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a képviselő-testület 
március 18-i rendkívü-
li üléséről

A Regionális Utánpótlás Cent-
rum beruházása kapcsán a 
Szigetszentmiklós 12021 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásá-
ban a vízellátás és szennyvíz-
elvezetés megvalósítása érde-
kében a képviselő-testület el-
fogadta a Közlekedésfejleszté-
si Koordinációs Központtal, 
valamint a Szigetszentmiklósi 
Testgyakorlók Körével köten-
dő ingatlanhasznosítási szer-
ződést.

Elfogadásra került a 8655 
és 8664/1-3 hrsz.-ú ingatla-
nokra vonatkozóan a 
 Szigetszentmiklósi Testgya-
korlók Kö -rével sportcélú be-
ruházás megvalósí - 
tása céljából kötendő haszon-
bérleti szerződés.

A testület hozzájárult a 
025/4 és a 029/20 helyrajzi 
számú, kivett árok művelési 
ágú ingatlanok közterületté 
történő változtatásához.

Döntés született Sziget-
szentmiklós Város Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási 
Terve módosításának egysze-
rűsített eljárás keretében törté-
nő megindításáról a várható, 

nagyobb intenzitású lakásépí-
tési igény felmerülésére tekin-
tettel. Ezzel összefüggésben a 
testület megalkotta a 6/2016 
(III. 18.) sz. önkormányzati 
rendeletet a kisvárosias lakó-, 
településközpont vegyes és 
központi vegyes építési öveze-
tekre vonatkozó változtatási 
tilalom elrendeléséről.

Felhatalmazást kapott a 
Nemzeti Inf rastruktúra Fej-
lesztő Zrt. a Szigetszentmik-
lós, Csepel-szigeti gerincút 
halásztelki ág víz- és szenny-
vízvezeték kiváltásának, vala-
mint csapadékvíz elvezetésé-
nek vízjogi üzemeltetési enge-
délyezési eljárása során az 
önkormányzat képviseletére.

a képviselő-testület 
március 30-i rendes 
üléséről

RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület elfogadta 
ç  a felnőttkorúakra vonatkozó 

szociális gondoskodásról 
szóló 5/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tását;

ç  a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 12/2015. 

(IV. 30.) önkormányzati ren-
delet módosítását;

ç  a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 7/2015. (III. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sát.

Hatályon kívül helyezte to-
vábbá a koncepció, a költség-
vetés és a zárszámadás mel-
lékleteinek tartalmi követel-
ményéről szóló 23/2003. (X. 
29.) önkormányzati rendeletet.

CIVIL SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSA
A társadalmi és sportszerveze-
tek 2016. évi önkormányzati 
pályázatait a képviselő-testü-
let elbírálta, és
ç  a Környezetvédelmi célok tá-

mogatási keretéből 5 szerve-
zet részére 1 450 000 Ft ösz-
szegben;

ç  az Önszerveződő, öntevé-
keny szervezetek támogatási 
keretéből 40 szervezet részé-
re 9 980 000 Ft összegben;

ç  a Sportszervezetek támogatási 
keretéből 33 szervezet részére 
39 900 000 Ft összegben;

ç  a Kulturális támogatási ke-
retből 33 szervezet részére 7 
510 000 Ft összegben ítélt 
meg vissza nem térítendő 
támogatást.

Elfogadásra kerültek továbbá 
a 2015. évi vissza nem téríten-
dő önkormányzati támogatá-
sok felhasználásáról szóló el-
számolások.

VÁROSFENNTARTÁSI ÜGYEK
Döntés született az „Aries” 
Nonprofit Kft.-vel 2016. ápri-
lis 1-jétől 2016. december 
31-ig terjedő időszakra köten-
dő feladat-ellátási szerződé-
sekről, melyek magukban 
foglalják a közterület-fenn-
tartási, parkfenntartási, üze-
meltetési, hulladékszállítási és 
intézmény-fenntartási felada-
tokat.

A képviselő-testület első 
olvasatban elfogadta a laká-
sok és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásáról 
és értékesítéséről szóló 
26/2011. (X. 27.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezetet.

A Szigetszentmiklós 
6038/3, 6036/1 hrsz.-ú közte-
rületi ingatlant Árnika utcá-
nak nevezte el a testület.

Döntés született továbbá 
csatornavezetési jog rendezé-
sével kapcsolatban a Sziget-
szentmiklós, 6290/45 hrsz.-ú 
ingatlan telekalakítása kap-
csán.

TÁJÉKOZTATÓ



BERUHÁZÁSOK, PÁLYÁZATOK
Döntés született „A Ráckevei 
(Soroksári)- Duna-ág vízminő-
ségének javítása: szennyező-
anyagok kivezetése a parti sáv-
ból” elnevezésű projekt ered-
ményeképp létrejött vagyon-
elemek térítésmentes átvételé-
ről, melyet az önkormányzat 
az átvételt követően a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vagyonkezelé-
sébe és üzemeltetésébe ad.

A képviselő-testület hozzájá-
rult a Szigetszentmiklósi Kézi-
labda Sport Kör által megvalósí-
tandó kézilabda-edzőcsarnok 
megépítéséhez, amely tanítási 
napokon iskolai sportórák céljára 
használható lesz. A csarnok 
megépítéséhez a testület a 
13291/1 hrsz.-ú telken biztosít 
helyet azzal, hogy azt 15 év idő-
tartamra az egyesület térítés-
mentes használatába adja, s az 
építmény 15 év elteltével az ön-
kormányzat tulajdonába kerül.

Új védőnői szolgálati épület, 
valamint parkolóterület kiala-
kítása céljából az önkormány-
zat megvásárolja a Csépi út 49. 
szám alatti ingatlant az érték-
becslés szerinti, de legfeljebb 
21 M Ft vételáron. 

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy indulni kíván:
ç  „A leromlott településrésze-

ken élő alacsony státusú la-

kosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizi-
kai rehabilitációja Pest me-
gyében” című pályázaton, 
mely a Lakihegyi akcióterü-
leti tervben szereplő felújí-
tások, beruházások megva-
lósítását célozza meg.

ç  „A kisgyermeket nevelő szü-
lők munkavállalási aktivitá-
sának növelése” c. pályáza-
ton, melynek keretében a 
Temesvári utcai óvoda épí-
tése és a Vackor Integrált 
Bölcsőde férőhelyének bőví-
tése valósulna meg.

ç  „A fenntartható közlekedés-
fejlesztés Pest megyében” 
című pályázaton a 
Kerékpárosbarát fejlesztés 
című komponensében a 
Gyártelepre vezető (Gyári 
út–Bajcsy-Zs. út körforga-
lom és Mű út közötti), vala-
mint a Csepeli úti (Lehel út 
és Leshegy út közötti) kerék-
páros nyomvonal megvaló-
sításával.

SZOCIÁLIS 
ÉS INTÉZMÉNYI ÜGYEK
A Szigetszentmiklósi Napra-
forgó Óvoda intézményveze-
tői feladatainak ellátásával 
2016. augusztus 1. napjától 
további öt év határozott idő-
tartamra Jámborné Miskolczi 

Évát bízta meg a képviselő-
testület.

Támogatta továbbá Szabó 
Lídia tagintézmény-vezetői ki-
nevezését a Szigetszentmiklósi 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Rad-
nóti utcai tagintézményébe.

A Szigethalom Város Ön-
kormányzatával kötendő fel-
adat-ellátási megállapodás ke-
retében az önkormányzat biz-
tosítja 5 fő fogyatékos sziget-
szentmiklósi lakos nappali el-
látását 2016. június 1. napjától 
a Szigethalom Egyesített Nép-
jóléti Intézmény útján.

Legfeljebb 300 fő sziget-
szentmiklósi diák nyári, mező-
kövesdi táborozásának költsé-
geire 3 600 000 Ft támogatást 
nyújt az önkormányzat a József 
Attila Általános Iskola „A mi 
iskolánk” Alapítványa részére.

A Szigetszentmiklósi 
Óvodapedagó -giai Szakmai 
Napok megrendezéséhez 
370  000 Ft támogatást nyúj-
tott a képviselő-testület.

Döntés született továbbá 
500 db Babaköszöntő csomag 
beszerzéséről, valamint elfoga-
dásra került a Budapest-Csepel 
Önkormányzatával óvodai, is-
kolai ellátás tárgyában kötött 
Együttműködési keret-
megállapodás 2015. évi teljesí-
téséről szóló beszámoló.

EGYÉB ÜGYEK
A 2016. évi szúnyoggyérítési 
feladatokat a Ráckevei Kistérség 
településeivel együttműködve 
végzi el ismét az önkormány-
zat, Szigetszentmiklós Város 
területén évi kettő-négy alka-
lommal, 150 hektár területen 
történik meg a légi kémiai szú-
nyoggyérítés. Az önkormányzat 
vállalja a feladat együttműkö-
désben történő ellátásával kap-
csolatos teljes körű szervezési, 
lebonyolítási feladatokat.

A képviselő-testület dön-
tött a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Érdi 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségének közfeladat ellátása 
céljából informatikai eszközök 
ingyenes használatba adásá-
val történő támogatásáról.

Testületi döntés értelmében 
a Kisváros című újság 2016. 
júniusától havi 400 darabbal 
több, összesen 15 000 pél-
dányszámban jelenik meg.

Elfogadásra került a Polgár-
mesteri Hivatal 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámoló.

Döntés született a Sziget-
szentmiklósi Római Katolikus 
Plébániától történő altemplo-
mi urnasírhely vásárlásáról, 
melyet az önkormányzat saját 
halottjának temettetéséhez 
bocsát rendelkezésre.

 2016. 05. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 3

Ügyeletes gyógyszertárak rendje a következő hetekben:
Május 9.–május 15. Szent Miklós Gyógyszertár
Május 16.–május 22. Regina Gyógyszertár
Május 23.–május 29. Kígyó Gyógyszertár
Május 30.–június 5. Elixír Gyógyszertár
Június 6.–június 12. Melissa Gyógyszertár
Június 13.–június 19. Szent Miklós Gyógyszertár

ÜGYELETI NYITVA TARTÁS: 
Hétköznap 18.00–22.00-ig
Szombaton 12.00–15.00-ig
Vasárnap 08.00–12.00-ig

2016. MÁRCIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Molnár Józsefné (1966)
Simon Bálintné (1926)
Vincze Gusztáv (1974)
Malicsek László Gyuláné (1951)
Kovács István (1933)

2016. MÁRCIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Dóczy Ágnes–Babis Norbert
Ulicska Anita–Zakariás Zsolt
Ulicska Melinda–Takács Péter 
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Településünk idén ünnepli vá-
rossá avatásának 30. évforduló-
ját, amely alkalomból városunk 
egykori vezetőivel elevenítjük fel 
az elmúlt évtizedek meghatáro-
zó eseményeit. Ezúttal a rend-
szerváltozás utáni évek kerülnek 
górcső alá. A települést foglal-
koztató akkori kérdésekről, fel-
adatokról, megoldandó problé-
mákról dr. Uri József, a város 
akkori első embere mesélt a La-
kihegy Rádióban.

26 évvel ezelőtt, vagyis 1990. 
szeptember 30-án és október 
14-én tartották Magyarországon 
az első szabad önkormányzati 
választást, amellyel egyben meg-
szűnt a tanácsrendszer. A rend-
szerváltozás utáni helyhatósági 
választások közül a ’90-es volt az 
egyetlen, amelyen két fordulóban 
dőlt el a polgármesteri és az ön-
kormányzati képviselői mandá-
tumok sorsa. Uri József szerint 
nem csak neki, de képviselőtársa-
inak is óriási kihívást jelentett az 
akkori munkák megkezdése. 
Ahogy fogalmaz, „lelkes amatőr-
ként”, tapasztalatok híján, jó 
szándékkal láttak hozzá a felada-
tokhoz, de a végére belerázódtak. 
Polgármesterré választását meg-
előzően tanult, majd két évet 
dolgozott a Szigetfő Mgtsz-ben 

jogi előadóként. Épp szakvizsgá-
jára készült, amikor jöttek a vá-
lasztások. Ezt megelőzően, 1990 
tavaszán zajlott az országgyűlési 
választás, ahová a független 
tagok mellé kellettek olyanok is, 
akiknek nem volt semmilyen 
pártkötődésük, és volt jogi vég-
zettségük. Így vált egy háromta-
gú választási bizottság tagjává. 
Amikor 1990-ben átvette Sziget-
szentmiklós irányítását, intézmé-
nyileg katasztrofális helyzetben 
volt a város, hiszen előtte nem 
volt járásközpont, így nem volt 
olyan intézményrendszere, ami 
egy 20 ezres településhez méltó 
lett volna. Nem volt se bíróság, 
se földhivatal, se APEH-kiren-
deltség. Infrastrukturális szem-
pontból is nagy volt a lemaradás. 
Míg Tököl már csatornázott 

ebben a ciklusban, addig itt a 
vízprogram végét kellett befejez-
ni. A ciklus végére csaknem befe-
jezték a gázprogramot is. Ezek 
önerős fejlesztések voltak, tehát 
a beruházás jelentős részét a la-
kosság saját megtakarításaiból 
tette hozzá, a vezetőség pedig a 
szervezésért volt felelős. 

Felújítás nélkül, évtizedek óta 
a Kéktó utcában működött a 
szennyvíztisztító telep. Addig 
csak a lakótelepi beépítésű tele-
pülésrészt látta el vezetékes 
szennyvízcsatornával. Innen az 
egykori Oláh strandnál ömlött ki 
az alig tisztított szennyvíz egy 
sodorvonali bevezetéssel. A rend-
szerváltozás után csak olyan 
technológiát engedélyeztek, 
amely biológiai tisztítást végzett, 
a befogadónak pedig a Nagy-Du-

nának kellett lennie. Ez a beruhá-
zás közel félmilliárd forintba ke-
rült, amely a teljes, 4 éves költ-
ségvetésnek legalább a harmadát 
tette ki. Ez volt tehát a legna-
gyobb beruházás Szigetszentmik-
lóson a kilencvenes évek első 
éveiben, melyhez jelentős állami 
támogatást is biztosítottak. 

A komolyabb projektekhez so-
rolható még a falusias városré-
szek útjainak portalanítása. Ahol 
a gázprogram már lezárult, ott ez 
megvalósítható volt. A javított 
útalap persze csak átmeneti volt, 
mivel a közeljövőben sort kellett 
keríteni a szennyvízcsatorna ki-
építésére is. A város ezen részein 
az utak mindössze 10%-a rendel-
kezett szilárd burkolattal.

Ekkor kötötték össze a Petőfi 
utca és a Csepeli út találkozásá-
nál lévő körforgalmat a katolikus 
templomnál lévővel. Ez a Vak 
Bottyán utca, amely természete-
sen szilárd burkolatot kapott, 
csakúgy, mint a központi rész te-
hermentesítése miatt kiépített 
Lehel utca, amely a Petőfi utcát 
köti össze a Csepeli úttal.

Ha kíváncsi a beszélgetés 
további részleteire, látogasson 
el a Lakihegy Rádió weboldalán 
található Hangos Archívumba 
és hallgassa vissza a műsort! 
www.lakihegyradio.hu

Szigetszentmiklós 
a rendszerváltozás után

Önkéntesek munkálkodtak A Budapest Bank szigetszentmikló-
si fiókjának munkatársai a tököli 
Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány 
kutyaóljait csiszolták és festették le 
a Törődés Napja önkéntes akció 
keretében. A pénzintézet tavasszal 
országszerte mintegy 20 helyszí-
nen rendezi meg az eseményt, 
amely több mint másfél évtizedes 
múltra tekint vissza, és - a többi 
között - az oktatási és egészség-
ügyi intézmények támogatását, a 
helyi lakosok életkörülményeinek 
valamint környezetének javítását, 
illetve különböző helyi civil szerve-
zetek segítését célozzák.
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Új sportlétesítménnyel gazdagodott a város

Még 2013 októberében vető-
dött fel a gondolat, hogy a 
Kardos István Általános és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
adna helyet egy 40 x 60 műfü-
ves pályának, mivel az SZTK-
stadion területén az átfutó gáz-
vezeték miatt nem lehet elhe-
lyezni egy ilyen létesítményt. 

2014 júniusában a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a 
város tulajdonában álló 3036 
m2-es ingatlanrészt határozat-
lan időre, térítésmentes hasz-
nosításba adja a Szigetszent-
miklósi Testgyakorlók Köré-
nek. Az SZTK cserében vállal-
ta, hogy a látványcsapatsportok 
támogatására szolgáló adó-
kedvezmény igénybevételével 
az ingatlanrészen egy 40 x 60 
méter területű műfüves fut-
ballpályát építtet, üzemeltet és 

tart fenn. A hasznosításba 
adás ellentételezéseként to-
vábbá az SZTK vállalta, hogy 
a városi diákok a pályát taní-
tási napokon 8.00-tól 16.00 
óráig térítésmentesen használ-
hatják.

A műfüves pálya ünnepé-
lyes átadására április 6-án ke-
rült sor. Az eseményen dr. 
Vántsa Botond alpolgármes-
ter, Becz Péter, az SZTK elnöke 
és dr. Kiss Anna igazgató asz-
szony méltatta a város, a 
sportegyesület és az iskola 
példás összefogását, amelynek 
eredménye lett ez a gyönyörű 
komplexum.

A szalagátvágás után a 
gyerekek birtokba is vették a 
pályát, és egy barátságos mér-
kőzéssel avatták fel a város 
legújabb sportlétesítményét.

Aki a Gyári úton jár, láthatja, hogy a vál-
lalkozó folyamatosan dolgozik a Regionális 
Utánpótlás Centrum építkezésén. A cég 
végzett már a fakivágásokkal, a pályák 
vízelvezető rendszerének kialakításával, el-
készült a kerítés, helyükön vannak a labda-
fogó hálók tartóoszlopai, és jelenleg zajlik a 
Gyári úti becsatlakozó út kialakítása.

A munka folyamatos lesz a továbbiak-
ban is, hiszen szoros határidőkkel dolgozik 
a kivitelező cég. Az első ütem munkálatai-
val idén június 30-ig kell elkészülnünk. 
Addigra az említetteken kívül a szikkasztó 
tónak – amelyben összegyűjtjük majd a 
pályákról a vizet – és a trafóháznak is el kell 
készülnie. A Datolya utca mellett a Mogyo-

ró utca is új burkolatot kap majd, és elkészül 
250 parkoló, valamint a járdák. Az elektro-
mos vezetékek kiváltása is folyik. Ami pedig 
talán a legfontosabb: június 30-án két füves 
és egy műfüves nagypályával, valamint egy 
műfüves kispályával kell rendelkeznünk a 
területen. Emellett természetesen a kivágott 
fák helyett újakat ültetünk majd.

Amint ezekkel végzett a cég, indul is a 
második ütem kivitelezése, amelynek 2017 
júniusára kell befejeződnie. A legnagyobb 
feladat ebben a szakaszban a főépület ki-
alakítása lesz. Ez jelenti a főlelátó és az 
irodák megépítését; itt nyolc öltözőt alakí-
tunk ki, valamint a főépületben lesz egy 
minden igényt kielégítő konditerem, egy 

konferenciaterem és egy étterem, továbbá 
az MLSZ és az UEFA által megkövetelt kö-
telező elemek.

A harmadik ütemben, amelynek szintén 
2017 júniusa a befejezési határideje, készül 
majd el a vendéglelátó, amely magában 
foglal majd négy öltözőt is. Az így kiépített 
stadion 2000 fő befogadására lesz alkalmas.

Forrás: sztkfutball.hu

Épül az utánpótlás-központ
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Az Egészséges Városok Magyar 
Nyelvű Szövetsége április 14-én 
tartotta éves közgyűlését és koor-
dinátori értekezletét Szigetszent-
miklóson, a Polgármesteri Hivatal-
ban. De Blasio Antonio, a szövet-
ség főtitkára a helyi médiának el-
mondta: már második alkalommal 
adott otthont a város a tanácsko-
zásnak, amelyen elsősorban for-
mális kérdéseket vitattak meg a 
tagok. A mozgalom megalapításá-
nak célja elsősorban az egészsé-
günk megőrzése. Ez ugyanis nem 
az egészségügy feladata, ott már a 
konkrét betegségek megfelelő ke-
zelése a cél. A mozgalom a pre-

venció fontosságát tartja szem 
előtt – tette hozzá a főtitkár.

Papp István, a Szigetszentmik-
lós Egészséges Városért Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke úgy 
nyilatkozott, hogy számos dolgot 
hasznosíthat egy ilyen értekezlet-
ből a település. Az ehhez hasonló 
tanácskozások megfelelő színterei 
lehetnek ugyanis a későbbi, egész-
séggel kapcsolatos programok 
születésének. Szigetszentmiklós 
hosszú évek óta tagja a szövetség-
nek, amely az egészségmegőrző 
városi programok szervezésében is 
nagy segítséget jelent – mondta el 
Papp István. 

A Kossuth Lajos utca április 16-án az egészség utcájává változott, ugyan-
is itt végezték el a szűrőállomás által kínált 35-féle vizsgálatot, valamint 
itt kaptak helyet az Egészségnap nyújtotta egyéb programok is. Dr. Keller 
Tamásné, az Egészségnap összefogója a Lakihegy Rádiónak elmondta: a 
tapasztalatok szerint egyre többen figyelnek oda az egészségükre. A 
száznál is több érdeklődő ezen a napon – a számos elvégzett vizsgálatnak 
köszönhetően – helytálló képet kaphatott egészségi állapotáról. A kami-
on és az egészségsátrak 9 és 16 óra között várták az érdeklődőket, és még 
délelőtt elfogyott az összes sorszám az állapotfelmérésre. A szűrőkamion 
mellett felépített sátraknál 30 életmód tanácsadó pont volt, és a virtuális 
3D Anatómiai Mozi Sátorban 20 perces előadássorozatot tekinthettek 
meg a látogatók az emberi test működéséről valamint felépítéséről. El 
lehetett sajátítani az újraélesztés technikáját, és minden látogató kapott 
egy 168 oldalas Egészség Könyvet, továbbá egy ajándék Információs 
Prevenciós csomagot. Az Egészségnap keretében Férfi Egészségnapot is 
szervezett a város. Az erősebbik nem képviselőit a Bíró Lajos Általános 
Iskolában várták tanácsadásra és szűrővizsgálatokra.

Szigetszentmiklós az egészséges városok sorában

A Városi Egészségnap keretében szűrőkamion is érkezett



Óvodai nevelőmunkánk kiemelt fel-
adata a gyermekek egészséges 
életre nevelése, az egészség meg-
tartására és megerősítésére történő 
felkészítésük. Óvodapedagógusaink 
nagy hangsúlyt fektetnek a beteg-
ségmegelőzés és egészségmegőrzés 
szokásainak megalapozására. 
Igyekszünk a gyermekek számára 
minél érdekesebben és többféle 
módszerrel feldolgozni ezt a témát. 
Felkerestük ezért dr. Keller Tamás-
nét, a szigetszentmiklósi Melissa 
Gyógyszertár vezetőjét azzal a ké-
réssel, hogy óvodásaink megismer-

kedhessenek a patikában folyó fon-
tos munkával. Megkeresésünket 
nagy örömmel fogadta, így több 
óvodáscsoportunkkal is látogatást 
tehettünk itt. A gyógyszertár összes 
dolgozója nagy szeretettel fogadott 
minket, egészséges nassolnivalók-
kal és meleg gyümölcsteával kínál-
tak bennünket. 

Anna néni beszélgetett a gye-
rekekkel arról, ki járt már gyógy-
szertárban, mit csinálnak a gyógy-
szerészek, mitől leszünk egészsé-
gesek vagy éppen betegek, hogyan 
előzhetjük meg a betegségeket. 

Különböző gyógyteafüvekkel is-
mertette meg az óvodásokat, akik 
megszagolhatták, megtapinthat-
ták azokat, és megtudhatták, me-
lyik, mire való. 

A beszélgetést, bemutatást kö-
vetően felfedező útra indultunk a 
gyógyszertár raktáraiba és a gyógy-
szerkészítő helyiségbe. Az utóbbi 
nyerte el leginkább a gyerekek tet-
szését, hiszen itt lehetőségük nyílt 
krémet készíteni, kipróbálhatták a 
kézfertőtlenítőt, a szemcseppkészí-
tő gépet, a gyógyszertári mérleget, 
megismerhettek és megszagolhat-

tak különböző gyógyszeralapanya-
gokat. Látogatásunk végén matri-
cát és multivitamint kapott minden 
gyermek. Élményekben gazdag, 
rendkívül érdekes és hasznos volt 
az ott töltött idő.

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani dr. Keller Tamásné Anná-
nak a lehetőségért és azért, hogy 
munkatársaival ilyen szeretettel 
készültek óvodásaink fogadására, 
sok tapasztalatot nyújtva ezzel 
számukra.

Jámborné Miskolczi Éva
óvoda vezető
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A Gyermek és Póni Lovasok Orszá-
gos Szövetsége március 27-én ren-
dezte meg a Fedeles Országos Baj-
nokságát a budapesti Nemzeti Lo-
vardában.

A szigetszentmiklósi Hegyi Zsa-
nett, aki a Szigetszentmártoni 
Lovasudvar Sport Egyesület ver-
senyzője, Díjugratás 70 cm kategó-
riában Vadvirág nevű lovával 1. 
he lyezett, így országos bajnok lett. 

Zsanett a Batthyány Kázmér 
Gimnázium 6.a osztályos tanulója. 
5 éves kora óta lovagol, és a mosta-
ni mellett már számos gyönyörű 
eredményt tudhat maga mögött.

A lovaglás nála nemcsak sport, 
hanem igazi elhivatottság. Emellett 
tisztelet és leírhatatlan szeretet 
versenytársa, a ló iránt. Gratulálunk 
eddigi sikereihez!

A „Napraforgó” óvodások 
látogatása a gyógyszertárban

Férfi és női munkaerőt keresünk 

FIZIKAI MUNKAKÖRBE 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!

Felvételhez szükséges: 
ç önéletrajz  ç életkor: 20–40 év 
ç férfiaknál B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:  hétköznap 8–13 h-ig,
DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8.
dofe@invitel.hu

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 

szakszerűen, garanciával! 

06-70-701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

Lovas siker
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Esőben is sikeres I. Miklósi Futónap

A rendkívül barátságtalan, esős, szeles idő ellenére is több mint 
500-an vettek részt az I. Miklósi Futónapon. A bemelegítést Czanik 
Krisztián fitneszedző tartotta a Városi Sportcsarnok előtt, majd 
elindult az első turnus a 800 méteres távon. Hamarosan eljött a 3 
és fél, a 8, valamint a 21 km-es távon futók ideje is. A verseny-
zőkre nem hatott negatívan az időjárás, jókedvűen, dacolva az 
esővel és erős széllel futották le a vállalt távokat. A dobogósok 
értékes nyereményekkel gazdagodtak. A színvonalas rendezvény 
szervezői egy tál gulyáslevessel is megvendégelték a versenyzőket. 
Szabó József, városunk polgármestere beszédében elmondta: sze-
retnének hagyományt teremteni, és jövőre is megrendezni a futó-
napot. A rendezvényen készült fotók megtekinthetőek a futonap.
szszm.hu és a facebook.com/miklosifutonap oldalon.
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A FUTÓNAP 
hivatalos 

eredményei 
(Forrás: www.futonap.szszm.hu)

800 m összesített 
eredmények:
  Andrási Béla (00:02:01)
 Pál László (00:02:04)
  Kincse Gyula (00:02:06)

  Zeller Csenge 
(00:02:08)

  Ludányi Csenge 
(00:02:24)

  Szalontai Dorina 
(00:02:30)

3500 m eredmények:
 Hajdu Ádám (00:14:35)
 Zeller Zsolt (00:15:40)
  Krekács Sándor  

(00:16:30)

 Erdős Rita (00:15:52)
  Borbély Dorina 

(00:18:49)
 Fiedler Nóra (00:19:16)

8 km eredmények:
  Szabados Károly 

(00:30:47)
 Kiss Gábor (00:31:02)
  Ifj. Fazekas László 

(00:31:11)

  Dr. Murinkó Lívia 
(00:35:35)

 Tekeres Judit (00:37:20)
 Kada Vanda (00:38:15)

21 km (félmaraton)  
eredmények:
 Berec Lajos (01:09:25)
 Barbi János (01:25:10)
 Tar Miklós (01:26:47)

 Mód Ildikó (01:28:49)
  Ferenczy Krisztina 

(01:37:02)
  Fiedler Rita (01:38:22)

A 800 méteres távon 
5 korosztályban zajlottak 

a versenyek. A részletes ered-
mények megtekinthetőek 
a www.futonap.szszm.hu 

oldalon. 
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A József Attila Általános Iskola és AMI hírei
„Jó szóval oktasd, 
játszani is engedd…”
Szigetszentmiklóson József 
Attila itthon van. A Magyar 
Költészet Napján az ő szüle-
tésnapjára emlékezünk tisz-
telettel és szeretettel. Bizo-
nyítást nyert idén is, hogy a 
költő szelleme és a versek 
szeretete töretlenül jelen van 
a város kulturális életében. 
A József Attila Általános Is-
kola április tizenegyedikén 
ünnepi műsorral tisztelgett a 
költőóriás emléke és a ma-
gyar poétika előtt. Diákok és 
tanárok együtt hallgatták 
József Attila, illetve a ma-
gyar költészet legismertebb 
verseit.

Emlékezés. Tisztelet 
E két szó jegyében folytatódott a nap a Városi József Attila 
Versennyel, melyen a szigetszentmiklósi iskolák diákjai 
együtt idézték meg egyik legnagyobb költőnk szellemiségét.

A versenyben mindenki győztesként vett részt, a résztve-
vők közül azonban a következők emelkedtek ki:
1. hely:  Becz Dorottya, Fekete Hanna, Jakab Nóra – Bíró Lajos 

Általános Iskola
2. hely:  Bóka Mariann Mónika, György Ivett, Hudi Tiffany – 

József Attila Általános Iskola
3. hely:  Nagy Trisztán, Mojzes Luca, Kulcsár Zsolt – Bíró Lajos 

Általános Iskola

„Egy másik nemzetet tisztelek meg,
…ha a saját nyelvén szólalok meg.” Gyurta Dániel olimpiai 
bajnokunk idézete is lehetne a mottója az április 8-án, a Jó-
zsef Attila Általános Iskola és AMI Radnóti Miklós utcai 
tagintézménye által megrendezett Idegen Nyelvű Vers- és 
Prózamondó Versenynek. Az idén 10. jubileumi versengésben 
a kistérség mintegy 130 tanulója mérte össze angol és német 
nyelvi tudását és mutatta meg, hogy az irodalom szeretete 
nem csupán magyar nyelven él a fiatalok között, de örömmel 
merülnek el az idegen ajkú irodalom szépségeiben is.

A József Attila Általános Iskola és AMI is részt vett az országos Digitális 
Héten: tankönyvmentes hét a 7.b osztályban

Az általános iskolások nagy örömére Pelsőczy László színművész ismét nagyszerű Petőfi-summá-
val ünnepelt egykori alma materében. 
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A Kardos István Általános Iskola és Köz
gazdasági Szak kö zépiskola középiskolai tago
zatán működő Rákóczi Szövetség Helyi Szer
vezete első alkalommal nyerte meg a 
Határtalanul pályázat támogatását, amelynek 
során az Érsekújvári Jedlik Ányos Elektro
technikai Szak kö zépiskola és Kereskedelmi 
Akadémiával közösen dolgozhattak a diákok 
egy projektmunkában a szlovák és a magyar 
bankrendszer összehasonlításán.
 
Az összehasonlító elemzés eredményéből egy kis 
tájékoztató füzet készült, amely segíti a minden-
napi gazdasági kérdések áttekintését a két ország 
bankrendszerének működésében. A megfeszített 
munka mellett szerencsére volt lehetőség az egy-
mással való ismerkedésre is. Elsőként az érsekúj-
vári testvériskola 30 diákja és három kísérőtanára 
látogatott hozzánk Szigetszentmiklósra március 
8. és 11. között. A szakmai munka után a diákok 
táncházzal ünnepelték a találkozást, majd tettünk 
parlamenti körsétát, dolgoztunk az Országgyűlési 
Könyvtárban, részt vettünk a Fáy Alapítvány 
szakmai projektjén és megnéztük az éjszakai, ki-
világított Budapestet. Szeretettel meghívtuk a 
testvériskola diákjait iskolánk március 15-i ün-
nepségére, mivel felvidéki magyarként otthon 
nincs lehetőségük a nemzeti ünnepek nyilvános 

megünneplésére… Április 5. és 8. között mi láto-
gattunk ki a Felvidékre, ahol átadtuk a testvéris-
kola igazgatójának városunk üdvözletét és aján-
dékát, sikerült végleges formába önteni a tájékoz-
tató füzetet, megnéztük a dévényi és a nyitrai 
várat, barangoltunk Pozsonyban, megnéztük a 
reformkori országgyűlés épületét és meglátogat-
tuk az érsekújvári bankokat. Deákiban, az Árpád-
kori templomban meghallgattuk Irénke néninek, a 
templom idős gondnokának idegenvezetését, aki-
nek megcsodáltuk hazaszeretetét és rendkívüli 
vitalitását – dicsérő szavait pedig útravalóul 
visszük tovább szívünkben! 

Az együttműködés mindkét fél számára nagy 
élményt jelentett: a magyar diákok megtapasztal-
hatták a kisebbségben élő, határon túli magyar-
ság mindennapjait, és megcsodálhatták a magyar 
történelmi emlékeket, a felvidéki diákok korlátok 
nélkül élhették meg magyarságukat. A bankrend-

szerek összehasonlítása pedig felkészítette a diá-
kokat a komoly, rendszerező szakmai munkára. 
Szerencsére a technika mai lehetőségeivel a 
megkötött barátságok könnyen szorosra fűzhető-
ek, de reméljük, hogy másik nagy nemzeti ünne-
pünkön, az 1956-os forradalom idei, 60. évfordu-
lóján októberben ismét vendégül láthatjuk felvi-
déki testvériskolánk magyar diákjait és tanárait!
A Kardos István Általános Iskola és Közgazda

sági Szakközépiskola részt vevő tanárai:
Szathmári Éva, Székelyné Molnár Katalin és 

DemesKőfalusi Krisztina 

A Batthyány Kázmér Gimnázium adott ott
hont egy integrációval és inklúzióval fog
lalkozó kétéves Erasmus+ projekt záró ta
lálkozónak április 14. és 21. között. Ezen a 
héten német, osztrák és lengyel diákok, il
letve tanáraik látogattak iskolánkba, hogy 
megismerkedjenek projektjeinkkel.

A külföldi és magyar diákok számos programon 
vehettek részt, amelyek valamilyen hátránnyal 
élő társadalmi csoporthoz kapcsolódtak: szelle-
mi, illetve testi sérültek, nemzeti és etnikai ki-
sebbségek. A Láthatatlan kiállításon megtapasz-
talhatták, milyen érzés az egyik legtöbb infor-
mációt adó érzékszervünk, a látásunk nélkül élni, 
és hogyan erősödnek fel egyéb érzékszerveink 
ebben a speciális helyzetben. Ezt a programot jól 
kiegészítette Agárdi Szilvia látássérült énekesnő 
interaktív előadása, aki jó tanácsokkal is szolgált 
a tekintetben, milyen viselkedést tanúsítsunk 
látássérült társainkkal szemben. Szilvihez ha-
sonlóan a Baltazár Színház színészei is bebizo-
nyították, hogy testi és értelmi sérülésük dacára 
nagy sikereket képesek elérni. Egy intézménylá-

togatás során betekintést nyerhettünk a pécsi 
Gandhi Gimnázium munkájába, életébe. Ez az 
egyedülálló projekt halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek segít egy pozitív jövőkép 
kialakításában és megvalósításában.

Az intézménylátogatások és előadások mel-
lett a diákcsoport értelmi és testi fogyatékkal 
élőkkel való közös programok és tevékenységek 
során személyes tapasztalatokra, élményekre is 
szert tett. A Szufla és a CSEFOSZ közreműködé-
sével sportdélutánt szerveztünk. A sorversenyek 
alkalmával nagy öröm volt nézni, hogyan segítik 
az egészséges gyerekek hátránnyal élő csapat-
társaikat. A gimnázium partnerintézménye a 
Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda. Az óvodá-

sokkal a budapesti állatkertbe látogattunk el, 
ahol nemzetközi csoportok kísérték és segítették 
az állatokat felfedezni vágyó gyerekeket. A mű-
vészeti napunk keretében pedig közösen készí-
tették el saját állatkertjüket. 

A zárónapon a művészeté volt a főszerep. 
Fark László izomsorvadásban szenvedő művész 
kiállításmegnyitója után közösen készített le-
nyomatokat a tanulókkal. Ezzel párhuzamosan a 
diákok több csoportban és vidám hangulatban 
készítettek installációkat integráció, inklúzió 
témakörben. A programot egy fergeteges roma 
táncház zárta.

A hét folyamán ellátogatott hozzánk Böjte 
Csaba testvér is, aki bemutatta tevékenységét. 
A tanulók ezt követően egy szimbolikus csekken 
nyújtották át azt az összeget, amelyet a 4 ország 
egy időben megrendezett jótékonysági futásán 
gyűjtöttek össze a dévai árvák megsegítésére.

A sokszínű program lehetővé tette, hogy a 
résztvevő diákok személyes tapasztalatot szerez-
zenek arról, amit az első projekttalálkozón elmé-
leti síkon közelítettek meg. 

Schmidt Anett

Határtalanul 
a bankokról

Erasmus+ integrációs hét a Batthyányban
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A Kossuth Bál képekben 
Batthyány Kázmér Gimnázium, április 9.
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub áp-
rilis 14-én nagyszabású nosztal-
gia-délutánt szervezett a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban 
„Csak egy nap a világ" címmel. 
Nehéz nem elfogultan beszélni 
az eseményről, melyre Sziget-
szentmiklós több civil szerveze-
tének tagjai is ellátogattak. 

Az Ezüsthárfa énekkar és a 
Vidám fiúk nagyszerű műsort 
adtak az elmúlt 50-60 év slá ge-

rei ből. Felhangoztak Seres Rezső, 
Kovács Erzsi, Németh Lehel és 
még sok más népszerű előadó 
örökzöld slágerei. Öröm volt 
hallgatni, ahogy megénekeltet-
ték a közönséget; kinek-kinek 
egy-egy könnycsepp csillogott a 
szemében, másnak titokzatos 
mosoly ült az arcán. Nem hiába, 
az emlékek... 

Ender Júlia
elnök, Őszirózsa Nyugdíjas Klub

II. korcsoportban:
Zsivnovszky Péter

diákolimpiai bajnok
Balogh Attila

diákolimpiai 3. helyezett

III. korcsoportban:
Nagy Marcell
diákolimpiai 5. helyezett

IV. korcsoportban:
Nagy Barna 

diákolimpiai 2. helyezett

Junior szabadfogású 
rangsorversenyen 
Nagy Mihály 1. helyezést ért el 

Tomin Márton 
Sziget SC

Nosztalgia-délután a Sárgában

Fiatal birkózóink a diákolimpiákon szereztek újabb helyezéseket.

BIRKÓZÓHÍREK
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Május 5–26.
Kéri Mihály önálló kiállítása
Helyszín: Városi Galéria
www.facebook.hu/varosi.galeria

Május 13. (péntek), 18.00
Csillag Születik Énekiskola anyák 
napi műsora
Szervező: Junek Adrienn
Helyszín: Városi Könyvtár, színház-
terem

Május 20. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub évadzáró kon-
cert. Budapest Voices koncert
Jegyár: 1900 Ft
A koncert az NKA támogatásával 
valósul meg! Jegyek elővételben vá-
sárolhatók a helyszínen! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem

Május 27. (péntek), 
 16.00–19.00
Zöldellő gyermeknap a Lakihegyi 
lakóparkban
Programok:
16.00 Aszfaltrajzverseny
16.30 HAHÓ együttes ökokoncertje
17.30 Öko-Mesekuckó Mimó és 
Csipek mesehősökkel. Kukatúra – 
óriástársas a szelektív hulladékgyűj-
tésről. Kézműves foglalkozások.
Krumplinyomda, kavicsfestés.
Ügyességi játékok a SZISZKE játék-
mestereivel. Arcfestés, ugrálóvárak. 
Helen Doron Early English kreatív 
sátra. Magic Boksz játékkuckója. 
Népi fa körhinta. Apró meglepeté-
sekkel is várjuk a családokat! A belé-
pés idén is ingyenes! Helyszín: La ki-
hegyi lakópark (füves focipályánál)

Május 28. (szombat), 
 9.00–13.00
MÓKÁS GYERMEKNAP
9.00 Aszalt – aszfaltrajzverseny 
Nevezés: 8.00-tól a helyszínen.
Kerékpáros ügyességi verseny 
Szervező: Szigetszentmiklósi Polgár-
őrség. Nevezés: 8.00-tól a helyszí-
nen. A versenyre kerékpárt mindenki 
hozzon magával!

9.30 ÉRTÉK-Sziget Interaktív foglal-
koztató sátrak
Hagyományok és érdekességek be-
mutatkozása a Csepel-sziget négy 
településének történetéből.
10.00 MókaTér – Mese a Látóhegyről 
A zenés gyerekműsor célja, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek a ver-
sekkel, megérezzék azok zeneiségét, 
játékosságát.
Ingyenes jegyek igényelhetők a 
helyszínen!
10.30 MókaTér Klub
Látóhegyi ReZene – környezettuda-
tos hangszerkészítő foglalkozás
A zeneszerszámokat termésekből 
és hulladékok újrahasznosításával 
készítik. Kócos Koboldok Masza-
tolója – Kreatív rajzolás-festés újra-
hasznosított papírra. A legkisebbek 
ujjal festhetnek, maszatolhatnak.
11.00 MagicBox – A gondolkodtató 
játékok tárháza
Társas- és logikai játékok a család 
minden tagjának 
Kreatív kézműves foglalkozások 
Népi játszótér – kosaras körhinta
Furfangos ügyességi sorjátékok a 
SZISZKE-tagok vezetésével
Helen Doron játszóház 
Pónilovaglás a Szigetszentmiklósi 
Lovas Klub támogatásával
Egészségnevelő totó kitöltése érté-
kes nyereményekkel
Arcfestés a Szigetszentmiklósi Vö-
rös kereszt támogatásával. Sok-sok 
meglepetés, ajándék a gyermekek-
nek! A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
épülete és parkolója

Május 29. (vasárnap), 11.15
Hősök napja
Ünnepi megemlékezés városunk I. és 
II. világháborúban hősi halált halt 
katonáinak tiszteletére. Ünnepi be-
szédet és imát mond: Kótai Róbert 
százados, tábori lelkész. Közre-
működik: Cantores Ecclesiae rézfú-
vós együttes. Vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Bandérium. 
Helyszín: Református templom előt-
ti emlékmű

Június 3. (péntek), 17.30
Városi Pedagógus Nap
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester
Városi Érdemes Pedagógus Díjak át-
adása. A rendezvényre a város peda-
gógusait várjuk szeretettel!
Helyszín: Városi Sportcsarnok 
(Szebeni út 81.)

Június 4. (szombat), 16.30
„Öt ország, egy nemzet” 
A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából határon túli testvérisko-
lákból érkező diákok alkotótáborá-
nak záróeseménye. „HELY-SZÍN” 
című kiállítás megnyitója. Köszöntőt 
mond: Dudás Károly, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnöke. Közre-
működnek: a József Attila Általános 
Iskola diákjai. Kurátor: Szász István 
művésztanár. Szervező: József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola. A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Galéria

Június 4. (szombat), 18.00
Nemzeti összetartozás napja
Megemlékezés a Trianoni Békedik-
tátum aláírásának 96. évfordulója 
alkalmából
18.00: Ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Szabó József, 
Szigetszentmiklós város polgármes-
tere
Ünnepi beszédet mond: Dudás Ká-
roly, a Vajdasági Magyar Szövetség 
elnöke. Közreműködnek: vajdasági 
Mécsvirág együttes tagjai
Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós-
zenekara. Fanfár Előadó Együttes. 
Székely Miklós Városi Kórus. Hely-
szín: Országzászló-emlékmű, 
Nemzeti Összetartozás Parkja

Június 10. (péntek), 
 18.00–23.00
Tanévzáró koncert a Kéktó 
Szabadidő Parkban
Program:
18.00 Graffitiverseny 
18.00 Osztálytabló-kiállítás  
és verseny 

18.00 Nagy Márton koncertfotóinak 
kiállítása 
19.00 Geo diákzenekar koncertje 
19.45 COPY CON – élő koncert
21.00 Tanévzáró kvízjáték a Lakihegy 
Rádió műsorvezetőivel 
21.30 Vad Fruttik – élő koncert
A Humusz Szövetség környezettu-
datos szemléletet népszerűsítő játé-
kokkal lesz jelen a rendezvény ideje 
alatt. Fővédnök: Szabó József pol-
gármester. A belépés díjtalan!
Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, valamint a Szi get-
szentmiklósi Ifjúsági Parlament 
Egyesület. Helyszín: Kéktó Szabadidő 
Park (Szigetszentmiklós, Diófa u. 3.)

Június 17–19.
Szabadtéri Színházi Hétvége
a Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
előadásában 

Június 17. (péntek), 20.30 
Hófehér és hét törpe 
(új musical – ősbemutató)

Június 18. (szombat), 20.30 
Cyrano de Bergerac 
(romantikus musical, 2016-os pre-
mierdarab)

Június 19. (vasárnap), 20.30 
A kaktusz virága (zenés vígjáték)
Jegyek elővételben vásárolhatók 
(tel.: 06-30/422-3851): 
1000–2500 Ft 
https://www.facebook.com/
konyvtar.varosi 
Fővédnök: Szabó József 
polgármester
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti tér

2016. májusi 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
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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

IMPRESSZUM
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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

M
ÁJ
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 2
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22

. SÉTAHAJÓ ÉS 
MADÁRLES A KIS-DUNÁN
Az egyórás sétahajózáson ven-
dégeink a szigethalmi holtágakig 
csodálhatják a Kis-Duna élővilágát 
és az úszólápokat.

Időpont: 2016. május 22. (vasárnap) 
9.00-10.00

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

SZIGETKERÜLŐ TÚRA
A szigetkerülő hajóút során a 
vendégeink behajózzák az egész 
Csepel-szigetet. A tassi zsilipelést 
követően ebéd várja utasainkat, 
majd tovább folytatjuk hajóutunkat. 
Érkezés a kora esti órákban.

Időpont: 2016. május 21. (szombat) 
8.30-19.30

Részvételi díj: 9.500 Ft (felnőtt), 
6.500 Ft (gyermek), 6.500 Ft (csoport)*

KIRÁNDULÁS 
RÁCKEVÉRE
Fedezze fel Ráckevét! 
Megtekinthetik a Hajómalmot, 
a katolikus és a szerb-ortodox 
templomot, a Savoyai kastélyt 
valamint a kilátóból élvezhetik a 
város panorámáját.

Időpont: 2016. május 22. (vasárnap) 
10.00-16.00

Részvételi díj: 3.500 Ft/fő

* min. 10 fő együttes foglalása esetén


