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a képviselő-testület 
április 11-i 
rendkívüli üléséről

BERUHÁZÁS
A testület döntött arról, hogy indul-
ni kíván a „Pályázatos épületenerge-
tikai felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai 
számára” című pályázaton a Kardos 
István Általános és Közgazdasági 
Szakközépiskola, valamint a Csonka 
János Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola energiahatékonyságának 
javítási programjával. A pályázat 
keretében a Kardos István iskola 
hőszigetelési, valamint napelemes 
fejlesztésére, a Csonka János iskola 
esetében hőszigetelésre és a hom-
lokzati nyílászárók cseréjére kerülne 
sor. A pályázat benyújtásához szük-
séges előkészítési és eljárási költsé-
gekre 11 250 000 Ft fedezetet bizto-
sított a testület. 

a képviselő-testület 
április 27-i 
rendes üléséről
RENDELETALKOTÁS
A testület elfogadta a 2016. évi 
költségvetésről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 1/2016. (I. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítá-
sát, valamint megalkotta Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatá-
nak 2015. évi költségvetési zárszám-
adásáról szóló 11/2016. (IV. 28.) ön-
kormányzati rendeletét. 

Elfogadta továbbá a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 12/2014. 
(V.  05.) önkormányzati rendelet 
módosítását, amely 2016. május 
6-án lépett hatályba.  

EGÉSZSÉGÜGYI, INTÉZMÉNYI,
KÖZNEVELÉSI ÜGYEK
A Szigetszentmiklósi Mocorgó 
Óvoda tagóvodája, a lakihegyi Akác-
liget Óvoda (Szigetszentmiklós, 
Adó torony tér 6.) további 50 férő-
hellyel való bővítésére való tekintet-
tel az önkormányzatnak szándéká-
ban áll szétválasztani a Szigetszent-

miklósi Mocorgó Óvodát és tagóvo-
dáját, a lakihegyi Akácliget Óvodát 
két önálló intézményre. 

A képviselő-testület vélemé-
nyezte a Kardos István Általános Is-
kola és Közgazdasági Szakközépis-
kola tekintetében benyújtott intéz-
ményvezetői pályázatokat és dr. Kiss 
Anna intézményvezetői kinevezését 
támogatta. 

A 2016. június 3-án megrende-
zésre kerülő Városi Pedagógusnap 
lebonyolítására 2 000 000 Ft keret-
összeget biztosított a testület. 

Elfogadásra került a Szigetszent-
miklós város 2015. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról szóló átfogó értékelés.

A Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány bővíteni kí-
vánja az általa támogatott szemé-
lyek körét, különös tekintettel az 
idősebb korosztályra. Az önkor-
mányzat – egyetértve az alapítvány 
céljaival – egészségmegőrzésre, be-
tegségmegelőzésre, továbbá gyógyí-
tó és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenységek segítésére nyújtott 
juttatásokra 3 500 000 Ft támoga-
tást biztosított.

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata „Az egészségügyi alapel-
látás helyzete Szigetszentmiklóson” 
témakörben 2016. február 29-én 
Egészségügyi Kerekasztal-megbe-
szélést tartott. 

A megbeszélésen fogalmazódott 
meg az az igény, hogy a háziorvosok 
és házigyermekorvosok leterheltsé-
gének enyhítése és az ellátás színvo-
nalának javítása érdekében a meglé-
vő körzetek átalakítására, körzetha-
tárok módosításával történő lét-

számbővítésre van szükség. Ennek 
megfelelően a képviselő-testület 
felhatalmazást adott a polgármes-
ternek a háziorvosi és házi-
gyermekorvosi körzetek lakosság-
számának felülvizsgálatára, az új 
körzetek kialakításának lehetőségé-
re vonatkozó javaslat megtételére. 

A Vadgesztenye Szociális Intéz-
mény létszámát 2016. május 1. nap-
jától 1 fő konyhai kisegítő státusszal 
megnövelte a testület. 

3 500 000 Ft keretösszeget biz-
tosított a képviselő-testület az 
Ádám Jenő Zeneiskola részére a 
2016. május 8–14. között Sziget-
szentmiklóson megrendezett Nem-
zetközi Zenei Csereprogram meg-
szervezéséhez.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata óvoda és iskola megvaló-
sítása céljából korábban már vásá-
rolt ingatlanokat. A Temesvári utcai 
érintett területrészen az óvodaépü-
let és a kézilabdacsarnok megvaló-
sítható, ugyanakkor az iskola meg-
építéséhez további területrész meg-
vásárlása vált szükségessé. Az egy-
séges intézményterület kialakítása, 
bővítése céljából döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy megvásárol 
két külterületi magántulajdonú in-
gatlant 46 945 000 Ft-os vételáron. 

ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKKAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
Döntött a képviselő-testület az Aries 
Nonprofit Kft., az SZSZM Sziget-
szentmiklósi Városfejlesztő Nonpro-

fit Kft., valamint a Szigeti Vízművek 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásáról. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Megbízást kapott az Aries Nonprofit 
Kft. a 2016. évi intézményfelújítási 
feladatokra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatására; a feladatok 
elvégzésére bruttó 89 452 617 Ft-ot 
biztosított a képviselő-testület. 

Megbízást kapott továbbá az 
Aries Nonprofit Kft. a 2017. évi sza-
badpiaci elektromos energia beszer-
zésének biztosítása tárgyú közbe-
szerzési eljárás lefolytatására, mely-
re bruttó 1 016 000 Ft fedezet áll 
rendelkezésre. 

A Kéktó Szabadidőparkba tele-
pített ideiglenes jégpálya üzemel-
tetési költségeire kiegészítő fede-
zetként bruttó 400 000 forintot 
biztosított a testület. 

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy a szociális szakosított 
ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányza-
ti intézmények fejlesztése, felújítá-
sa támogatására kiírt pályázat ke-
retében a Vadgesztenye Szociális 
Intézményt kívánja bővíteni aka-
dálymentes mosdóhelyiség, bentla-
kásos szobák, irodahelyiség, orvosi 
szoba, és az ezekhez tartozó egyéb 
járulékos helyiségek létesítésével. 
A  bővítés kivitelezéséhez szüksé-
ges önerő bruttó 43 500 000 Ft-os 
összege a 2016. évi költségvetés-
ben biztosított. 

Elfogadta továbbá a testület a 
Gördülő Fejlesztési Terv (2016–
2030) részét képező Szigetszent-
miklós ivóvízellátó, illetve szenny-
vízelvezető és tisztító rendszerére 
vonatkozó beruházási terv korrek-
cióját.

Biztosította a képviselő-testület 
a szennyvíztisztító telep és a 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonst-
rukciós koncepciójának elkészítésé-
hez szükséges tervek kiegészítésé-
hez, valamint a részenkénti részletes 
árazott költségvetés elkészítésének 
megrendeléséhez szükséges hiányzó 
nettó 2 000 000 Ft fedezetet.

A Határ úti szennyvízvezeték te-
hermentesítése érdekében kialakí-
tandó elkerülő nyomóvezeték meg-
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építése és a tisztított szennyvíz-nyo-
 móvezeték kiváltása feladatrészeket 
saját forrásból kívánja megvalósítani 
az önkormányzat hitel felvételével.

Önkormányzati kapacitásbőví-
tést célzó beruházások megvalósítá-
sához finanszírozási forrásként a 
2016. évben 771 050 E Ft hitelt vesz 
fel az önkormányzat az alábbi fel-
adatok megvalósításához: 16 tan-
termes általános iskola építéséhez 
területvásárlásra 95 000 E Ft-ot, 
régi szennyvíztelep rekonstrukciójá-
hoz 70 000 E Ft-ot, Határ úti 
szennyvízcsatorna-kapacitás bőví-
téséhez 350 000 E Ft-ot, városi 
csapadékvíz-hálózat tervezéséhez 
126 050 E Ft-ot, kézilabda-edző-
csarnok építéséhez 130 000 E Ft-ot. 

A Viola utcai, részben önkor-
mányzati tulajdonban lévő Szak-
orvosi Rendelőintézet épületére 
magastetőt építtet az önkormány-
zat a tulajdonostársak hozzájáru-
lása esetén. Az építmény megvaló-

sításához bruttó 5 600 000 Ft ke-
retösszeget biztosított a képvise-
lő-testület. 

Jóváhagyta a testület a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által 2015. évben vízi-
közmű-fejlesztési hozzájárulás 
címen beszedett, de fel nem hasz-
nált 17 709 366 Ft víziközművagyon 
fejlesztésre fordítását. 

A képviselő-testület 2016. május 
6-tól kezdődő egyéves időtartamra 
az „AD” Szolgáltató Kft.-t jelölte ki a 
nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatás ellátására.

Döntött a testület az óvodai ka-
pacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására kiírt pályázaton törté-
nő indulásról, melynek keretében a 
Lakihegyi Akácliget Tagóvoda 50 
férőhellyel való bővítését kívánja 
megvalósítani az önkormányzat. 

Határozott továbbá az „Aktív 
turisztikai hálózatok infrastruktúrá-
jának fejlesztése” című pályázaton 

történő indulásról is az önkormány-
zat tulajdonában lévő, Rév sor 104. 
alatti Csónakház építésével.

Az önkormányzat támogatja a 
Szigethalom, Mű út Volánbusz-pá-
lyaudvar mellé tervezett kijelölt 
gyalogos-átkelőhely létesítésének 
megvalósítását abban az esetben, 
ha az Országgyűlés a 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló törvény megalko-
tásakor az állami beruházások kö-
zött nem tervezi a HÉV-sínek feletti 
felüljáró megépítését. 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
A sportszervezetek kedvezményes 
Városi Sportcsarnok terembérleti tá-
mogatási keretére beérkező pályá-
zatok elbírálása kapcsán a képvise-
lő-testület döntött a támogatási 
keret többletfedezet igényének biz-
tosításáról, majd határozott a pályá-
zó szervezetek 2016. évi önkor-
mányzati támogatásáról. A támoga-
tási keret terhére 5 szervezetet ré-

szesített támogatásban az önkor-
mányzat, mindösszesen 16 290 000 
Ft összegben.

EGYÉB ÜGYEK
A képviselő-testület elfogadta a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság, 
a Polgárőr Egyesület, valamint a 
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűz-
oltóparancsnokság 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót.

A Bucka csatorna ügyfélszolgá-
lat 2016. december 31-ig történő 
további működtetésével az SZSZM 
Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft.-t bízza meg az ön-
kormányzat.

A „Város Érdemes Pedagógusa”, 
valamint a „Város Érdemes Diákja 
Díj” adományozásáról várhatóan a 
következő rendes ülésén határoz a 
testület. 

Döntés született még önkor-
mányzati bérlakás bérleti szerződé-
sének felmondásáról.
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– Milyen vezető elvek alapján for-
málódott meg a költségvetés?

– Alapjaiban az adócsökkentés és 
az otthonteremtés segítése a két 
legfontosabb cél 2017-ben is, a 
2016-os esztendő céljaihoz hasonla-
tosan. A jövő évi költségvetés bizto-
sítja, hogy minden magyar ember te-
hessen egy lépést előre a saját életé-
ben. Jövőre továbbra is 15% lesz a 
személyi jövedelemadó kulcsa, amely 
ma már a legalacsonyabbak közé 
tartozik Európában. Más területeken 
is folytatódik az adócsökkentés, 2017. 
január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csök-
ken a legfontosabb élelmiszerekre 
(tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa. Ezt 
megelőzően a sertéshús áfája már 
2016-ban ugyanilyen mértékben 
csökkent. Szintén mérsékli az adóter-
heket, hogy 18%-ra csökken az étter-
mi szolgáltatásokra és az internet-
hozzáférésre vonatkozó áfakulcs.

– Egyre több fiatal házaspárt 
érint a családi adókedvezmények 
rendszere. Lesz-e további változás? 

– Emlékeztetem a tisztelt olva-
sókat, hogy 2016. január elsejétől a 
két gyermeket nevelő családok ese-
tében az adókedvezmény 12 500 
forintra nőtt, ez az összeg havi 25 
000 forintnyi megtakarítást jelen-
tett. A  kedvezmény 2017. január 
1-jétől 15 000 forintra emelkedik 
gyermekenként, ez a jóváírás már 
havi 30  000 forint megtakarítást 
jelent a kétgyermekes családok ese-
tében. A fiatal házasok továbbra is 
kapnak különféle adókedvezménye-
ket, amelyek eredményeképpen je-
lentősen csökkenthetik az adóalap-
jukat, így nemcsak lelkileg, hanem 

anyagilag is felkészülhetnek a gyer-
mekáldásra. Mindezek az intézkedé-
sek érdemben hozzájárulhatnak a 
kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
megállításához.

– Támogatják-e a jövőben is a 
saját otthon megteremtését? 

– A kormány álláspontja szerint 
a saját otthon megléte a polgári 
berendezkedés egyik legfontosabb 
előfeltétele. Ezért a költségvetés 
továbbra is jelentős forrásokat biz-
tosít az otthonteremtési program-
ra. Ennek legfontosabb elemei az új 
és használt lakás vásárlására is 
felhasználható családi otthonte-
remtési kedvezmény (CSOK), az ál-
lamilag támogatott kedvezményes 
hitel, valamint az áfacsökkentés. 
A  cél az, hogy minden magyar 
ember saját lakáshoz vagy házhoz 
jusson elérhető áron.

– A saját otthonon kívül az is na-
gyon fontos, hogy az ember jól érez-
ze magát a munkahelyén és megfe-
lelőnek tartsa a fizetését. Tudják-e 
segíteni mindezek megvalósulását? 

– Igen, éppen ezért folytatódnak 
az életpályaprogramok 2017-ben 
is, amelyek keretében tovább nő a 
rendvédelmi dolgozók, a felsőokta-
tásban dolgozók és a pedagógusok 

fizetése. Létrejön az állami tisztvi-
selői életpályamodell is. Az életmi-
nőség javításához tartozik az is, 
hogy jövőre jelentős többletforrá-
sok állnak majd rendelkezésre az 
egészségügyi és szociális területen. 
A cél az, hogy tovább javuljon az 
ellátás színvonala, és az egészség-
ügyi dolgozók megbecsülést kapja-
nak mindennapi munkájukhoz. 
Többletforrások állnak majd rendel-
kezésre az oktatási és kulturális 
területeken dolgozók jövedelmének 
emeléséhez is.

– Magyarországon a lélekszám-
hoz viszonyítva magas a nyugdíjasok 
aránya, éppen ezért fontos kérdés: 
mennyivel emelkedik az öregségi el-
látás összege?

– Kiemelt cél, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2017-ben is 
megmaradjon és a lehetőségekhez 
igazodva emelkedjen a nyugdíjak 
vásárlóértéke. A 0,9 százalékos eme-
lés látszólag nem jelent sokat, de az 
elmúlt esztendőkben végrehajtott 
rezsicsökkentések a nyugdíjas em-
berek háztartásában is éreztetik a 
hatásukat, és ugyanilyen fontos az 
alapvető élelmiszerek áfacsökken-
tésének köszönhetően az alacso-
nyabb bolti árak megjelenése.

Kiszámítható keretek között
Lapzártánk idején kezdődött meg az Országgyűlésben a következő évi 
költségvetés vitája. A parlamentben születő döntés a szigetszentmiklósi 
családok életét is befolyásolja, ezért Bóna Zoltánnal (Fidesz–KDNP), 
térségünk országgyűlési képviselőjével egy rögtönzött sajtótájékoztatón 
tekintettük át a főbb pénzügyi-gazdasági célokat.
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Folytatjuk a múltidézést, hiszen Sziget-
szentmiklós idén ünnepli várossá avatásá-
nak 30. évfordulóját. Így azokkal az egy-
kori városvezetőkkel beszélgetünk, akik 
1986 után voltak a település első emberei. 
A lakosságot egykoron foglalkoztató kér-
désekről, feladatokról, megoldandó prob-
lémákról ezúttal Fodor Antalné dr. mesélt, 
aki 1994 és 2006 között volt polgármes-
ter, majd 2014-ig alpolgármester.

Megítélése szerint a legnehezebb ciklus az 
utolsó volt, vagyis a 2002–2006-os. A leg-
eredményesebb pedig az 1998 és 2002 kö-
zötti, hiszen akkor egy összeforrt, sokkal 
jobban együttműködő önkormányzat tevé-
kenykedett a városban. Nem szabad ugyan-
akkor elfelejteni, hogy az első időszakban 
zajlott Szigetszentmiklós csatornázása, ami 
rengeteg nehézséget jelentett a lakosoknak 
és a vezetőknek egyaránt. Az utak fel voltak 
túrva, nehézkes volt a közlekedés, a csator-
názás eredményét azonban a második cik-
lusban már élvezhették az itt élők. 

Az első 4 évben tehát a közműberuházások 
elindítása volt a legfontosabb feladat, 1998 
és 2002 között a lakihegyi városrész csatorná-
zása zajlott a gyermekintézmények fejlesztése 
mellett, hiszen Szigetszentmiklóson folyama-
tosan nőtt a lakosság száma. Fiatal város 
lévén nagyon sok gyermek született. Ebben az 
időszakban a József Attila Általános Iskola, a 
Bíró Lajos Általános Iskola, valamint a Kardos 
István Általános és Közgazdasági Szakközép-

iskola bővítésére is sor került. Fodor Antalné 
dr. megerősítette egy korábbi nyilatkozatát, 
mely szerint Szigetszentmiklós a közvéleke-
déssel ellentétben nem alvó város. 

Amikor átvette a szolgálatot dr. Uri Jó-
zseftől 1994-ben, az volt az érzése, hogy a 
város be van zárkózva. Felhívja a figyelmet 
azonban arra is, hogy a kilencvenes évek 
eleje volt az az időszak, amikor mindenki 
egyszerre tanulta az önkormányzatiságot. 
Szigetszentmiklós ekkor még nem nyitott a 
külső szervezetek felé, nem volt bemutatva a 
város élete, nem léteztek kiadványok a tele-
pülésről. Az első intézkedések egyike volt 
tehát, hogy az itteni pezsgő életet bemutas-
sák, hiszen ekkor már aktívan működtek a 
civil szervezetek is, amelyek szintén igényel-
ték, hogy a munkájukról minél több tájékoz-
tatás jusson el az emberekhez. 

Az ipari park létrehozása és fejlesztése is 
ezekre az évekre datálódik, ami nagyon fon-
tos volt a város gazdasági működését illető-
en, hiszen az iparűzési adóból nagyon sok 
bevétele származik egy településnek. Az ipari 
park létrehozása nem volt egyszerű feladat, 
mivel a területnek sok magántulajdonosa 
volt, a külföldi befektető viszont nem volt 
hajlandó több tulajdonossal tárgyalni, ő egy-
séges területet szeretett volna megvásárolni. 
Ehhez pedig az önkormányzat segítségére 
volt szükség. A helyi adóbevétel mind a mai 
napig az egyik legfontosabb bevételi forrása 
Szigetszentmiklósnak. 

A város lakosságszáma tehát folyamato-
san emelkedett ezekben az években, az 
utolsó időszakban – 2002 és 2006 között –
pedig rohamosan, hiszen ekkor kezdtek lét-
rejönni a lakóparkok. Annak a fiatalnak, aki a 
kilencvenes években ide költözött, már vol-
tak lehetőségei, hiszen ekkorra már rende-
ződtek a munkahelyi problémák. A rendszer-
váltás után ugyanis a nagy ipari vállalatok 
megszűnése okozott traumát, de éppen 
ebből adódóan rengeteg szakember volt. 
Nagyon sokan közülük vállalkozók lettek, s 
persze ott volt már az ipari park is, ami a 
fővárosból is vonzotta az embereket.

A beszélgetés további részét meghallgat-
hatja a www.lakihegyradio.hu oldal Han-
gos archívumában, vagy megnézheti a 
www.duna-media.hu oldal Magazinok me-
nüpontja alatt.

10 évig a város élén
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„Ki egyetlen lelket ment meg, 
az egész világot menti meg”

Az elmúlt hetekben joggal volt hangos a 
média Balika Tímea tettétől. A szigetszent-
miklósi Kardos István Általános és Közgazda-
sági Szakközépiskola testnevelő tanára meg-
mentette egy férfi életét. Lapunknak mesélt 
arról, hogy mit érzett az újraélesztés alatt és 
azt követően.

Halász Vilmos április 9-én a kora esti órákban 
sétált a fővárosban, amikor a Thököly és a Szabó 
utca sarkán azonnali szívmegállás miatt össze-
esett. Több járókelő is próbált segíteni rajta. 
Balika Tímea épp akkor szállt ki az autójából, 
hogy a csomagtartóból kivegye a csomagokat, a 
férfi pedig közvetlenül mellette lett rosszul és 
esett össze. Azonnal látta, hogy nagy a gond, 
odarohant, s miután megkezdte a folyamatos 
szívmasszázst, vállával a füléhez szorított telefo-
non keresztül kommunikált a mentőorvossal, 
akinek segítségével 13 percen keresztül végezte 
az újraélesztést, amikorra megérkeztek a hely-
színre a mentők. Tímea hibátlanul végzett első-
segélyének köszönhetően sikerrel stabilizálták 
Halász Vilmos állapotát, majd azonnal kórházba 
szállították, ahol műtéten esett át. Ezt követően 
48 órán át tartották altatásban. Ébredése után 
kiderült, hogy nem szenvedett semmilyen neuro-

lógiai károsodást, amely a szakvélemények sze-
rint egyértelműen Tímeának köszönhető. 

Halász Júlia (Vilmos lánya) közösségi oldalán 
megosztott összefoglalójából kiderül, hogy édes-
apja nemcsak az életét, hanem a gyorsabb fel-
épülés lehetőségét is köszönheti Tímeának, aki 
így mesélt az esetről:

– Hazamentem, leültem, kértem egy forró 
teát, majd fél óra után önálló életre keltek a 
könnycsatornáim. Ekkor tört ki belőlem a fe-
szültség. Nehéz volt feldolgozni. Nagyjából 5 
nap telhetett el, amikor először tudtam beszélni 
az úrral. Előtte a lányával és a feleségével tartot-
tam a kapcsolatot. Sokat gondolkodtam azon, 
hogy ha ez újra megtörténne, ugyanígy meg 
tudnám-e tenni. Az biztos, hogy a határozottsá-
gom miatt odaszaladnék segíteni. A Testnevelési 
Egyetemen végeztem, ott volt egy baleset-meg-
előzési tantárgyunk. Szigorúan számon kérték a 
mellkaskompressziót, a befújásokat. Azonnal 
felidéztem magamban az akkor tanultakat. 

Halász Vilmos és családja hálájukat és köszö-
netüket fejezték ki személyesen és a Facebookon 
egyaránt. Halászék szeretnék tartani a kapcsola-
tot Tímeával, akit már ebédre is meghívtak. Ez-
úton is gratulálunk a tanárnőnek és büszkék 
vagyunk arra, hogy városunkban tanít! 

ELHUNYT DOMOKOSNÉ DÉKÁNY ÁGNES
Fájdalommal közöljük, hogy Ágnes, akit mindenki Andinak szólí-
tott, életének 52. évében távozott közülünk. Andi – végzettségét 
tekintve – általános ápoló volt, és 2011 óta a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársaként dolgozott. Jobban nem is 
lehetne jellemezni Andit, mint ahogyan ő látta saját magát. 
Részlet az önéletrajzából: „Azzal, hogy az egészségügyet válasz-
tottam, elköteleztem magam az embereken való segítés, tenni 
akarás mellett. Szükségét éreztem annak, hogy ne csak a beteg, 
hanem a szociálisan rászoruló családokat is támogatni, segíteni 
tudjam. Segíteni felemelő érzés.”

Andi 2010–2014 között Szigetszentmiklós Város Jogi, Ügy-
rendi és Közbiztonsági Bizottságának külsős tagja, majd 2014-
től a Pénzügyi Bizottság delegáltja is volt. 

Emlékét szerettei, barátai tovább őrzik! 

A kép forrása: Facebook

Ügyeletes gyógyszertárak rendje 
a következő hetekben:

Június 6.–június 12. Melissa Gyógyszertár
Június 13.–június 19. Szent Miklós Gyógyszertár
Június 20.–június 26. Regina Gyógyszertár
Június 27.–július 3. Kígyó Gyógyszertár
Július 4.–július 10. Elixír Gyógyszertár
Július 11.–július 17. Melissa Gyógyszertár

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

2016. ÁPRILIS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Boross Gáborné (1927); 
Tüske Gyuláné (1928); Bauer Szilvia (1972);  
Sallai Ernő Jánosné (1953);  
Fülöp Sándor (1963); Kálmán Tamás (1973)

2016. ÁPRILIS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Bognár Brigitta–Kőnig József István; Pataki 
Tímea–Muharos József Gábor; Bényei Erzsébet–
Szabó Norbert Tihamér; Nemes-Nagy Gyöngyi–
Jablonkai Zoltán; Ruzsics Zsófia–Debreceni István Miklós; Oláh 
Katalin–Pallagi Zoltán; Felföldi Zsuzsanna Andrea–Hegedűs 
János László; Tóth Adrienn–Király Csaba Attila
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Csatlakozva az országos akcióhoz, 2016. április 30-án, szomba-
ton lelkes önkéntesek gyűjtötték a szemetet a Boglya utca kör-
nyékén. A délelőtt folyamán 65 zsák és egy konténer telt meg 
az illegálisan lerakott hulladékkal. 

Ezúton is köszönjük a segítséget a Szigetszentmiklósi Test-
gyakorlók Köre futballszakosztályának és a Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sport Kör résztvevőinek. 

Vigyázzunk környezetünkre közösen!

TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta

Magyarországért

Április 26-án tartott rendezvényt az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub. Ender Júlia, a szervezet vezetője 
meghívására mintegy 70 vidám nyugdíjas érke-
zett, akik KRESZ-oktatásban is részesültek, hogy 
felfrissíthessék a közúti kerékpározás és autózás 
szabályait. A KRESZ-tesztek kitöltésével megbi-
zonyosodhattak arról, hogy az eddigi tudásukat 
érdemes csiszolni, és hogy vannak szabályok, 

amelyeket eddig sajnos nem igazán vettek fi-
gyelembe. A 40 kitöltött tesztlapból csupán egy 
lett hibátlan, a többi átlagos pontszámmal bírt. 

A hibátlan tesztet kitöltő urat több, a kerék-
párra szerelhető láthatósági eszközzel jutal-
mazta az egyesület. A közlekedési ismeretek 
után a bűnmegelőzés is teret kapott, ahol a 
klub által készített vagyonvédelmi keresztrejt-

vény kitöltésével hívták fel a szervezők a figyel-
met a manapság elkövetett bűncselekmények 
fajtáira, azok elkerülési módjaira, és az azokat 
megakadályozó vagyonvédelmi eszközök hasz-
nálatára.

A keresztrejtvényt kitöltők között kisorsolt 
elektromos ajtóéket, időzítő kapcsolót és halo-
génlámpát nagy örömmel vették át a nyertesek.

A közlekedési kultúra napja alkalmából megújult a Bajcsy-Zsi-
linszky úti gyalogosátkelő, amely ezentúl jobb tapadással ren-
delkezik, mint a régi, hagyományos zebrák, és háromszor akko-
ra az élettartama – mondta Wiszt Csaba, a kivitelező Magyar 
Plastiroute Kft. műszaki igazgatója. Amíg a régi típusú zebrákat 
általában egyszerű oldószeres festékekkel festették – ami csak 
egy évig őrizte meg jól látható színét –, addig a korszerű anya-
gokkal felfestett változat strapabíróbb – tette hozzá. A meg-
szokott fehér csíkok piros keretet is kaptak, és az új, fluoresz-
káló táblák is óvatosságra figyelmeztetik ezentúl az autósokat. 

A látványos átkelőnek köszönhetően remélhetőleg kevesebb 
baleset történik az útszakaszon, a sofőrök pedig nagyobb figye-
lemmel közelítik majd meg a zebrát – mondta Szabó József 
polgármester.

FELFRISSÍTETTÉK  A  TUDÁSUKAT

Piros keretet kapott a zebra



Önkormányzatunk idén is meg-
rendezte a Városi Anyák Napját. 
A május 3-án, kedden tartott 
ünnepségnek a Szebeni úti új 
általános iskola hangversenyter-
me adott otthont. Az eseményen 
beszédet mondott Szabó József 
polgármester, aki Lázár Gergő-
vel, a Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház igazgatójával az idén 
jubiláló időseket is köszöntötte.
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Idén is megrendezték városunkban a rönkhúzó versenyt, amelyre hatá-
rainkon túlról is szép számmal érkeztek résztvevők. Április 30-án az 
Auchan és a Bauhaus közötti füves területen mérték össze tudásukat és 

erejüket a hidegvérű lovak. A szervezők egész nap várták a családokat, 
akikre gyermekprogramokkal is gondoltak. A nap zárásaként stílszerűen 
a Nemzeti Lovasszínház előadását tekinthették meg az érdeklődők.

Az édesanyákat 
köszöntöttük

Rönkhúzó verseny határok nélkül
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Május 1. képekben 
(Kéktó Szabadidő Park – 2016)
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Nemzetközi és hazai gasztronómiai kalandozások 
a Kéktó Szabadidő Parkban
Május 7-én került megrendezésre 
a Kéktó Szabadidő Parkban a VII. 
Gasztronómiai Fesztivál. Az egyre 
népszerűbb és mára már fesztivál 
jelleget öltő esemény évről évre 
egyre több érdeklődőt vonz, 
amely egyben jelzi a rendezvény 
programjainak és gasztronómiai 
különlegességeinek folyamatosan 
bővülő kincstárát és sokszínű-
ségét. 

Az idei évben is testvérváro-
saink részvételével ínycsiklando-
zó menüsorokkal mutatkozott be 
a nemzetközi konyhavilág, meg-
kóstolhatták az érdeklődők a ma-
gyar konyha hagyományos és 
vadételeinek remekeit, továbbá a 
szomszédos településeink által 
készített ételek is gazdagították a 
rendezvény étlapját. 

Az idei Gasztronómiai Feszti-
vál mintegy 30 helyi és környék-
beli gasztronómiához kapcsolódó 
kis- és középvállalkozásnak adott 
lehetőséget a bemutatkozásra és 
vásárra, sok-sok kiváló minőségű 
terméket, élelmiszert, gyümölcs-
leveket, házi készítésű befőtteket, 

hús- és pékárut, édesipari készít-
ményeket, alapanyagokat kóstol-
hattak és vásárolhattak meg a 
látogatók.

Bár a rendezvény főszereplői az 
ételek és maga az ételkészítés volt, 
mégis igen sok szórakoztató és 
gyermekprogram, színpadi pro-
dukciók, előadások várták és szó-
rakoztatták a közönséget. A ren-
dezvényről készült fotókkal felidé-

zünk néhány kellemes pillanatot, 
és adunk egy kis ízelítőt mind-
azoknak, akik velünk együtt része-
sei voltak ennek az eseménynek, 
és talán felkeltjük azoknak is az 
érdeklődését, akik ez alkalommal 
nem tudtak eljönni. 

Ezúton köszönjük meg min-
denkinek a rendezvény szervezé-
sében és lebonyolításában nyúj-
tott segítséget és munkát!

Német Nemzetiségi Klub

Gyergyószentmiklós csapata

Macedón testvérvárosunk, Kocani küldöttei

Steinheim (Németország)
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Horvát testvérvárosunk, Muraszentmárton csapata

„Hazai szakácsok” (Szigetszentmiklós)

Busko-Zdrój (Lengyelország)

Szigetszentmiklósi Vadásztársaság

Retro sátor – Őszirózsa Nyugdíjas Klub és Kossuth Kertbarát Kör A Napraforgó Óvoda előadása
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Nagyot szólt a 20 éves 
Divina Machina

a „Hallgasd helyben” élő zenei klub évadzáró koncertjén

Május 7-én a Szebeni úti iskola hangverseny-
terme eddig nem látott nézőszám előtt és 
eddig nem hallott dinamizmusú zenei közeg-
ben is debütált. A Divina Machina zenekar 
hónapokkal ezelőtt megálmodott egy produk-
ciót, mellyel meg akarták mutatni, hogy az 
elmúlt 20 évben milyen kedvenc hazai és 
külföldi dalok tartották össze őket és hoztak 
zenész és énekes barátokat melléjük.

A Batthyány Kázmér Gimnáziumból diák-
zenekarként induló csapat alapító tagjai a 
mai napig együtt zenélnek nemcsak saját, 
hanem a koncertre járó miklósi közönség 
örömére is.

A születésnapi koncert első részében csupa 
meglepetéssel rukkoltak elő. Ráhangolóként a 
Szombat este című saját szerzeményű dalukkal 
kezdtek, melyben első vendégzenészként szín-
padra szólították R. Balogh Istvánt, aki 
perkásként működött közre. A folytatásban 
sorba jöttek a jobbnál jobb világslágerek 
Sadétól Michael Jacksonon és a Pink Floydon 
át az ABBA-ig, és sorba érkeztek a vendégze-
nészek és előadók. Így az Ádám Jenő Zeneisko-
la vonóstanára, Szabó László, valamint növen-
dékei: Kálmán István, Bányász Gáspár, Madácsi 
Péter, Pintér Gergő, Gulybán Balázs és Zsirmon 
Zsolt trombitatanár, valamint a fúvós tanítvá-
nyok: Szentpéteri Márton, Érckövi Gergely és 
Fazekas Laura. Zongorán közreműködött 
Berthóty László, szaxofonon pedig Sipos Dávid.

A Pink Floyd Another brick in the wall 
című dalnál a József Attila Általános Iskola és 
a Batthyány Kázmér Gimnázium összevont 
kórusa olyan elementáris hangzást adott a 
dalnak, amitől mindenki megborzongott.

A zenekar két állandó vendége, Takács 
Attila szájharmonikásként és Petrik Bea éne-
kesként járultak hozzá a „divinás“ teljes fel-
álláshoz. A koncerten fellépő szólisták úgy 
éltek együtt a kiegészült zenekarral, mintha 
évek óta együtt játszottak volna. 

A Divina és a dívák blokkban Békefi Viki, 
Bordás Barbara, Domján Claudia, Eöry Viki és 
Vörös Edit arattak óriási sikert. A Sziget 
Színház fiatal tehetsége, Mohácsi Márk is 
beszállt a közös produkcióba, sőt a tánckar is 
színesítette a látványt.

Az első rész finálédalában az LGT két 
összefűzött szerzeményében (Elfelejtett szó 
és a Neked írom a dalt) minden közreműkö-
dő együtt énekelt és zenélt a színpadon. 

Ekkorra ért a csúcspontjára a hangulat, és 
természetesen a születésnapi torta sem ma-
radhatott el.

A koncert második részében a megszokott 
divinás dalokat hallhatta a felvillanyozott 
közönség. A zenekar tagjai: Török Viktor – 
ének, Békefi János – szólógitár, vokál, Horváth 
Róbert – ritmusgitár, vokál, Kiss György – dob, 
Uzonyi Levente – basszusgitár, Árki Attila – 
billentyűs hangszerek.

A tökéletes kreatív munkát végző hang- és 
fénytechnikai stábból mindenképp meg kell 
említenünk Domján Gábort, Csukay Zoltánt, 
Varga Krisztiánt és Tuboly Lászlót. Így volt 
teljes a csapat.

Legközelebb – a kisebb klubkoncertek mel-
lett – a szeptember 3-i Roxigeten találkozha-
tunk velük.

Szegedi Zsuzsa
művelődésszervező, igazgatóhelyettes

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
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Művészeti estet tartottak

Az Ádám Jenő tiszteletére rendezett emlékhang-
versennyel zárult május 13-án az egyhetes 
Nemzetközi Zenei Fesztivál Szigetszentmiklóson.

A négy ország (Lengyelország, Ukrajna, Né-
metország és Magyarország) részvételével zaj-
lott esemény igazán üde színfoltja volt a helyi 
tavaszi komolyzenei életnek. A hangversenyte-

remben tartott zárókoncerten Dr. Vántsa Bo-
tond, városunk alpolgármestere mondott kö-
szönetet a szülők, zenepedagógusok és minden 
segítő áldozatos munkájáért, és megköszönte a 
nálunk vendégeskedő gyermekeknek, valamint 
tanáraiknak, hogy vállalták a felkészüléssel és 
utazással járó terheket.

Véget ért a Nemzetközi 
Zenei Fesztivál

Május 20-án tartotta a József Attila Általános Iskola és AMI az idei, 
hagyományos művészeti estjét. A műsorban az intézmény művészeti 
csoportjai, a kulturális versenyek győztesei, valamint az iskola kórusai 
léptek a nagyközönség elé.
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Busko-Zdrój Szigetszentmiklóson

Idén május 8. és 13. között váro-
sunk ismét, immár hatodik alka-
lommal látta vendégül a testvér-
városi csereprogram keretében a 
lengyel busko-zdróji diákokat és 
kísérő tanáraikat. A József Attila 
Általános Iskola szervezésében és 
a Bíró Lajos Általános Iskola aktív 
közreműködésével változatos 
programsorozatban vett részt a 
több mint harminc lengyel diák.

Vendéglátóikkal együtt meg-
látogatták Budapest nevezetes-
ségeit, Tihanyba és Balatonfüred-
re kirándultak, a két iskola pedig 
előadásokkal és sportnappal szí-
nesítette a hetet.

Látogatás 
a testvériskolában

Újra meghívást kaptunk a zentai Emlékiskola 
év végi ünnepségére május 9-én 17 órára. 
A finom ebéd után megtekintettük a város-
háza kilátójából a csodálatos panorámát és a 
törökök ellen vívott győzedelmes zentai csata 
makettjét. 

Ezután következett a műsor, melyben a 
zentai és a szigetszentmiklósi gyerekek is 
szerepeltek. Vastapsot kapott Molnár Bíborka, 
Tillmann Emese és Farkas Fruzsina. A gyerekek 
családoknál szálltak meg, akik nagy-nagy 
szeretettel várták őket. Másnap verőfényes 

napsütésben hajókáztunk a Tiszán, majd vá-
rosnézés következett. Ebéd után sok-sok él-
ménnyel, új barátságokkal és felejthetetlen 
emlékekkel a szívünkben indultunk haza.

A József Attila Általános Iskola és AMI 
tanulói és tanárai
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A BKSZC Weiss Manfréd Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a gyer-
gyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Lí-
ceum az idén is Határtalanul pályázatot nyert. 
A közös találkozás részét képezte, hogy a 
csepeliekhez érkező székely tanárokkal és diá-
kokkal a csepeliek ellátogattak városunkba, 
Szigetszentmiklósra, Gyergyószentmiklós 
testvérvárosába. Ünnepélyes pillanatokban 
volt részük a vendégeknek a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében, ahol dr. Vántsa Botond 
alpolgármester mondott köszöntőt, majd szó-
ban és képekben adott ismereteket Sziget-
szentmiklós múltjáról, jelenéről, a testvérvá-
rosi kapcsolat fontosságáról és a Határtalanul 
pályázat sikeréről. A két iskola részéről Részeg 
Ildikó, a Fogarasy Mihály Líceum, Herczeg 
Mária pedig a Weiss Manfréd Szakközépisko-
la intézményvezetőjeként méltatta a találko-
zás jelentőségét. Ezután a látogatók megte-

kintették a helytörténeti gyűjteményt és 
Ádám Jenő zeneszerző szülőházát. A két isko-
la, valamint Szigetszentmiklós városának hár-
mas köteléke erősödött a találkozás által.  

A „Fogarasy-Weiss Elektromos Automo-
bil” jelige értelmében a két intézmény diákjai 
az oktatásban is alkalmazható elektromos 
autót készítettek el. A szakmai vezetők Ma-
gyar Zsolt, Bayer Géza és Borbély Bartis 
Árpád voltak.

SZENTMIKLÓSIAK ÉS CSEPELIEK TALÁLKOZÁSA

Székelykeve a magyar nyelv-
terület legdélebbi, többségé-
ben magyarok által lakott 
települése. Aprócska sziget a 
nagy szerb „tengerben”. Fur-
csa megélni, hogy a határtól 
300 kilométerre létezik egy 
olyan település, ahol magya-
rul köszöntenek, magyarul 
kérhetünk a boltban kenye-
ret, és a házigazdák távoli 
rokonként, de „földiként” üd-
vözölnek.

A József Attila Általános 
Iskola diákjai, mind a nyolc-
vanan megtapasztalhatták az 
igazi székely vendégszeretetet. 
Nem lehetett olyat kérni, amit 
ne akartak volna a helyiek 
teljesíteni. Valóban „határtala-
nul” egy közösség részeként 
érezhettük magunkat e na-
gyon fárasztó négy napban.

Idén sokadik alkalommal 
kapott esélyt a Szigetszent-
miklósi József Attila Általá-
nos Iskola hetedik évfolyama, 
hogy ellátogasson a határon 
túl élő magyar gyerekekhez.

Utazásunk május 2-án, 
hajnalban kezdődött, és négy, 
élményekben gazdag, felejt-
hetetlen napon át tartott. Lá-
togatást tettünk Szabadkán, 
Péter vá ra don, Székelykevén, 
Szendrőn, Galambócon, a Kis 
és Nagy Kazán-szorosnál, 
Nándorfehérváron, Zimony-
ban, Belgrádban és Zentán. 
Az útiterv mellett a progra-

mok listája is rendkívül gaz-
dag volt, hiszen emlékműsor, 
lovaggá avatás, városnézés, 
táncház, vetélkedő, sportmér-
kőzések és testvériskolai láto-
gatás is szerepelt közöttük.

Az utazás alkalmával a 
zentai és a szigetszentmiklósi 
iskola kapcsolatát is tovább 
építhettük a közös program és 
az interjúk készítése során. Így 
bukkanhatunk olyan különb-
ségekre, mint a 11–16 fős osz-
tálylétszám és a szerb nyelv 
órarend szerinti tanulása.

Ilyen gazdag utazás és él-
ménysorozat után mindany-
nyian fáradtan, de sok-sok 
maradandó emlékkel indul-
hattunk haza.

József Attila Általános 
Iskola és AMI

Határtalanul 2016
Délvidéki kiránduláson 

a József Attila Általános Iskola diákjai
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Május közepén rendezték  a 
WAKO Világkupát, ahol Ha-
bash Antoine, szigetszent-
miklósi sportoló zsinórban a 
6. Világkupa-aranyát nyerte 
meg. Emellett amatőr és profi 
világbajnok K1-ben, Muay 
Thai Boxban pedig világbaj-
noki bronzérmes. 

Antoine, akit a felkészü-
lésben szülei támogatnak, 
ökölvívóként kezdte pályafu-
tását, majd tizenévesen vál-
tott át a Muay thai és kick-

box szakágra. A versenysúlya 
63,5 kg. Szigetszentmiklóson 
született, itt nőtt fel és jelen-
leg is városunkban él. Min-
den nap edz, és intenzíven 

készül a lapunk megjelenése-
kor kezdődő kínai megméret-
tetésre. Gratulálunk az eddig 

elért sikerekhez, és további 
eredményes felkészülést kívá-
nunk Antoine-nak!

Megújult tartalommal 
várja a DunaMédia Televí-
zió a Facebookon is azo-
kat, akik lemaradtak mű-
sorainkról vagy újra meg-
néznék azokat. Like-oljon, 

„nyomjon tetsziket”, és el-
sőként értesülhet a friss 
tartalmakról.

Szinte minden hétvégén versenyeztek a 
Sziget SC birkózói.

Április 30-án a Diák-I korcsoportból 
Nagy Marcell 38 kg-ban, Mózes Ádám 
46 kg-ban, Cseperkáló Márk 50 kg-
ban indult Karcagon a KF-u ob-n. Itt 
Nagy Marcell 5. helyezést ért el. 

Május 7-én mi rendeztük a Junior SZF-u 
rangsorversenyt, amin Nagy Mihály 
120 kg-ban 1. helyezést ért el. Misi 
minden válogatóversenyt megnyert, 
így eldőlt, hogy ő képviseli Magyaror-
szágot a junior Eb-n, vb-n.

Május 14-én Miskolcon rendezték a 
KF-u felnőtt ob-t. Itt Szabó Patrik 80 
kg-ban 2. helyezést, Kottes Pál 71 kg-
ban 5. helyezést ért el. 

Május 14-én Pozsonyban a 14 nemzetet 
felvonultató SZF-u felnőttversenyen 
indult Gergely László 71 kg-ban, 
Tomin Márton pedig 97 kg-ban.

Május 15-én Dunaújvárosban rendezték 
a veterán ob-t. Mráz Zoltán a B 85 kg-
ban aranyérmet, míg Jankovics Péter 
C 76 kg-ban ezüstérmet szerzett.

Tomin Márton      
szakosztályvezető

BIRKÓZÓHÍREK

Küzdősportsikerek

Építsünk online közösséget!



 2016. 06. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 17

Június 4–26.
A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából a gyergyószárhegyi 
Borsos Miklós Alkotótábor te-
hetséges diákjainak munkáiból 
nyílt „HELY-SZÍN” című kiállítás 
megtekinthető. 
Kurátor: 
Szász István művésztanár. 
Szervező: 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Városi Galéria. 
A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Galéria

Június 10. (péntek), 
 18.00–23.00
Tanévzáró koncert  
a Kéktó Szabadidő Parkban
18.00 Graffitiverseny
18.00 Osztálytabló-kiállítás és 
verseny 
18.00  Nagy Márton koncertfo-
tóinak kiállítása 
19.00 Geo diákzenekar koncertje 

19.45 COPY CON – élő koncert
21.00 Tanévzáró kvízjáték a La-
kihegy Rádió műsorvezetőivel 
21.30 Vad Fruttik – élő koncert
A Humusz Szövetség környezet-
tudatos szemléletet népszerűsítő 
játékokkal lesz jelen a rendez-
vény ideje alatt. 

Fővédnök: 
Szabó József polgármester. 
A belépés díjtalan! 
Szervező: 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház és a Sziget szent mikló si 
Ifjúsági Parlament Egye sület. 
Helyszín: 
Kéktó Szabadidő Park 
(Sziget szentmiklós, Diófa u. 3.)

Június 17-18-19. 
(péntek-szombat-vasárnap), 
 20.30
Nyári Színházi Hétvége 
a Szigetszentmiklósi 
Sziget Színház társulatával

Június 17. (péntek)
Hófehér és hét törpe  
Musical-ősbemutató 
Jegyár: 2500 Ft

Június 18. (szombat)
Cyrano de Bergerac  
Romantikus musical 
Jegyár: 2500 Ft

Június 19. (vasárnap)
A kaktusz virága 
Zenés vígjáték 
Jegyár: 2000 Ft
Hétvégi bérlet: 6000 Ft
Mindhárom napra megváltott 
jegy esetén a harmadik napra  
50% kedvezmény!

Jegyek elővételben vásárolhatók 
a Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház információs szolgálatánál, 
illetve Miskovits Katalin közön-
ségszervezőnél a 06-30/422-
3851-es telefonszámon!
Esőnap: június 20–22.

Szervező: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti szabadtéri 
színpad

Június 24. (szombat), 17.00
Csillag Születik Énekiskola 
Évadzáró Gálaműsor
Művészeti vezető: Junek Adrienn
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Június 27.–július 1. 
(hétfő–péntek),  8.00–16.00
Jobb agyféltekés Színek Színes 
Világa festőtábor
Általános iskolás diákok részére
A gyerekek megtanulják három 
alapszínből kikeverni a színek 
végtelen árnyalatát.
Érdeklődni és jelentkezni Nógrádi 
Györgyinél, a 06-30/944-3460-
as telefonszámon lehet!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház

2016. júniusi 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

A Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban 

a kölcsönzés 

JÚNIUS 27. 
ÉS JÚLIUS 31. 

között SZÜNETEL.

Az első 
kölcsönzési nap 

augusztus 1. (hétfő)

Minden kedves olvasónknak 
kellemes nyarat 

és jó pihenést kívánunk!

Kedves 
Olvasóink!
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Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről! 
HAJÓ

KIRÁNDULÁSOK A RÁCKEVEI DUNA-ÁGONHAJÓ
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

JÚ
NI

US
 11

-1
2. SÉTAHAJÓ ÉS 

MADÁRLES A KIS-DUNÁN

Az egyórás sétahajózáson vendégeink 
a szigethalmi holtágakig csodálhatják 
a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.
Időpont: 2016. június 12. (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) 

SZIGETKERÜLŐ TÚRA

A szigetkerülő hajóút során a vendégeink 
behajózzák az egész Csepel-szigetet. 
A tassi zsilipelést követően ebéd várja utasa-
inkat, majd tovább folytatjuk hajóutunkat. 
Érkezés a kora esti órákban.
Időpont: 2016. június 11. (szombat) 8.30-19.30

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

* min. 10 fő együttes foglalása esetén
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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

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 

szakszerűen, garanciával! 

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

www.szigetzarszerviz.hu

Férfi és női munkaerőt keresünk 

FIZIKAI MUNKAKÖRBE 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!

FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES: 
önéletrajz, életkor: 20–40 év

férfiaknál B kategóriás jogosítvány. 
Jelentkezés: hétköznap 8–13h-ig

DOFE Gombatermelő és Értékesítő KFT.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8. 

dofe@invitel.hu
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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


