiai munkánkba, hiszen a labdás játékok, 
feladatok illeszkednek a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz, és nagy részüket előzetes 
szakmai gyakorlatunkból már ismerjük. 

A továbbképzés minden tekintetben si-
keres volt, az elsajátított tudáson, az él-
ménnyel teli pillanatokon túl 15 szivacs-
labdával, 20 műanyag tornakarikával és 1 
labdatartó zsákkal gazdagodott mozgásfej-
lesztő eszközeink tárháza, amit a Magyar 
Kézilabda Szövetségnek köszönhetünk.

Balázsné Hajdu Hajnalka
óvodavezető

ÁPRILISI PROGRAMOK
ÁPRILIS 17. (vasárnap)

16.00; 18.00 SZKSK–RÉV 
Férfi felnőtt és junior NB II. kézilabda-baj-
noki mérkőzések

ÁPRILIS 23. (szombat) 
ASHIARA Nemzetközi Karateverseny 

ÁPRILIS 24. (vasárnap)
14.00 BKG DSE–Monori SE
Férfi felnőtt NB II. kosárlabda-bajnoki mér-
kőzés
16.00, 18.00 SZKSK–Csurgó 
Férfi felnőtt és junior NB I/B kézilabda-baj-
noki mérkőzések

ÁPRILIS 30.–MÁJUS 1. (szombat–vasárnap)
Női felnőtt kézilabda 
Magyar Kupa elődöntő és döntő mérkőzések

További információk: 
szszmsportcsarnok.hu 

Épül a Regionális Utánpótlás Központ

A Regionális Utánpótlás Központ látványterve

OVI-KÉZI TOVÁBBKÉPZÉS A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
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2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. Polgármesteri Hivatal előtt.
2016. április 16. 08.00 - 16.00

Elkészült a járda

TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai felvételi 

előjegyzés időpontjáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szü-
lőket, hogy a Szigetszent-
miklós Város Önkormányzata 
által működtetett óvodákban 
a 2016/2017. nevelési évre 
az óvodai felvételi előjegyzés 
időpontja 2016. május 2-án, 
3-án és 4-én lesz.       

Hétfőn: 7.00–12.00 
és 13.00–18.00

Kedden: 7.00–12.00 
és 13.00–18.00

Szerdán: 7.00–13.00 

A lakóhely, illetve a tartózko-
dási hely szerinti körzeti óvo-
dában lesz.

A beiratkozás azon gyerme-
keket érinti, akik 2010-ben, 
2011-ben, 2012-ben és 2013. 
augusztus 31-ig születtek.

Az óvodai körzethatárok 
megtekinthetők a www.
sziget szentmiklos.hu webol-
dalon, a Polgármesteri Hiva-
tal és az intézmények hirde-
tőtábláján. 

Megépült a járda a Csépi úton a HÉV-híd és a Fecske utca közötti 
szakaszon. Ez idő alatt a József Attila-telepi HÉV-megállót és a vá-
rosközpontot csak gyalogosan lehetett megközelíteni a Fecske utcán 
keresztül. A mintegy két hétig tartó építkezés idején mind az autó-
sok, mind a járókelők példás türelmet tanúsítottak. Köszönet ezért 
nekik, az önkormányzatnak pedig a megszépült útszakaszért. 
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Február 24-én, délelőtt adta át Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata a helyi rendőrkapitányság használatába az új, Dacia 
Duster típusú gépjárművet. Az ünnepélyes átadásra a Polgár-

mesteri Hivatal épülete előtt került sor Szabó József polgármes-
ter, dr. Csipler Norbert rendőrkapitány és a nyilvánosság rész-
vételével.

A legelterjedtebb az ún. uno-
katrükk. Ezzel a módszerrel 
egyébként Európa-szerte száz-
ezreket vagy akár milliókat 
húznak ki a koruknál fogva 
hiszékenyebb korosztály zsebé-
ből. Hátborzongató története-
ket hallani ezzel kapcsolatban. 
Megcsörren a gyanútlan nagy-
szülő telefonja, majd kétségbe-
esett hang mutatkozik be uno-
kájaként és közli, hogy elrabol-
ták, küldjön annyi pénzt, 
amennyit csak tud, majd a 
vonal megszakad. Pár perc 
múlva azonban újra megcsör-
ren a telefon és ugyanaz a 
hang, ha lehet, még kétségbe-
esettebben közli, hogy hama-
rosan megérkezik hozzá valaki, 
adjon neki annyi pénzt, 
amennyit csak tud, mert ha 
nem fizet, akkor szörnyű dol-
got tesznek az állítólagos uno-
kával. Az idős ember pedig 
már keresi is a megtakarított 
pénzét és türelmetlenül várja 
az illetőt a kapualjban. Közben 
a telefon folyamatosan cseng, 

néhány szó után megszakad, 
újra cseng, majd megszakad, 
hogy a nagyszülő addig se 
tudja értesíteni a rendőrséget. 
A pénz átvétele után a szám, 
amiről addig a hívások érkez-
tek, elérhetetlenné válik, sok 
esetben a SIM-kártyát és a te-
lefont is eldobják. Az áldoza-
tok utólag arról számolnak be, 
hogy a csalók elképesztő pszi-
chológiai érzékkel keltenek bi-
zalmat az emberben, hogy még 
csak véletlenül se gyanakod-
jon, és kizárólag a feladatra 
koncentráljon.

Rengeteg történetet hallani 
álrendőrökről is, akik megfi-
gyelték, hogy egyes idős em-
berekhez mikor viszi a nyug-
díjat a postás. A kézbesítő tá-
vozása után ő is csenget, 
hamis igazolványt mutat fel, 
majd közli, hogy a helyi rend-
őrség megfigyelés alatt tartja 
az imént itt járt postást. Azzal 
gyanúsítják, hogy hamis pénzt 
kever a nyugdíjakba. Az ál-
rendőr kéri, hogy mutassák 

meg, milyen pénzt kaptak az 
előbb. Közli, hogy ezek nagy 
része bizony hamis, le kell 
foglalni a teljes összeget, a 
rendőrség később kártalanítja. 
Az idős néni/bácsi ekkor látja 
utoljára az illetőt, beleértve a 
pénzét is.

Sokan azt hazudják, hogy 
az Elműtől, a Tigáztól vagy a 
vízművektől jöttek, pénzt hoz-
tak, mert az visszajár az ügy-
félnek. Természetesen ezt a 
(hamis) pénzt is fel kell válta-
ni. Akad, aki a helyi önkor-
mányzat emberének adja ki 
magát, mondván, hogy burgo-
nyát és hagymát hozott telje-
sen ingyen, a szállítást azon-
ban ki kell fizetni. De már arra 
is volt példa Szigetszentmik-
lóson, hogy a csalók tűzifát 
visznek házhoz, mondván, 
sokkal olcsóbb, mint a Tüzé-
pen. A fa azonban vizes, és 
nem annyit raknak le az ud-
varba, amennyit kértek.

Öltönyös csalókról is halla-
ni, akik a Szent Miklós úti la-
kótelepen trükköznek. Megje-
lenésük hiteles, a lakóknak 
pedig nyílászárócserét ajánla-
nak. Szerződést írnak, egy pél-
dány a károsultnál is marad, 
fizetés után azonban többet 

nem hallani sem az illetőkről, 
sem az új nyílászáróról. 

Az elmúlt időszakban több 
alkalommal kaptak bejelentést 
a járőrök arról, hogy ereszcsa-
torna-javítást vállaló munká-
sok az elvégzett munka után a 
megbeszélt ár többszörösét 
akarták elkérni áldozataiktól.

Fontos megemlíteni a ter-
mékbemutatós átveréseket is, 
melyekkel alacsony minőségű 
termékeket erőltetnek rá a la-
kosokra, természetesen a valós 
ár öt-hatszorosáért. 

A sort még lehetne folytat-
ni, rafinált módszerek tömke-
lege létezik, melyekkel átverik 
az időseket, és a lista csak 
bővül és bővül. Nem árt tehát 
az egészséges bizalmatlanság!

Ha ilyen és ehhez hasonló 
cselekmény elkövetését észleli, 
senkit ne engedjen be az ott-
honába, és azonnal hívja a 
107, 112 vagy a 06-24/525-
460-as kapitánysági telefon-
számot. A polgárőrség tele-
fonszáma: 06-20/922-3863. 

Abban az esetben, ha érdemi 
információval rendelkezik az 
elkövető személyekről, gépjár-
művük színéről, rendszámáról, 
azt is közölje a rendőrséggel a 
nyomozás segítése érdekében!

Új szolgálati autóval erősítette a város a rendőrséget

A hiszékenység ára
Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitánysághoz, melyek szerint sok olyan szélhá-
mos járja a város utcáit, akik kisebb-nagyobb összegeket csal-
nak ki elsősorban az idősebbektől. Az alábbiakban összeszedtük, 
hogy milyen trükkökkel verik át a kiszolgáltatott lakosokat.



Ismét különleges játékkal készül a Lakihegy Rádió! Ezúttal a gyermekeknek szeretnénk kedvez-
ni értékes nyereményekkel. Szakértőkkel is beszélgetünk majd nevelésről, táplálkozásról, a me-
seolvasás fontosságáról, oktatásról és mindenről, ami a gyermekekről szól. Számítunk a figyel-
mükre május 23. és 27. között!

A Lakihegy Rádió csapata
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Varga József azon kevesek közé tar-
tozik, akik egyszerre voltak tanácsel-
nökök és polgármesterek is. ’90 
szeptemberének végén, az önkor-
mányzati választás napján még ta-
nácselnök volt Szigetszentmiklóson, 
mikor értesítették, hogy Szigetújfa-
lun polgármesterré választották. Vá-
rosunkban akkor még nem tudtak 
azonnal polgármestert választani, 
mert a 10 000 fölötti lélekszámú 
településeken közvetetten válasz-
tottak vezetőt. Mint mondja, a ta-
xisblokád idején árkon-bokron ke-
resztül hozták őt egy autóval, hogy 
meg tudja nyitni a tanácsülést, s 
ezzel együtt átadja a szolgálatot is.

Varga József szerint akkoriban is 
rengeteg tennivalójuk volt, nehezen 
tudná eldönteni, hogy az elmúlt 
időszakban készült több minden Szi-
getszentmiklóson, vagy akkoriban. 
Mint mondja, minden szentnek 
maga felé hajlik a keze, így inkább 
azt mondja, hogy akkor. A rendszer-
váltás küszöbén sok mindent kellett 
megcsinálni kevés pénzből. Ekkor 
épült a kollégium és középiskola. 
Volt, hogy a Petőfi Sándor utca és a 

Kossuth Lajos utca kereszteződésé-
ben egyszerre vezették be a telefont, 
a csatornát, a vizet és a gázt. Mon-
dani sem kell, hogy a folyamat nem 
kis közlekedési fennakadást okozott. 
Ha már itt tartunk, egy másik nagy 
beruházás is ekkorra datálódik: az 
M0-s építése. Fórum fórumot köve-
tett akkoriban a Nádasdy moziban 
és az iskolákban. Elterjedt ugyanis, 

hogy az autóút a Bajcsy-Zsilinszky 
úton keresztül halad és sokan meg-
ijedtek, hogy a török kamionsofőrök 
jelentik majd a legnagyobb veszélyt 
a lakosok lányaira, asszonyaira. Ezt 
megelőzően fákat vágtak ki Varga 
József utasítására a Bajcsy-Zsilinszky 
úton, mert azok az erdészeti fel-
ügyelő szerint balesetveszélyesek 
voltak. Valaki elterjesztette, hogy 

azért tüntetik el a fákat, mert a 
nullás lehajtója az úton jön majd 
keresztül. Ezt hallva, többen jelezték, 
hogy ha kell, odaláncolják magukat 
a fákhoz, de nem hagyják, hogy ez 
megtörténjen. A tanácselnök egy 
fórumon hívta fel a figyelmet arra a 
KRESZ-szabályra, hogy szintben 
 autóút nem keresztezhet települést. 
Ahhoz, hogy mindenkivel közölni 
tudják: nem ott lesz a nullás lehaj-
tója, a helyi újságon kívül ún. 
hangoskocsival tájékoztatták a la-
kosságot.

Varga József így idézi fel azt az 
időszakot, amikor már a rendszer-
változás küszöbén állt az ország: 
„Lehet, hogy egy kicsit érzelgősnek 
tűnik, de többször is belegondoltam 
abba, hogy milyen lesz ez a város 
5-10-20 év múlva. Tulajdonképpen 
azt szerettem volna, hogy a maihoz 
hasonló infrastruktúrája legyen a 
településnek. Tudom, hogy most is 
vannak problémák. Pénzt szerezni 
mindig nehéz volt, és Szigetszent-
miklós Budapest közvetlen közelsé-
ge miatt bizonyos szempontból 
most is nehéz helyzetben van. Az 
elmúlt évtizedekben rengetegen 
dolgoztak azon, hogy a városnak 
jobb legyen és jó, ha egy település-
nek ilyen emberei vannak."

Ha kíváncsi rá, hogy milyen kér-
déseket tettek még fel a Lakihegy 
Rádió hallgatói Varga Józsefnek, 
hallgassa vissza a műsort a www.
lakihegyradio.hu oldal Hangos ar-
chívumában vagy nézze meg a 
www.duna-media.hu oldal Magazi-
nok menüpontja alatt található Na-
pirenden feliratra kattintva! 

Szigetszentmiklós 
a rendszerváltozás hajnalán

Nálunk EGY HÉTIG tart a gyereknap!

Folytatjuk a múltidézést a 
Kisváros hasábjain, hiszen 
Sziget szentmiklós idén ünnepli 
várossá avatásának 30. évfor-
dulóját. Az előző számban 
Pongrácz Gáborral idéztük fel a 
város 3 évtizeddel ezelőtti ten-
nivalóit és helyzetét, ezúttal 
pedig Varga Józseffel tesszük 
ugyanezt, aki 1989 végétől 
1990. szeptember 30-ig volt a 
település első embere.

Varga József a Lakihegy Rádió stúdiójában

Hősök napja Szigetszentmiklóson 
1990-ben
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Az élelmezésről értekeztek

Szakmai napot szervezett március 3-án a Csicsergő Óvoda az 
Élelmezésvezetők Országos Szövetségével karöltve. A Nemzedé-
kek Házában tartott rendezvény témája a közétkeztetés volt. 
A kóstolással egybekötött eseményen számos érdekes előadást 
is meghallgathattak a téma iránt érdeklődők.   

Zenés, táncos mulatságot ren-
dezett nőnap alkalmából a szi-
getszentmiklósi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat a Bol-
gár Nemzetiségi Önkormány-
zattal közösen. Az estnek 
március 5-én a Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház színház-
terme adott otthont.

A hölgyeket 
köszöntötték

Kirov Milán (Bolgár Nemzetiségi Önkormány-
zat) és Hohl László (Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat)

Nedbalek Jenőné 
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)
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Esős március 15. – képekben

Imát mond Szalkay László református lelkész

A város és a térség elöljárói is 
megemlékeztek a szabadság-
harc hőseiről

Fülöp Attila, az EMMI helyet-
tes államtitkára mondott ün-
nepi beszédet 1940. március 15.

Koszorúzás a városi temetőben
Koszorúzásra készülve Kossuth 
Lajos emléktáblájánál

Az ünnepi műsorban közreműködtek: Vörös Edit és Mező Zoltán előadóművészek, a Kardos István, valamint a Bíró Lajos Iskola 
diákjai, az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara, a Vitéz Mikecz Kálmán Huszár Bandérium és a Székely Miklós Városi Kórus

Szigetszentmiklós anno
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Április 12. (kedd), 17.00
Ingyenes agykontroll-tanfolyami 
tájékoztató. Előadó: Domján 
Gábor, felnőtt-agykontrolloktató
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Április 13. (szerda), 18.30
Magyar Költészet Napja. „Nappal 
hold kél bennem…”. Turek Miklós 
színművész József Attila-estje. 
Jegyár: 1100 Ft/felnőtt, 800 Ft/diák, 
nyugdíjas. Jegyek elővételben kap-
hatóak. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Április 16. (szombat), 9.00–14.00
Városi Egészségnap
Szűrővizsgálatok, tanácsadások, 
véradás. Szervező: Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata, Sziget szent-
miklós Védőnői Szolgálata. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: Kossuth Lajos 
utca és Bíró Lajos Általános Iskola

Április 20. (szerda), 14.00
Városi vers- és prózamondó verseny
Szervező: Bíró Lajos Általános Iskola
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Április 21. (csütörtök), 10.00
Zenéről könnyedén
Zenei ismeretterjesztő előadás-
sorozat, III. rész, Szőke Nikoletta 
Quartet. Jegyár: 450 Ft/alkalom – 
részvétel csak előzetes jelentkezés-
sel. Helyszín: Általános Iskola és 
Zeneiskola, Hangversenyterem 
(Szebeni út 81. B épület)

Április 21. (csütörtök), 13.00–20.00
Tavaszi Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcsola-
tos termékek kiállítása és vására.
Programok:
13.00 Tavaszi Tisztító Teaház
14.00 Mandalafestés 
15.00 „Az emberi energiák titkai”
Előadó: dr. Balláné Tárczy Zita 
kineziológus, aurakonzulens
16.00 „A létezés 7 síkja – előadás a 
ThetaHealing® módszerről.”

Előadás után ingyenesen kipróbál-
ható a technika képzett konzulensek 
közreműködésével, akik 30 perces 
kezelésben ízelítőt adnak a théta 
működéséről. Előadó: Molnár Erika 
ThetaHealing®-tanár és konzulens
17.00 „Egészség-betegség jelek és 
megelőzésük módjai.”
Előadó: Juhász Márta transzper szo-
nális pszichológus, grafológus 
17.30 „3-2-1 Meridiántorna”
Foglalkozást tart: Széles Istvánné 
Hajni. A vásárra a belépés díjtalan, a 
szolgáltatásokra előzetes jelentke-
zés szükséges!
18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB 
„Tavaszi csakraharmonizáló meditá-
ció a mantrák, rezgések, hangtálak 
erejével.” Előadó: Karacs Ildikó ének-
hang- és művészeti terapeuta, 
mantraénekes. Jegyár: 700 Ft/fel-
nőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Április 22. (péntek), 18.30
III. Nagy Tavaszi Koncert
Jegyek igényelhetőek: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, Ádám 
Jenő Zeneiskola, nagytavaszi kon-
cert @gmail.com. A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Sze-
beni út 81.)

Április 22. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépnek: Cirkusz-KA, Szabó 
Enikő és zenekara. Jegyár: 1900 Ft/
felnőtt, 1300 Ft/diák, nyugdíjas
Jegy- és asztalfoglalás ajánlott!
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház, aula

Április 24. (vasárnap)
I. Miklósi Futónap
Információ: www.futonap.szszm.hu

Április 28. (csütörtök), 14.00
Területi népdalverseny
Szervező: Bíró Lajos Általános Iskola
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Április 29. (péntek), 18.00

A Magyar–Finn Baráti Kör ren-
dezvénye. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, tárgyalóterem

MÁJUSI ELŐZETES!

Május 1. (vasárnap), 08.00–21.00
08.00 Kispályás Labdarúgó Kupa
Nevezés előzetesen a Sárgaházban 
és a helyszínen 7 órától 20 csapatig!
09.00 Street Ball Bajnokság
10.00 Látványos fitnesz- és sportbe-
mutatók. TALMÁCSI Ring különleges 
gyerekprogramja:
–  mobil pályán gyerekmotoroztatás 

50 cc PW Yamaha motorral,
–  lábbal hajtós retro Moszkvics autózás.
Logikai és ügyességi játszóház – 
SZISZKE-tagok vezetésével.
10.00 Kézműves foglalkozások 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat. Ölelőház a SZINE szervezésében.
14.00 Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós-
zenekara
15.00 Tánc-Kavalkád – a város tánc-
egyesületeinek, iskolai csoportjainak 
bemutatkozása
16.00 SUB BASS MONSTER 
16.30 Szigetszentmiklósi Sziget Színház
17.00 Baricz Gergő
17.30 Kökény Attila
18.00 Heincz Gábor „Biga”
18.30 By The Way
19.00 Fergetes Retro Party – DJ. Derrick
Egész nap vidámpark és érdekes 
programok várják az érdeklődő ven-
dégeket! Helyszín: Kéktó Szabadidő 
Park (Diófa u. 3.)

Május 3. (kedd), 15.00
Városi anyák napja – ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Szabó József pol-
gármester. 
A belépés díjtalan! 
Hely szín: Általános Iskola és Zene-
iskola, Hangversenyterem (Szebeni 
út 81. B épület)

Május 5. (csütörtök) 18.00
Kéri Mihály festőművész kiállítás-
megnyitója. A tárlat megtekinthető 
május 26-ig. Helyszín: Városi Galéria

Május 7. (szombat), 20.30
Hallgasd Helyben – Élő rockzenei 
klub. A Divina Machina zenekar 20 
éves ünnepi koncertje meghívott 
vendégekkel. Közreműködnek: 
Békefi Viktória, Bordás Barbara, Eöry 
Viktória, Rosta Claudia, Vörös Edit és 
Berthóty László, az Ádám Jenő 
Zeneiskola fúvós és vonós tanszakai-
nak tanárai és növendékei, valamint 
a József Attila Általános Iskola gyer-
mekkórusának tagjai. 
Jegyár: 1000 Ft. Jegyek vásárolhatók 
elővételben a VK információjánál és 
a helyszínen. 
Helyszín: Általános Iskola és 
Zeneiskola, Hangversenyterem (Sze-
beni út 81. B épület)

Május 7. (szombat)
Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál 
testvérvárosaink részvételével. Szer-
vező: Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata. Helyszín: Kéktó 
Szabadidő Park.

2016. áprilisi 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

Újra megnyitja kapuit a Csepel Autó Gyártmánymúzeum
A téli szünet után áprilistól újra fogadja a látogatókat az ÁTI-SZIGET 
Ipari Park területén található kiállítás. A hangárban öt üzemgépes 
tehergépjármű, egy autóbuszalváz, járműfőegységek, különböző jár-
művek makettjei, korabeli fényképek és rendkívül részletes műszaki 
leírások tekinthetőek meg. A Gyártmánymúzeum előzetes bejelentke-
zés alapján látogatható, mely során háromnegyed órás tárlatvezeté-
sen ismerkedhetnek meg az érdeklődők a helyben gyártott autókkal. 

Előzetes bejelentkezés és információ: 
Békés György (06-20/200-7241 vagy bekesgy47@gmail.com). 

A belépés díjtalan.
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MÁJUS 7, 8, 14, 15.

Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált!

INGYENES ISMERTETŐ ELŐADÁS
április 12-én, kedden, 17 órakor

SZIGETSZENTMIKLÓS 
VÁROSI KÖNYVTÁR  ÉS KÖZÖSSÉGI  HÁZ

Tököli út 19.
információ

20/662-0401 vagy 30/347-5570

Az Ádám Jenő Zeneiskola fúvószenekara 
és vendégei
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Szegediek Szigetszentmiklóson

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
lépcsőfordulójában új látvány fogadott 
minket. A teljes falfelületet egymással 
szemben két különböző stílusú kép dí-
szítette – mintegy hírnökként sietett a 
látogató elé Zombori László és Sejben 
Lajos festménye, sugallva a kiállítás sok-
rétűségét. 

Felérve a kiállítói szintre, Kovács Keve 
színes üvegképsorozata derített minden-
kit jókedvre. Aranyi Sándor Tájhordó 
fotói a természet alkotta színekben, for-

mákban gyönyörködtették a látogatót, 
míg Szatmári Gyöngyi bronzszobrai a 
történelembe kalauzoltak minket, családi 
emlékeket idézve fel a világháborús 
időkből. Gyönyörködhettünk a többi kö-
zött Darázs József, Dér István, Eszik 
Alajos, Farkas Pál, Fischer Ernő, Fritz 
Mihály és mások alkotásaiban is. 

A galéria speciális adottságait kihasz-
nálva egyedi tér lett kialakítva a rende-
zéshez, így termen belüli termekben le-
hetett barangolni a kő- és bronzszobrok, 

festmények, grafikák, fotók, ólomüveg 
képek között. 

A megnyitón Csák László hangász eg-
zotikus hangszergyűjteményéből szólal-
tatott meg két különlegességet. P. Szabó 
Ernő művészettörténész méltatta az alko-
tásokat, bemutatta az alkotócsoportot, 
majd a hivatalos megnyitó utáni tárlat-
megtekintéshez, beszélgetéshez adott 
kellő információt, tudásalapot. 

A tárlat március 31-ig volt látható a 
Városi Galériában, ahol a következő kiál-
lítás április 7-én, 18 órakor nyílik Dom-
ján Gábor festőművész munkáiból. 

Információ: www.facebook.hu/
varosigaleria, telefon: 06-20/552-0401, 
06-24/530-980. 

A Városi Galériában március 10-én nyílt kiállításon a SZÖG-ART Művészeti Egyesület 
23 alkotója mutatkozott be. Az egyesülethez szegedi és Szegedhez szorosan kötődő 
képző- és iparművészek, szobrászok tartoznak. Solti Eszter rendezésében 55 alkotás 
került falra, posztamensre és belógatva a térbe. 

FELHÍVÁS
A Kisváros újság szerkesztősége új rovatot szeretne indí-
tani a „Klubban történt…” címmel.

A rovat célja, hogy lehetőséget biztosítson a városban 
működő civil szervezeteknek, egyesületeknek (nem sport-
egyesületeknek) arra, hogy az elmúlt hónapban történt 
kiemelkedő rendezvényeikről, az egyesület tagjainak akár 
a szervezeten kívül elért eredményeiről, az egyesületek 
életéről rövid, fényképpel illusztrált beszámolókat jelen-
tessen meg.

A számítógéppel készített, word formátumú, maximum 
1200 karakterből álló beszámolókat és a hozzájuk kap-
csolódó digitális fényképeket minden hónap 20-ig lehet 
elküldeni a kisvaros2310@gmail.com e-mail címre.

Az újság szerkesztősége fenntartja magának a jogot a 
szöveg és a képek korrektúrázására, valamint az időbeni 
megjelenés meghatározására.

2016. FEBRUÁR HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Sámson Ferenc (1946)
Boross Gábor (1925)
Butler István (1949)
Piller László (1931)

2016. FEBRUÁR HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szabó Csilla–Tüske Gyula
Bóna Nikolett Tímea–Weisz Márk
Berki Mariann–Máté Gábor
Kulin Erzsébet–Kántor József Károly
Presér Tímea–Belicza Dávid
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KÖTELEZŐ EBOLTÁS
2016-ban az ebek kötelező, veszettség elleni védőoltását Szi-
getszentmiklóson a következő időpontokban és helyszíneken 
végzem:

Április 10. (vasárnap) 10–12-ig  Ádám J.–Tebe sor sarok
Április 16. (szombat) 10–12-ig  Dobó u.–Nap u. sarok
Április 23. (szombat) 10–12-ig  Polgármesteri Hivatal
Április 24. (vasárnap) 10–12-ig  Kéktó Szabadidő Park
Május 08. (vasárnap) 10–12-ig  Ádám J.–Tebe sor sarok
Május 21. (szombat) 10–12-ig  Polgármesteri Hivatal
Május 29. (vasárnap) 10–12-ig  Dobó u.–Nap u. sarok

Az oltás díja 4200 Ft kutyánként
Oltási könyv pótlása 500 Ft/db

A kötelező féregtelenítéshez a tabletta 
300 Ft/db/10 testsúly kg

Oltó állatorvos: dr. Fajta József
A háznál történő oltás díja megegyezik a fentiekkel, 

és a 06-30/416-6558-as számon, az oltások helyszínén 
vagy az eboltas.drfajta@gmail.com e-mail címen kérhető név, 

lakcím és telefonszám megadásával.  

Március 5-én a Városi Sportcsarnokban rendezte 
a Sziget SC az U23-as szabadfogású országos 
bajnokságot, amely az U23-as Eb-részvételről is 
döntött. 71 kg-ban Gergely László 5., 74 kg-ban 
Kottes Pál szintén 5. helyen végzett. 97 kg-ban 
Tomin Márton az első meccsét bírói tévedés miatt 

elveszítette, így kiesett. 125 kg-ban Nagy Mihály 
egyenletes, jó birkózással 1. helyezett lett, így 
ebben a súlycsoportban ő képviseli Magyarorszá-
got az U23-as Eb-n. Ugyanezen a napon Kapos-
váron szerepeltek diák 2-es versenyzőink, de ez-
úttal nem sikerült helyezést elérniük. 

Március 14-én Szabó Patrik Rigában a felnőtt 
Európa-bajnokságon birkózott 80 kg-ban. Patrik a 
svéd vb 3. helyezettel kezdett, és talán az idei 
sokadik fogyása okozta fáradtság miatt kikapott. 
A svéd az elődöntőig menetelt, ám ott kikapott, 
így versenyzőnk kiesett.

Március 12-én Budapesten, a Vasas csarnoká-
ban tartották a junior szabadfogású rangsorver-
senyt, ahol Nagy Mihály imponáló birkózással 
120 kg-ban első helyezést ért el. 

Március 13-án Pilismaróton serdülő kötött-
fogású rangsorversenyen Zsivnovszky Gergely 
5. lett.

Tomin Márton, Sziget SC

BIRKÓZÓHÍREK

KÖTELEZŐ EBOLTÁS VESZETTSÉG ELLEN
Szigetszentmiklóson az alábbi időpontokban:
ÁPRILIS 10. Miklós tér  ÁPRILIS 17. Kéktó Szabadidő Park
ÁPRILIS 23. Ádám Jenő sétány–Tebe sor sarok  ÁPRILIS 24. Dobó u. 
ÁPRILIS 30. Polgármesteri Hivatal előtt 
MÁJUS 07. Kéktó Szabadidő Park  MÁJUS 14. Dobó u. 
MÁJUS 28. Ádám Jenő sétány–Tebe sor sarok
MÁJUS 29. Felsőtag (csak 10.00–11.00) 
Az oltások időpontja: 10.00–12.00  Ára: 4200 Ft/eb, a féreghajtó: 300 Ft/10 kg

OLTÓ ÁLLATORVOS: DR. SKALICZKY SÁNDOR PÉTER 
Elérhetőség: 06-30/921-6895 (Szigetszentmiklós, Jókai u. 33.)

www.kedvencrendelo.hu 

Szabó Patrik
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Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről! 
HAJÓ

KIRÁNDULÁSOK A RÁCKEVEI DUNA-ÁGON

A PROGRAMOK 
A SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KIKÖTŐBŐL INDULNAK.

EGYEDI IGÉNYEKRE 
SZABOTT PROGRAMOK 

SZERVEZÉSÉT IS 
VÁLLALJUK!

A közölt árak tájékoztató jellegűek, a szervező 
az árváltoztatás jogát fenntartja. 

A jegyárak személyenként és forintban 
értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.

Információ és jelentkezés: 
Tel: 06 20 949 4760, 
E-mail:  info@kisdunamente.hu., 
2310 Szigetszentmiklós, 
Dr. Lengyel L. u. 6., 

www.kisdunamente.hu

ÁP
RI

LI
S 

23
-2

4. SÉTAHAJÓ A KIS-DUNÁN
Az egyórás sétahajózáson vendégeink 
a szigethalmi holtágakig csodálhatják a 
Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.

Időpont: 2016. április 24. (vasárnap) 10.00-11.00

Részvételi díj: 1.500 Ft (felnőtt), 
1.000 Ft (diák,nyugdíjas), 
3.500 Ft (családi: 2 felnőtt és 1 gyermek) 

BUDAPeST A DUNÁRÓL
Időpont: 2016. április 23. (szombat) 9.30-15.30

Részvételi díj: 3.500 Ft/Fő

VAcSoRA HAJÓ 
A KIS-DUNÁN
Időpont: 2016. április 23. (szombat) 18.00-19.30

Részvételi díj: 5.500 Ft/fő

SZERVEZŐK:
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

24/505-505

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

24/530-980; 20/552-0401

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSI SPORTCSARNOK
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.

24/515-595

FUTÓ NAP
2016

I . M IKLÓS I

NEVEZÉS:

FUTONAP.SZSZM.HU

IDŐPONT:

2016. ÁPRILIS 24.
VASÁRNAP

TÁVOK:

RAJT-CÉL:

800 M   3,5 KM   8 KM   21 KM

VÁROSI SPORTCSARNOK

FACEBOOK.COM/MIKLOSIFUTONAP
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TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technlógiák alkalmazásásval. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

Rugalmas szolgáltatások egyéni igényekre szabva.  

Gyöngyház
TÁRSASHÁZKEZELŐ IRODA

• Társasházkezelés 
• Közös képviselet
• Társasházak könyvelése
• Társasházak takarítása
• Házgondnokság (mobil karbantartó)

• Felújítási projektmenedzsment
• Energetikai költségfelosztás
• Hátralékkezelés
• Közműkontroll
• Biztosítás

www.gyongyhazplusz.hu | info@gyongyhazplusz.hu
Tel: 06-1/425-73-08 06-20/232-85-63

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
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