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a képviselő-testület  
január 23-i rendkívüli üléséről
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, BERUHÁZÁSOK
A testület úgy döntött, hogy indul a „Pest megye 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejleszté-
si céllal Pest megye területén” című pályázaton. 
Ennek keretében a Massányi Károly út felújítását 
tervezik, amelynek becsült költsége bruttó 
226  769 372 Ft, ebből az igényelt támogatás 
összege 150 000 000 Ft, a fennmaradó 
76 769 372 Ft-ot pedig önerőként biztosítja az 
önkormányzat. A pályázathoz kapcsolódóan dön-
tés született a Szigetszentmiklós 0248/2 hrsz.-ú 
terület belterületbe való csatolásáról.

A képviselő-testület az óvodai kapacitásbőví-
tési beruházások előrehaladásáról szóló tájékozta-
tást tudomásul vette, egyúttal a 10/2016. (I. 20.) 
sz. önkormányzati határozatát módosította azzal, 
hogy a Csépi úti és Temesvári utcai óvoda be-
ruházások esetében csak a végleges költségek is-
meretében hozza meg a kötelezettségvállalásra és 
forrástöbblet-biztosításra vonatkozó döntéseket. 

a képviselő-testület  
február 15-i rendes üléséről
RENDELETALKOTÁS
A testület 7 844 901 000 Ft-os főösszeggel meg-
alkotta az 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rende-
letét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól.

Elfogadásra került a 2016. évi költségvetésről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. 
(I.  21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 2/2017. (II. 16.) rendelet.

Megalkották a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletet az egyes helyi adókról szóló 21/2014. 
(XI. 27.) rendelet módosításáról, a településen 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók adómentessé-
ge tárgyában.

A képviselő-testület elfogadta az önkormány-
zat vagyonáról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (II. 16.) 
rendeletet.

A testület első olvasatként jóváhagyta a laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
beadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011. (X. 
27.) önkormányzati rendeletének módosítási ja-
vaslatát. A véleményezésre közzétett rendelet-
tervezetről várhatóan a 2017. márciusi rendes 
ülésen születik döntés.

SZOCIÁLIS, INTÉZMÉNYI, CIVIL, 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS ÜGYEK
Az önkormányzat indul a „Magyarországon mű-
ködő cégek munkavállalóinak egészségi állapotá-

nak átfogó egészségügyi vizsgálatára 2017” című 
Igénylési és Támogatási Projekt keretében Családi 
nap/Városi Egészségnap és Férfi Egészségnap 
szervezésével. A projekt nyertessége esetén ön-
erőként bruttó 700 000 Ft fedezet áll rendelke-
zésre a megvalósításhoz.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szi-
getszentmiklósi Pitypang Óvoda intézményveze-
tői feladatainak ellátásával továbbra is Baráti Il-
dikó intézményvezetőt kívánja megbízni, s a ja-
vaslatot nevelőtestületi véleményezési eljárásra 
bocsátotta.

A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda és a 
Városi Bölcsőde intézményvezetői állásának be-
töltésére pályázat kerül kiírásra, melyet a Nemze-
ti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Kisváros 
című lapjában (6. oldal – a szerk.), valamint Szi-
getszentmiklós város honlapján is közzétesznek.

Az önkormányzat a VEKOP-4.1.1-15 kódszá-
mú, „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájá-
nak fejlesztése” című pályázathoz konzorciumba 
lép a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel mint 
konzorciumvezetővel és a bevonásra került kon-
zorciumi tagokkal.

A 2017. március 1. és 2018. február 28. közöt-
ti időszakra felelős akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadó kiválasztására közbeszerzési eljárásról 
döntöttek, melyre mindösszesen 14 478 000 Ft 
összeget biztosít az önkormányzat.

Döntés született a 3. számú felnőttháziorvosi 
körzet önálló orvosi működtetési jogával kapcso-
latban. Az üzemeltetési jogot a Szent Özséb Orvo-
si Kft. birtokolja, a praxisjogot pedig 2017. már-
cius 1. napjától dr. Megyesi Edina gyakorolja dr. 
Jakab Ildikó helyett.

VÁROSFENNTARTÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TE-
LEPÜLÉSFEJLESZTÉS
A 2017. évi csapadékvíz-elvezető és szikkasztó 
rendszerek üzemeltetésére, fejlesztésére, illetve 
rendkívüli csapadékvízhelyzet esetén a szükséges 
kárelhárító munkák elvégzésére az önkormányzat 
szerződést kötött az Észak-Csepel Szigeti Víz- és 
Csatornamű Nonprofit Kft.-vel. A feladatokra 
bruttó 50 000 000 Ft fedezetet biztosítanak.

Az út- és járdafelújítási munkálatok elvégzé-
sére bruttó 127 000 000 Ft fedezetet biztosított a 
képviselő-testület.

Az önkormányzat vállalkozási keretszerződést 
kötött az Aries Nonprofit Kft.-vel a beruházási, 
felújítási, karbantartási és egyéb fenntartási 
munkálatok elvégzésére vonatkozóan. 

A 2017. évi intézményfelújítás keretében az 
önkormányzat elvégezteti a szükséges rendkívüli 
felújítási munkálatokat az önkormányzati épüle-
tekben bruttó 5 594 500 Ft értékben.

A testület szorgalmazza a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaságnál (NHKV Zrt.) a 
Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulásból való kilépését és az „Érd és Térsé-
ge Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulásba” való belépést.

Elfogadásra került az Archi-Profil Bt.-vel a 
településrendezési eszközök módosítására vonat-
kozó 2016. február 25-én megkötött tervezési 
szerződés módosítási javaslata.

A képviselő-testület döntött a jogutód nélkül 
megszűnt Csepeli Duna Mgtsz földhasználati jo-
gában álló Szigetszentmiklós 11200/39 hrsz.-ú 
ingatlan ügyében, melyet önkormányzati tulaj-
donba vesz.

Döntöttek magántulajdonban lévő utak tele-
pülésrendezési szerződéssel történő önkormány-
zati tulajdonba vételéről, illetve határozat szüle-
tett kivett terület belterületbe csatolásáról, to-
vábbá önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítéséről.

EGYÉB ÜGYEK
A testület meghatározta a 2017–2020. évekre 
vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek összegét.

Elfogadásra kerültek az önkormányzat és a 
nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az önkor-
mányzat és a Volánbusz Zrt. között kötendő, az 
autóbuszos tömegközlekedésre vonatkozó szer-
ződéstervezetek. A véglegesítést követően a fel-
adatok végrehajtásához szükséges nettó 
2 286 000 Ft/hó támogatási összeg 2022-ig a 
költségvetésben rendelkezésre áll.

Döntöttek a közmeghallgatás időpontjáról, 
amely 2017. április 26-án, 17 órakor lesz a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermé-
ben. Fő napirendként a képviselő-testület a városi 
csapadékvíz-kezelés fejlesztési lehetőségeiről 
szóló tájékoztatást jelölte meg.

A testület elfogadta a Peter Cerny Alapítvány 
a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért nevű szerve-
zet részére nyújtott 250 000 Ft összegű támoga-
tás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszá-
molót és pénzügyi elszámolást.

A testület döntött a polgármester éves szabad-
ságáról, illetményéről, valamint az alpolgármeste-
ri tiszteletdíjról és a költségtérítések összegéről.

Döntés született adósságcsökkentési támoga-
tás ügyében, továbbá egy ingatlanügy kapcsán.

TÁJÉKOZTATÓ
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Bár Szigetszentmiklós lakossá-
ga még most sem éri el a 40 
ezer főt – amikortól már nem 
elég egy ügyeletes orvos –, 
városunk vezetése már 2015-
ben arról határozott, hogy 
újabb szakemberrel bővítik az 
ügyeletet. Rendkívül felelős és 
előrelátó döntés volt ez a kép-
viselő-testület részéről, hiszen 
így lényegesen csökkent a vá-
rakozási idő.

Az ügyeletet ellátó Morrow 
Medical Zrt. tájékoztatása sze-
rint a betegellátás nagy részét, 
mintegy 96%-át az ambuláns 
betegek teszik ki. A második 
orvos szolgálatba állításával 
minimálisra csökkent a várako-
zási idő és ezzel a várakozásra 
vonatkozó panaszok száma is. 
Korábban ugyanis, amíg az 
orvos híváson volt, a váró gya-
korlatilag megtelt. A bővítés óta 
viszont folyamatos az ellátás. 

A személyzet szakmai háttere 
kimagasló. Összeszokott team-
munka folyik a vezetőség által 
támasztott szigorú írásos proto-
kollok betartásával. Ennek is 
köszönhető, hogy az írásos pa-
naszmegkeresések aránya az el-
látott betegforgalomhoz képest 
országosan elhanyagolható – áll 
a Morrow Medical tájékoztató-
jában. A gyógyszerellátottság is 
magas szintű és folyamatos. Fel-
használás és igény szerinti az 
ellátás, ami megfelel a sürgőssé-
gi betegellátás protokolljaiban 
használatos szerekkel.

„A város lakossága még 
mindig nem érte el a 40 ezer 
főt, amikor már nem elég egy 
ügyeletes orvos. Az önkor-
mányzat ugyanakkor a mosta-
ni, 37 ezres lélekszámú telepü-
lésen is biztosít még egy or-

vost, hogy enyhítsük a lakos-
ság problémáit. Mindez 2016-
ban 23,4 millió forintba került” 
– nyilatkozta még tavaly de-
cemberben Sallai Gábor, a 
Népjóléti Bizottság elnöke a 
Lakihegy Rádióban.

További jelentős fejlesztés 
volt városunkban, amikor 
üzembe állt a mentőtiszti gép-
kocsi, szintén a városvezetés 
felelős döntésének köszönhe-
tően. Működési ideje az ügye-
let végeztével kezdődik, és 
annak kezdetével végződik. 
Tehát 08.00–18.00-ig van szol-
gálatban. A személyzetet hét-
főtől csütörtökig egy mentő-
tiszt és egy ápolói végzettségű 
gépkocsivezető, pénteki napon 
pedig egy orvos és egy gépko-
csivezető alkotja.

Az indulást követően az 
esetszám hétről hétre nőtt, ezzel 
is mutatva a folyamatot, ahogy 
a lakosság körében ismertté vált 
a lehetőség – tájékoztatott a 
mentőtiszti gépkocsit üzemelte-
tő Morrow Medical Zrt. A fel-
adatok jellegét tekintve a hívá-
sok az orvosi ügyelettel ellen-
tétben 90%-ban sürgősségi jel-
legűek. Az indulás óta több 
közvetlen életmentés is történt. 

Dr. Karácsony István, sziget-
szentmiklósi háziorvos szerint 
is pozitív az a változás a beteg-
ellátásban, ami a betegellátást 

szívén viselő városvezetésnek 
köszönhető. A 0-tól 24 óráig 
tartó orvosi ügyelet úgy épül 
fel, hogy napközben, a rendelé-
si idő alatt a sürgősségi esetek-
hez lehetőség van a 06-24/444-
463-as telefonszámon az ügye-
let segítségét kérni, illetve a 
beteghez a saját háziorvosa is ki 
tud menni a rendelési idő után. 
A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy változó, milyen esetekben 
veszi igénybe a lakosság az 
ügyeleti ellátást. Van, aki tisztá-
ban van vele, hogy pontosan 
mire való, és van, aki kevésbé 
– mondta a Lakihegy Rádióban 
dr. Karácsony István.

Az ügyelet hivatalosan arra 
szolgál, hogy ellássák azokat az 
eseteket, amelyek nem tűrnek 
halasztást, tehát a következő 
háziorvosi rendelésig nem vár-
hatnak, hanem azonnali be-
avatkozást igényelnek. Például 
egy torokfájás vagy hasmenés 
telefonos tanácsadással is köny-
nyen kezelhető. A lakosok így 
segíthetik az orvosokat abban, 
hogy olyan komolyabb esetek-
hez jussanak ki, mint egy stroke, 
infarktus vagy agyvérzés.

Tapasztalatok az orvosi ügyeletről 
és a nappali sürgősségi betegellátásról

Az ügyelet működési rendje:
ç Hétköznap 18.00-tól másnap reggel 08.00-ig 
ç  Hétvégén és ünnepnapokon reggel 08.00-tól  

másnap reggel 08.00-ig
ç Szombaton reggel 08.00-tól 12.00-ig egy fő gyermekorvos

Telefon: 06-24/444-463

Megkérdeztünk néhány helyi lakost is, hogyan értékelik az 
ügyeleti ellátást.

SÁNDOR: – Szükség van rá. Én leg-
utóbb vérnyomásproblémával jártam 
ott. Egyik pillanatról a másikra lett 
magas. Az ügyeleten adtak egy injek-
ciót és rendbe is jöttem tőle. Sokan 
talán azért mennek oda apróbb pana-
szokkal, mert nem tudják, mi ilyen-
kor a teendő.

ÉVA: – Én örülök, hogy van ügyelet, 
főleg, ha baleset történik. Egyébként 
az a véleményem, hogy túl sok feles-
leges gyógyszert szednek az emberek. 
Az egyik miklósi gyógyszertár mellett 
lakom, de néha úgy érzem, mintha 
egy hipermarket mellett élnék, annyi-
an jönnek naponta. Egészségesebben 
kellene táplálkozni, és akkor nem 
futnánk mindig az orvoshoz.

NATÁLIA (fodrász): – Nagyon jó, 
hogy már napközben is van ügyelet. 
Sokan mondták, hogy voltak idősza-
kok, amikor 12 és 14 óra között nem 
volt ügyeletes orvos. Jó, hogy ez 
megoldódott. Egyik vendégem nyá-
ron rosszul lett, a mentő és az ügye-
letes orvos pedig gyorsan kiért a 
helyszínre. Végül nem történt baj.

Városunkban 2015. szeptember 1-jén állt szolgálatba az 
ügyeleten a második orvos, és ugyancsak ettől a naptól kezd-
te meg működését a mentőtiszti kocsi. Vajon milyen tapasz-
talatokat hozott az elmúlt másfél év? Javult-e a sürgősségi 
betegellátás, csökkent-e a várakozással töltött idő? Ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ a lakosok és a szakemberek 
bevonásával.
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

Március 6.–március 12. Elixír Gyógyszertár

Március 13.–március 19. Melissa Gyógyszertár

Március 20.–március 26. Szent Miklós Gyógyszertár

Március 27.–április 2. Regina Gyógyszertár

Április 3.–április 9. Kígyó Gyógyszertár

Április 10.–április 16. Elixír Gyógyszertár

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

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) be-
kezdésében és a 26. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 1. A helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó szenny-
vízelhelyezéshez kapcsolódó talaj-
terhelési díj (a továbbiakban: talaj-
terhelési díj) mértéke a környezet-
terhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Ktd.) 12. §-a szerinti 1200 Ft/m3 

egységdíj és a felszín alatti víz álla-
pota szempontjából érzékeny terü-
leteken levő települések besorolásá-
ról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerinti fokozott érzékeny-
ségű területekhez tartozó 3,0-as 
területérzékenységi szorzó alapján 
3600 Ft/m3. 

1/A § 2. A talajterhelési díjfizeté-
si kötelezettség megfizetése alól 
mentesül az a kibocsátó, aki a 2015. 

évben üzembe helyezett közcsator-
nára 2016. április 30. napjáig ráköt. 

2. § (1) 3. A Fővárosi Vízművek 
Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) 
köteles a kibocsátó megkeresésére 
15 napon belül díjmentesen, írásban 
adatot szolgáltatni 

a) a kibocsátó részére szolgálta-
tott víz éves mennyiségéről m3-ben, 

b) arról, hogy az adott ingatlan 
esetében a szennyvízcsatorna-rákö-
tés megtörtént-e vagy sem, a rákö-
tésnek van-e műszaki akadálya, 

c) a locsolási kedvezmény alap-
ján a locsolásra felhasznált víz 
mennyiségéről m3-ben. 

(2) A közszolgáltató az önkor-
mányzati adóhatóság megkeresésé-
re az (1) bekezdésben foglaltakon 
túl a kibocsátó személyének megál-
lapításához szükséges adatokról is 
információt szolgáltat. 

3. § A bevallást az önkormányza-
ti adóhatóság által erre a célra 
rendszeresített bevallási nyomtatvá-
nyon 2017. március 31-ig kell telje-

síteni és Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzatának 11742252-
15393276-03920000 számú talaj-
terhelési díj számlájára megfizetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot és a 
vállalkozókat, hogy önkormányza-
tunknál elérhető az elektronikus 
adórendszer. Az egyedi adózói ada-
tok lekérdezését a Kormányzati Por-
tálon (www.magyarorszag.hu) elér-
hető Ügyfélkapu-regisztrációval 
rendelkező személyek tehetik meg.

A programba Ügyfélkapu-re-
gisztrációval rendelkező magánsze-
mélyek, vállalkozások törvényes 
képviselői, illetve meghatalmazott-
jai tudnak bejelentkezni a www.
szigetszentmiklos.eado.hu oldalon. 
(Ajánlott böngésző: Firefox, Opera, 
Chrome, Safari.)

Naprakész számfejtési adatok – 
adózói adatok, feldolgozott adóbe-
vallások, számlaegyenlegek. Az 
adózási naptár, a pótlékszámítás és 
a beszedési számlaszámok beje-
lentkezés nélkül is megtekinthetők. 
Folyamatban van a bankkártyás 
(vpos) elfogadóhely kialakítása is, 
ami várhatóan 2017 márciusától 
lesz elérhető.

Az adóhatóság 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13 órától 18 óráig.
Szerda: 8 órától 12 óráig, 

13 órától 16 óráig.
Péntek: 8 órától 12 óráig.

Moldván Valéria
adóügyi irodavezető

HELYIADÓ-HÍREK Költözik 
a Járási Hivatal

A Pest Megyei Kormányhiva-
tal Szigetszentmiklósi Járási 
Hivatala március elejétől új 
helyen, a Szigetszentmiklósi 
Igazgatási Központban (Szi-
getszentmiklós, Apor Vilmos 
utca 1.) várja az ügyfeleket.

A Kormányablak Osztály 
(volt Szigetszentmiklósi Ok-
mányiroda), valamint a Ható-
sági, Építésügyi és Gyámügyi 
Osztály az ügyfeleit 2017. 
március 6-tól fogadja az új 
címen.

Tájékoztató 
a hulladékszállítással 

kapcsolatban
Az ARIES Nonprofit Kft. Környe-
zetgazdálkodási Egysége ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 2017. március 15-én ese-
dékes hulladék elszállítása 2017. 
március 18-án (szombaton) törté-
nik szerdai munkarend szerint.

Cégünk házhoz menő tavaszi 
zöldhulladék-begyűjtést is végez 
2017. április 15–21. között a hét-
köznapi hulladékbegyűjtési ütem-
terv szerinti napokon.

Kérjük az ingatlanok tulajdo-
nosait, hogy a hulladéktárolókat 
ürítés céljából reggel 7 óráig az 
ingatlanok elé szíveskedjenek ki-
helyezni.

ÉRTESÍTÉS A KÖTELEZŐ 
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központ mint kéményseprő-ipari szerv látja el Szigetszentmiklós köz-
igazgatási határain belül az előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat 2017. május 15. és október 30. 
között. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízó-
levéllel rendelkeznek. A lakossági kéményseprés mindenhol ingyenes. 
A kéményseprő 15 nappal a kéményellenőrzés előtt a postaládába dob 
egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a ké-
ménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a munkát a 
kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új időpontot. 
A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már 
be kell fizetni a kiszállási díjat csekken vagy átutalással. A tevékeny-
ség ellátásával kapcsolatban részletes információ az alábbi webolda-
lon érhető el: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat és a cégeket, hogy 
a 2017. I félévre esedékes helyi adókat és a gépjárműadót 2017. 
március 16-ig kell befizetni. Az értesítéseket és határozatokat 2017. 
március első hetében postázzuk.

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell teljesíteni.
Iparűzési adó: 11742252-15393276-03540000
Építményadó: 11742252-15393276-02440000
Gépjárműadó: 11742252-15393276-08970000
Késedelmi pótlék: 11742252-15393276-03780000
Bírságszámla: 11742252-15393276-03610000
Talajterhelési díj számla: 11742252-15393276-03920000 



2017. 3. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 5

Derecskeiné Bognár Györgyike 
életének 59. évében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Évtize-
dekig vett részt Szigetszent-
miklós egészségügyi életében, 
először mint a szakrendelő nő-
vére, az utóbbi tizenöt évben 
pedig mint körzeti nővér a Tö-
köli úton működő háziorvosi 
rendelőben. 

Munkáját egész életében 
magas szakmai szinten, nagy 
odaadással végezte. Hiánya 
ezért nem csupán szerető csa-
ládjának, munkatársainak, ha-
nem sok-sok betegnek is fáj-
dalmas veszteség.

Az egészségügy 
ismét elvesztett egy 
kiváló munkatársat

2017. JANUÁR 
HÓNAPBAN

 ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Krizsán Jánosné (1927)
Kárpáti Tibor Antal (1945)
Poysl József (1945)
Turai István (1948)
Jakab János (1926)

A Deák Ferenc utca 4. szám 
alatti háziorvosi rendelőben, a 
3. számú felnőtt területi ellátási 
kötelezettségű körzetben 2017. 
március elsejétől dr. Jakab Il-
dikó háziorvosi tevékenysége 
megszűnik. 

A körzet felnőttháziorvosi 
rendelését dr. Megyesi Edina 
veszi át. A praxisjog átadásának 
ideje alatt a betegellátás zavar-
talan és folyamatos.

VÁLTOZÁS 
a 3. számú háziorvosi 

körzetben

Ingyenes egészségvédelmi szűrés a Városi 
Egészségnapon és Férfi Egészségnapon

2017. április 8-án ismét érkezik a szűrőkamion a Városi Egészségnap-
ra. A Kossuth Lajos utcában átfogó szűrővizsgálaton vehetnék részt 
az oda látogatók. Az érdeklődőkön modern felszerelésekkel vizsgálják 
a szív- és érrendszeri kockázatokat, a magas vérnyomást, a vércukor-
szintet, a tüdőgyógyászati paramétereket, légzésfunkciót, valamint a 
test működését. Szakemberek ellenőrzik a csontok ásványianyag-
tartalmát, az inkontinenciát, bőrproblémákat, laktózérzékenységet. 
Ezenkívül lesz szemvizsgálat és visszértanácsadás is. 

A programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó 
vizsgálatot egészségi állapotukról, és azoknak is, akik számára fontos 
a megelőzés, és szeretnék megismerni az egészséges életmóddal 
kapcsolatos lehetőségeket, mindezt egy helyen és időben, azonnali 
kiértékeléssel.

A programról bővebb információ 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalon található.

FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ, HA
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi 

állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága 
vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása 

és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. (tel.: 06-24/505-577)

2017. március 27. (hétfő) 11.30–15.30 06-30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT 
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Szigetszentmiklóson lakó, 45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 

meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, 
hogy mikor várják őket vizsgálatra a

Szakorvosi Rendelőintézetbe
(2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.)

06-24/524-140 (hétköznap 11.00–13.00 között)

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály
Tel.: 06-1/465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!
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Felhívás nyugalmazott pedagógusok részére
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata felhívja a szigetszentmik-
lósi lakcímmel rendelkező 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt diplomá-
zott és 30 évet pedagóguspályán töltött nyugalmazott pedagógu-
sok figyelmét jubileumi díszoklevél igénylésének lehetőségére.
A kérelemnek tartalmaznia kell:

 személyi adatokat,
 rövid szakmai önéletrajzot,
 a diploma fénymásolatát,
  aranydiploma (50 év) esetén 30 év pedagógus munkakörben 

eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást,
  gyémánt- (60 év), vas- (65 év) és rubindiploma (70 év) esetén 

a korábban kapott jubileumi díszoklevél másolatát.
A kérelmeket 2017. március 14-ig lehet benyújtani személyesen 
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalba, amelynek címe: 2310 
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A felhívással kapcsolatban további információt Tádics Éva köz-
nevelési és közművelődési ügyintéző nyújt a 06-24/505-547-es 
telefonszámon.

Bővebb felvilágosítás a www.szszm.hu oldalon olvasható.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
a Városi Bölcsőde intézményvezetői 

(magasabb vezetői) állására
A munkakör közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan 
időre szól, és négy hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

Munkavégzés helye:  
Városi Bölcsőde – 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Ellátandó feladatok:
  Az intézmény alaptevékenységének, a saját nevelési prog-

ramjában és egyéb szabályzatában meghatározottak végre-
hajtása.

  A kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a család-
ban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátá-
sát, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző 
költségvetési intézmény vezetése, irányítása.

  Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, 
valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő 
vezetése, intézményegység vezetése.

  Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló 
vagyonnak jogszabályok és fenntartói döntések szerinti 
működtetése, a gondozói munka irányítása, takarékos gaz-
dálkodás révén az intézmény működésének a szükséges 
személyi és tárgyi feltételekkel való biztosítása a költség-
vetés függvényében.

  Az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlása.

A pályázati feltételek, a pályázathoz csatolandó dokumentu-
mok listája és a benyújtás módja részletesen olvasható a www.
szszm.hu / Hirdetőtábla / Álláshirdetések menüpont alatt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tö-
rökné Bodogán Mónika intézményfenntartó és egészségügyi 
ügyintéző nyújt a 06-24/505-559-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda 

intézményvezetői
(magasabb vezetői) állására

A munkakör közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre 
szól, és négy hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

Munkavégzés helye:  Mocorgó Óvoda – 2310 Szigetszentmiklós, 
Szent Miklós u. 8.

Ellátandó feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint, bizto-
sítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést. 

Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és 
kiadmányozási jogkör gyakorlása.

A pályázati feltételek, a pályázathoz csatolandó dokumentu-
mok listája és a benyújtás módja részletesen olvasható a www.
szszm.hu / Hirdetőtábla / Álláshirdetések menüpont alatt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Török-
né Bodogán Mónika humánpolitikai ügyintéző nyújt a 06-
24/505-559-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

Németh István r. őrnagy 1980-
ban született Győrben. Érett-
ségit a Bercsényi Miklós Köz-
lekedési Szakközépiskola és 
Gimnáziumban szerzett, majd 
1998 és 2000 között a Buda-
pesti Rendőr-szak közép-
iskolába járt. 2003–2006-ig a 
Nyugat-magyarországi Egye-
tem Főiskolai Karának levele-
ző tagozatán tanult. 2013-ban 
tett rendészeti szakvizsgát.

Dolgozott a Győri Rendőr-
kapitányságon, az ORFK Re-
pülőtéri Biztonsági Szolgála-
tánál, majd Komáromban és 
Budaörsön teljesített szolgá-
latot. A Szigetszentmiklósi 
Rend  őrkapitányságon 2013 
óta dolgozik közrendvédelmi 
osztályvezetőként. 2016. októ-
ber 16-án kapott kapitányság-
vezetői megbízást. 

Németh István r. őrnagy 
feleségével és gyermekeivel 
Budapest XXI. kerületben él. 

További szolgálatához jó 
egészséget, eredményes mun-
kát kívánunk!

Megbízott kapitány vezeti 
a szigetszentmiklósi rendőrséget



2017. 3. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 7

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!
A jókívánságok közlése a személyes 
kapcsolatban és a közéletben is 
egyaránt helyénvaló gesztus, külö-
nösen az év első időszakában. 
Őszinte örömre és bizakodásra ad 
okot, ha a jókívánság nemcsak meg-
szokásból jövő, felszínes udvariasko-
dás, hanem mögötte a pozitív irányú 
változás reális reménysége áll. 
A 2016. esztendő eseményeinek és 
objektív eredményeinek a számba-
vétele – úgy gondolom – komoly 
referenciát és alapot biztosít arra, 
hogy könnyelműség nélkül bízzunk 
Magyarország és térségünk további 
fejlődésében és erősödésében, s e 
bizodalommal a szívünkben kíván-
junk egymásnak boldog és sikerek-
ben gazdag évet.

Meggyőződésem, hogy az elmúlt 
esztendő kormányzati intézkedései 
– amelyek egy része az idei évtől lép 
életbe – egy olyan komplex program 
részét képezik, amely nemcsak radi-
kálisan, de hosszú távon képes a 
bérből és fizetésből élő polgárok, a 
hazai kis- és középvállalkozások, 
valamint a nemzetgazdaság egyik 
fontos pillérét jelentő külföldi be-
fektetések gyarapodását és fejlődé-
sét szolgálni. Az elmúlt időszakban a 
családi adókedvezmények, az ott-
honteremtési támogatások a koráb-

binál is szélesebb körben és nagyobb 
mértékben segítették a fiatal csalá-
dok boldogulását, amelyek hatása a 
demográfiai mutatók pozitív alaku-
lásában is érezhető. A minimálbér 
jelentős emelésével komoly lépést 
tettünk meg abba az irányba, hogy 
hazánkban a munka visszanyerje 
méltó megbecsülését és mindazok 
számára, akik készek és képesek ér-
tékteremtő munkát végezni, a tisz-
tes megélhetés magától értetődő, az 
életszínvonal folyamatos növekedé-
se pedig valós perspektíva legyen. 
Említésre méltó továbbá, hogy nem-
csak a versenyszférában tapasztal-
ható és várható a reálbérek emelke-
dése, hanem a pedagógusok, egész-
ségügyi dolgozók, rendvédelmi szer-
vek tagjainak és egyéb közalkalma-
zásban állók jövedelme tekintetében 
realizáltunk régen várt és megérde-
melt növekedést, amely tendencia a 
jövőben is kiemelt helyet foglal el a 
kormányzati célkitűzésekben. Fon-
tos megemlíteni még a munkáltató-
kat terhelő járulék jelentős csökken-
tését, amely a minimálbér és garan-
tált bérminimum emeléséhez nyújt 
komoly segítséget a vállalkozások-
nak. Térségünk sikereként értékelhe-
tő, hogy hosszú évek kitartó munká-
jának köszönhetően – az EU-s pá-

lyázatok Pest megyei hiányára te-
kintettel – többmilliárdos kormány-
zati forrásból pályázhatnak jelenleg 
is önkormányzatok útfelújításra, a 
kis- és középvállalkozások pedig te-
lephelyfejlesztésre. 

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 
2016. esztendő Szigetszentmiklós 
számára is sikeres és eredményes 
időszak volt. Meggyőződésem, e 
város sikere abban rejlik, hogy min-
dig képes volt adottságaiból és kü-
lönböző lehetőségeiből a legjobbat 
kihozni. Elmondható, hogy a déli 
agglomeráció egyik meghatározó 
városaként Szigetszentmiklós nem-
csak lehetőségeket élvez, hanem 
komoly feladatokkal és kihívásokkal 
kell megküzdenie. A közéletben és a 
polgárok mindennapjaiban is elsőd-
leges kérdés a hazai egészségügy 
helyzete, így külön öröm, hogy a 
jövőben a szigetszentmiklósi szak-
rendelőben mammográfiai felvéte-
lek készítésére is lehetőség nyílik. 
Szintén reménységre ad okot, hogy 
a szigetszentmiklósi sportélet fejlő-
dése számára kiemelt fontosságú 
projektnek, a sportcentrumnak a 
megvalósítása – köszönhetően a 
kormány további támogatásának – 
a közeljövőben reális célkitűzésnek 
tekinthető. Nincs kétségem afelől, 

hogy a sport és az egészségügy tá-
mogatása a legalapvetőbb érdeke 
minden embernek, így a jövőben is 
azon leszek, hogy ezen területek 
fejlesztésében – lehetőségem sze-
rint – közreműködjek. 

A fenti, közel sem teljes körű 
összefoglalásból is jól látszik, hogy 
– a hazai és nemzetközi kommuni-
kációs erőfeszítések ellenére – a 
magyarok összefogásának és ke-
mény munkájának köszönhetően a 
2016. év komoly pozitív változást 
hozott Magyarországnak, és okkal 
bízhatunk abban, hogy az idei év is 
a fejlődés és erősödés lehetőségét 
hordozza magában. 

Minden szigetszentmiklósi pol-
gárnak továbbra is állok rendelkezé-
sére ismert elérhetőségeimen.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

1957. március 6-án, Nagyböjt idején 
Munkácsy Béla alapította meg a 
Jézus Szíve-templom kórusát. Első 
szolgálatuk a Passió éneklése volt.

Később Rohacsek Márton vette 
át a kórus vezetését és ekkor nevez-
ték el Szent Erzsébet Kórusnak. 
Közel 40 évi szolgálat alatt hol töb-
ben, hol kevesebben vettek részt a 
kórus munkájában, de a nagyböjti-
húsvéti szolgálat és az éjféli mise 
előtti hangverseny minden évben 
elhangzott.

Az évek során mind a város egy-
házi kórusával, mind a környező tele-
pülések kórusával jó kapcsolatot ala-
kítottak ki, többször láttak el közös 
szolgálatot egymás templomában.

Az utóbbi években már helyi és 
külföldi zarándokutak is szerepeltek 
a kórus éves tervében. Többször 
voltak Passauban Boldog Gizella 
templomában, Melkben az apátság-

ban, Esztergomban, Pannonhalmán, 
Zircen, Süttőn, Vácott.

Két alkalommal, 2012-ben és 
2015-ben a kórus ezüstminősítést 
kapott a Kóta minősítő eljárásának 
keretében.

A kórus zenei repertoárja is fo-
lyamatosan bővül. A zenetörténet 
minden korszakából énekelnek 
többszólamú kórusműveket, az 
utóbbi néhány évben pedig a grego-
rián zene képviselőivé váltak.

A KÓRUS JUBILEUMÁT HANGVERSENYSOROZATTAL ÜNNEPLI
2017. március 26-án, vasárnap az esti szentmise után önálló hangversenyt tartanak. 
2017.  április 29-én, szombaton a környező települések Scholáival gregorián hangversenyt  

rendeznek, majd az esti szentmisén közös gregorián szolgálatot látnak el.
2017.  május 13-án, szombaton városunk és a környező települések kórusaival közösen énekelnek 

Isten dicsőségére, majd az esti szentmisén ismét közös szolgálatot teljesítenek.
A Szent Erzsébet Kórus szeretettel vár minden kedves zeneszeretőt.

60 éve alakult a Szent Erzsébet Kórus
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A MIKLÓSI BÁL KÉPEKBEN
A farsang mindig a vidámság 
jegyében zajlik. Így volt ez 
február 11-én a Miklósi Bálon 
is, amely idén is telt házzal 
zajlott a Városi Sportcsar-
nokban.

A Sziget Dance TSE Euró-
pa-bajnok versenyzőinek elő-
adása nyitotta meg az estét. 
Őket követték a József Attila 
Általános Iskola növendékei, 
akik előbb meglepetésműsor-
ral, majd keringővel kápráz-
tatták el a közönséget. Pohár-
köszöntőt Szabó József, vá-
rosunk polgármestere mon-

dott, a hajnalig tartó báli 
zenét pedig a Salami Brothers 
együttes szolgáltatta. Az éhes 
gyomrok is megelégedhettek, 
amikor Hárosi Mihály kony-
hafőnök vezetésével megérke-
zett az ünnepi menü. A sztár-
vendég ezen az estén Békefi 
Viktória és Szomor György, a 
Gyöngyhajú lány című musi-
cal főszereplői voltak. 

Aki jelen volt a bálon, fe-
lettébb jól érezhette magát, 
mert mind a kulináris, mind a 
zenei élmény igazi ritkaság-
számba ment idén.
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Farsangi fánksütés

Lázas készülődés előzte meg a feb-
ruár 10-i, évente megrendezésre 
kerülő fergeteges, színes kavalká-
dunkat a József Attila Általános Is-
kolában. Az alsósok jobbnál jobb 
jelmezekben tündököltek, felsorolni 
is lehetetlenség lenne a sok ötletes, 
ízléses, kreatív maskarát. Ők dél-
előtt farsangoltak, míg a felsősök 
délután mutatták be egyéni és osz-
tályprodukcióikat. Szokás szerint 
nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen 
több osztály készült humoros, lát-
ványos, szórakoztató fellépéssel. 
Ezután diszkó következett, ahol 
mindenki kedvére táncolhatott. 

Az est szalmabábégetéssel ért 
véget, így búcsúztattuk a telet, és 
már nagyon várjuk a tavaszt!

József Attila Általános Iskola 
és AMI

Idén február 4-én sütötték a 
fánkot a Német Nemzetiségi 
Klub asszonyai. Mindenkit 
vártak, aki szereti a fánkot, és 
akár a sütésben, akár a kósto-
lásban részt akart venni. 
A  rendezvény idén is sikeres 
volt, hiszen a különböző ge-
nerációk tagjai együtt tölthet-
tek el egy vidám, jó hangulatú 
napot a Nemzedékek Házában.

Farsang az iskolában
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Szülők Bálja
Iskolánkban régi hagyomány a Szülők Bálja. A nyolcadiko-
sok szeptember óta készülnek erre az „első bálra”, amely 
igazán meghatározó sokuk életében. A lányok ilyenkor gyö-
nyörű fehér ruhában tündökölnek. A fiúk elegáns fekete öl-
tözékben feszítenek, a farmeros hétköznapok most feledésbe 
merülnek.

A megnyitó után igazgatói köszöntő, majd több táncos 
produkció következett. A színész-műsorvezető, Várfi Sándor 
jó választás volt. Köszönet ifjabb Nádasdy András 
balettművésznek, aki felejthetetlen műsort varázsolt a szín-
padra. Zárásként a nyolcadikosok felkérték szüleiket egy 
közös táncra. Meghatott szülők, büszkén búcsúzó diákok, 
kellemes zene, jó hangulat, sok-sok fotó… Ezután követke-
zett a finom vacsora, majd a hajnalig tartó tánc. Egyszer 
azonban minden véget ér, de emléke örökre megmarad.

József Attila Általános Iskola és AMI

Mi is az a Bűvösvölgy? Egy hívogató 
épület zöld környezetben, teli érde-
kesebbnél érdekesebb feladatokkal, 
játékokkal. Bűvösvölgy egy médiaér-
tés-oktató központ, ahol a fiatalok 
kipróbálhatják magukat a média bi-
rodalmában.

Február 13-án indultunk el mi, a 
József Attila Általános Iskola diákjai 
Budára, pontosabban Hűvösvölgybe, 
ahol Bűvösvölgy is található. A hely-
színen müzlivel és üdítővel vártak 
minket. A szervezők rendkívül kedve-
sek és segítőkészek voltak. Tízfős 
csapatokra osztottak bennünket, és 
minden csoport más helyszínen kez-
dett. Mi az újságszerkesztéssel is-
merkedtünk elsőként. Újságborítót 
készítettünk és rövid cikkeket írtunk. 
A következő helyszín a rövidfilmké-
szítés volt, ahol akár jelmezt is ölthe-
tett, aki akart. A film egy Fiat Polskin 
alapult, amelyhez különböző háttér-

történetek és háttérzenék közül vá-
laszthattunk. Az internet veszélyei 
előadáson telefonokkal dolgoztunk, 
amelyeket fel kellett törnünk, és ada-
tokat megtudnunk róluk. Utána kis-
filmeket néztünk meg arról, hogy 
valójában milyen veszélyes az inter-
net. Negyedik helyszínünk a mini-
rádióállomás volt, amelynek műsor-
listáján szerepelt interjú híres embe-
rekkel, hírműsor, időjárás-jelentés, 
telefonos nyereményjáték. Utolsó ál-
lomásunk a híradó volt, ahol egy 
greenbox (zöld háttér) előtt állva 
vetítették ki a hátteret. Nagyon 
mókás és választékos hírek közül vá-
laszthatunk, majd a végét időjárás-
jelentéssel koronáztuk meg.

Élményekkel gazdagodva tértünk 
haza. Itthon sokan fogalmazásban 
írták le élményeiket, melyeket nem 
győztek mesélni a többieknek.

Kulhavi Márton 7.é

Idén első alkalommal került meg-
rendezésre a József Attila Általá-
nos Iskola és AMI sítábora. Feb-
ruár 1–7. között töltöttünk el egy 
csodás hetet Karintia egyik köz-
kedvelt síterepén, Gerlitzenen. 
Szállásunk a Naturel Hoteldorf 
Seeleitnben volt, amely gyönyörű 
környezetben, a Faaker See part-
jánál helyezkedik el. Az 5 sínapon 
az időjárás minden arcát megis-
merhették kezdő és haladó úti-
társaink. Síeltünk ködben, szél-
ben, napsütésben és szakadó hó-
esésben is. A fegyelmezett, sza-
bályokat betartó diákok és szülők, 

Papp József barátom fáradhatat-
lan munkájának köszönhetően, 
sikeresen vették a síiskola legne-
hezebb első lépéseit, és sérülések 
nélkül, sok-sok új élménnyel gaz-
dagodva, immár kezdő síelőknek 
mondhatják magukat. A tábor 

sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a hazaúton már a 
következő közös síelést tervez-
gettük gyerekekkel, szülőkkel kö-
zösen. 

Lassan tavaszodik, de ahogy a 
téli sport szerelmesei, úgy mos-

tantól mi is úgy tekintünk a jó 
időre és napsütésre, mint arra az 
időre, aminek feltétlenül el kell 
jönnie ahhoz, hogy később újra 
sílécre, snowboardra csatolhas-
sunk valahol a felhők felett.

Estók László

Sítábor 
2017

Játék a Bűvösvölgyben
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2017. március–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

Március 11. (szombat), 
9.00–13.00

Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébikortól a tinédzserkorig, babako-
csit, etetőszéket, gyerek-autóülést és 
sok más, hasznos dolgot. Ingyenes 
termékbemutató, kóstoló és gyermek-
felügyelet is biztosított a program 
ideje alatt! Előzetesen minden asztal 
elkelt! A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Március 15. (szerda), 
9.00 és 10.00

Ünnepi megemlékezés 
az 1848/49-es forradalom és 
sza bad ságharc 169. évfordulója 
alkalmából
9.00-kor Megemlékezés és koszo-
rúzás. Helyszín: Városi Temető
10.00-kor Koszorúzás és ünnepi 
műsor. Helyszín: Városháza előtti tér

Március 17. (péntek), 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépnek: Kalmár Zoltán Trió és 
John Venkiah (Svédország)
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula
Hot Jazz Band 
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem
Jegyár: 1900 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen!

Március 18. (szombat), 
9.00–13.00

 „Könyvtárba mentem…” – Tavaszi 
Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub és kézműves foglal-
kozás a gyermekkönyvtárban.
OlvassMiklós olvasásnépszerűsítő 
verseny elindítása. 
Aula Könyvtár: kiállítás könyvtárunk 
legújabb könyveiből. 
Az Év Olvasója 2016 díjak átadója. 
Ingyenes DVD-, CD- és hangos-
könyv-kölcsönzési lehetőség.
Könyves zsákbamacska.  A belépés 
díjtalan! Helyszín: Felnőtt- és 
Gyermekkönyvtár

Március 23. (csütörtök), 
13.00–20.00

Tavaszi Életmód Nap
Az egészséges életmóddal kapcsola-
tos termékek kiállítása és vására.
Szolgáltatások akciós árakon.
Programok:
13.00  Tavaszi frissítő italok – cukor-

mentes szörpök
14.00  Ízületi fájdalmak és bőrprob-

lémák kezelése ásványi anya-
gok segítségével

Előadó: Kerényi Ágnes prevenciós, 
rekreációs tanácsadó
Előadás után ingyenesen kipróbál-
ható a gyógyiszappakolás!
15.00  Tavaszi nagytakarítás – ötle-

tek a természetes tisztítósze-
rek készítéséhez

Előadó: Jakab Károlyné
16.00  Tavaszi megújulás az aroma-

terápia segítségével
Előadó: Kovács Rita szépítész
17.00  Lélektánc a Caminón – vetí-

téssel egybekötött élménybe-
számoló

Előadó: Pető Csilla, haladó Bowen-
alkalmazó
17.30 „3-2-1” Meridiántorna
Foglalkozást tart: Széles Istvánné 
Hajni
18.00 ÉLETMÓDVÁLTÓ KLUB 
„Önmagunk és mások megértése”
Előadó: Vajay Kitti kapcsolódástréner. 
Bővebb információ: www.vajaykitti.hu. 
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház. A vásárra a belépés 
díjtalan, a szolgáltatásokra előzetes 
jelentkezés szükséges!

Március 25. (szombat), 21.00
Hallgasd Helyben – élő rockzenei 
klub. Fellépnek: Local Beat
Divina Machina és a Dívák
Jegyár: 700 Ft/diák, 1000 Ft/felnőtt
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula

Március 26. (vasárnap), 17.00
A Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
előadása a Színházi Világnap alkal-
mából

Pintér Tibor önálló estje
Máté Péter emlékére
Jegyár: 2000 Ft. Jegyek elővételben 
vásárolhatók Miskovits Katalinnál – 
06-30/422-3851.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

Március 27-28-29-30. 
(hétfő-kedd-szerda-csütörtök),

 10.00–18.00
Gobelin és Pixel hobbikiállítás
Megnyitó: március 27. (hétfő), 
18.00
A belépés díjtalan!
Szervező: Kézügyes Bolt
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, oktatóterem

Március 31. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Helsinki építészete
A belépés díjtalan!
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, tárgyalóterem

2017. áprilisi előzetes!

Április 6. (csütörtök), 18.00
Kiállításmegnyitó
A 2016-os Patak Fesztivál díjazottja, 
Serényi H. Zsigmond festőművész 
Válogatás című önálló kiállításának 
megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Szakolczay 
Lajos Széchenyi-díjas magyar iroda-
lomtörténész, művészetkritikus.
A kiállítás megtekinthető: április 27-
ig. A program díjmentesen látogat-
ható! Helyszín: Városi Galéria 

Április 8. (szombat), 16.00
Húsvéti Családi Délután
Kolompos Húsvétoló
Koncert és táncház. 
17 órától húsvéti kézműves játszó-
ház, nyuszisimogatás.

Jegyár: 1000 Ft (3 éves kortól)
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen, az információs szolgá-
latnál. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem és aula

Április 9. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Hófehér című előadása
Jegyek: 2500 Ft/fő
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
információs szolgálatánál és 
Miskovits Katalin közönségszerve-
zőnél – 06-30/422-3851.
Helyszín: Általános és Zeneiskola 
Hangversenyterme (Szebeni út 81.)

Április 10-11-12. 
(hétfő-kedd-szerda), 10.00–18.00
Kézimunka-kiállítás és -vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi 
Kézimunkások Alapítványa
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, oktatóterem

Április 10-11-12. 
(hétfő-kedd-szerda), 10.00–18.00
„Pillangók” – Húsvéti virágkiállí-
tás és vásár
Megnyitó: április 10. (hétfő), 10.00
Szervező: Kossuth Kertbarát Kör
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, aula és oktatóterem

Április 12. (szerda), 18.30
Magyar Költészet Napja
Arany János: Toldi estéje
Előadó: Sudár Annamária és 
Heiczinger Mika (Mistrál együttes)
Jegyár: 1100 Ft/felnőtt, 800 Ft/diák, 
nyugdíjas
Jegyek elővételben kaphatóak.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, színházterem

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2016. évi szja 1%-át intézményünknek 
felajánlották. Az így befolyt 105 602 Ft-ból az intézmény 

könyveket vásárolt, amelyek listája intézményünkben megtalálható.
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Kosárlabda-seniorok 
a Városi Sportcsarnokban

A szigetszentmiklósi BKGDSE 50+ csapata

Szurkoljunk együtt Laszák Zoltán 
K1 profi világbajnoknak!

Január 21-én, szombat reggel 
labdapattogás zaja verte fel a 
sportcsarnok csendjét. Honi ko-
sárlabdasportunk egykori kiváló-
ságait vetette ki korán az ágy, 
hogy újra összejöjjenek az ország 
minden tájáról egy kis örömjáték 
kedvéért, ezúttal Szigetszent-
miklóson. A torna rangját Hor-
vátországból, Montenegróból és 
Szlovákiából érkezett csapatok 
emelték. Aki akarta, láthatta, ho-
gyan kell bánni a labdával, kinek 
van még mindig a múltat idéző, 
3 pontos dobásokat besuhintó 
„jó keze”, kinek a védője „száll el” 
egy-egy dobócselre, ki űzi-hajtja 
győzelemre éhesen társait. A leg-

fontosabbat mindenki egyfor-
mán érezte: jó volt játszani. 
A  torna győztes csapatai: höl-
gyeknél Kolibri (30+), Szolnok 
(45+), uraknál Szeged (35+) és 
Óvatosan Küzdő Bikák (50+). 
Csapataink is helytálltak, ha a 
végső győzelemig ezúttal nem is 
jutottak el, a küzdelemből kivet-
ték a részüket. A show folytató-
dik, a következő hónapokban 
más városokban, más helyszíne-
ken. A miklósi torna emléke 
megmarad, és élteti a reményt, 
hogy jövőre újra randevút adhat-
nak nálunk egymásnak a kosár-
labdasport szerelmesei.

Keresztény Csaba
A szigetszentmiklósi floorball-
csapataink minden korosztály-
ban kvalifikálták magukat az 
Országos Kispályás Diákolimpia 
elődöntőjén Miskolcon, decem-
ber 19-én az Egyetemi Sport-
csarnokban, ahol sikeres szerep-
lés után továbbjutottak az or-
szágos döntőbe. Az I. korcsoport 
lány (József Attila Általános Is-
kola), a II. (József Attila Általá-
nos Iskola) és a III-IV. (Batthyány 
Kázmér Gimnázium) korcsoport 
fiú kvalifikálta magát a veszpré-
mi döntőbe. Itt szeretném ki-
emelni, a szigetszentmiklósi 
floorball történetében először 
fordult elő, hogy a lánycsapat 
kijutott az országos döntőre. 
Emellett az is precedensértékű, 
hogy 48 fős autóbusszal indul-
tunk Miskolcra.

Veszprémi eredményeink 
nem alakultak a legtökéleteseb-
ben, a sok betegség és a hajnali 
4 órai indulás nem segítette 
csapataink sikerét. Mindezek el-
lenére parázs mérkőzésekkel 
hívtuk fel magunkra a figyelmet 
a küzdőtéren. A II. korcsoport fiú 
országos VI. helyet, az I. korcso-
port lány országos V. helyet, a 
III. korcsoport fiú IV. helyet és a 
IV. korcsoport fiú III. helyezést 
ért el.

Sándor Csaba
UNIHOCKEY „Szigeti Rókák" 

Sportegyesület

Január 21-én a KAKUSEI karate-
iskolások adtak számot tudásuk-
ról. 47 jelöltből 9 betegség miatt 
nem tudott részt venni a vizs-
gán. Az övfokozatok a fehér 
övtől a sötétebb felé haladva 
szépen teljesültek. Egy-egy javí-
tás után mindenki a helyes gya-
korlatot mutatta be övfokozatá-
nak megfelelően.

Ugyanekkor osztottuk ki a 
2016-os év Legeredményesebb, 
Legszorgalmasabb és Legjobb 
Karatéka díját. 8-9 évesek vitték 
el a legeredményesebb kategóri-
át Andris Márk, Badics Bence és 
Polgár János személyében. Leg-
szorgalmasabb kategóriában lett 
helyezett Bender Ádám, Debre-
czeni Gergely és Badics Bence. 
A  Legjobb Karatéka díj mindig 

figyelemre méltó, mert a puszta 
tények mellett ez a társak szava-
zataitól, az edzők szavazataitól 
is függ. Az elismerést 2016-ban 
Bender Ádám, Andris Márk és 
Debreczeni Gergely érdemelte ki.

Aerobikcsoportunk is kiosz-
totta a Legszorgalmasabb díja-
kat 2016-ra. Helyezettek voltak: 
1. Holdinger Zsóka, 2. Berta 
Dóra, 3. Kincse Kira.

Január 29-én az ovisok is meg-
mutatták, mit tanultak, hogyan 
fejlődtek. Volt olyan óvodás, aki 4. 
éve tanul nálunk. Sajnos a kicsiket 
sem kerülte el az influenza, így a 
31 jelölésből 25 ovis jelent meg az 
övvizsgán és szerezte meg a kiér-
demelt övfokozatát.

Bruszt Mária elnök
KAKUSEI SE

Övvizsgák a KAKUSEI-ben

Új lendületben 
a Floorball
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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

Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

„Bolgár paradicsomnevelő verseny 
Szigetszentmiklóson”

címmel pályázatot hirdet.

A pályázat célja: A szigetszentmiklósi bolgárkertészet történetének, a bol-
gárkertészeti hagyományoknak a megismertetése.
•  A pályázaton szigetszentmiklósi lakosok vehetnek részt – háztartásonként 

maximum két családtag – életkori korlát nélkül. 
•  A pályázaton a nemzetiségi önkormányzat által biztosított, bolgárker-

tészetből származó paradicsompalánták által hozott terméssel lehet 
részt venni. 

•  Egy nevezőnek legfeljebb 10 db palántát biztosít a nemzetiségi önkor-
mányzat.

•  A helyezéseket a zsűri három kategóriában adja ki: 1. legnagyobb ter-
més, 2. legszebb, legegészségesebb termés, 3. legízletesebb termés. 

•  A nevezési határidő: 2017. április 14.
•  A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a www.szigetszentmiklos.

hu oldalon olvasható.
A pályázat eredményhirdetésére és a nyertes pályázók díjazására 2017 szep-
temberében, a „Szabacsi Nap” elnevezésű városi rendezvényen kerül sor. 

NEVEZÉSI LAP
„BOLGÁR PARADICSOMNEVELŐ VERSENY 

SZIGETSZENTMIKLÓSON”

Név: ..................................................................................................................................

Lakcím/Értesítési cím: ................................................................................................

Telefonszám: ..................................................................................................................

E-mail cím: .....................................................................................................................

A pályázó kijelenti, hogy a versenyen kizárólag a versenyre biztosított 
paradicsompalánták által hozott terméssel vesz részt. 

Dátum: …………………………………, 2017. ………………………. 

 …………………………………………
           aláírás
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Női munkaerőt keresünk 
a Dunavarsányi Ipari Parkba!

GOMBASZEDŐ MUNKAKÖRBE
Felvételhez szükséges: önéletrajz
   életkor: 20–40 év

 Jelentkezés: 9–13h-ig, DOFE KFT.
  Dunavarsány, Déry Miksa u. 6–8.
  dofe@invitel.hu
  06-70/342-9915

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

OKTATÁS GYERMEKEKNEK
2017. március 17-től

Komplex oktatási rendszer: 
ütések, rúgások, védekezések, kitérések, fogások,

földre vitelek, földharc, önvédelmi technikák +  
mozgásfejlesztő gyakorlatok.

Tel: 70-942-3550  70-311-8717
Helye: Oázis Wellnes Park Szigetszentmiklós Tököli út 184.

Szerda: 17.30-18.30  PénTek: 17.00-18.00
www.dragon-force-team.hu

MINŐSÉGI  MODERN KÜZDŐSPORT
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