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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 
– 1/2019. (II. 21.) önkormányzati 

rendeletét Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2018. (II. 22.) önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sáról,

– 2/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletét Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtá-
sának szabályairól,

– 3/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletét a szervezeti és műkö-
dési szabályzatról szóló 19/2014. 
(XI. 06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlanügyek
Felhatalmazta a testület a polgár-
mestert, hogy a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót a 
2019. 03. 01.–2020. 02. 29. közötti 
időszakra válassza ki.

Felkérte a képviselő-testület a 
Közbeszerzési Bizottságot a Határ 
úti szennyvízvezeték tehermentesí-
tését biztosító nyomóvezeték II. üte-
mében megvalósuló átemelő kiépí-
tésére irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 

Úgy döntött a testület, hogy a 
Gyári út–Határ úti csomópont mel-
letti és a Határ út–Tököli úti keresz-
teződés közelében a 3328/1. hely-
rajzi számú ingatlanon az átemelők-
höz, valamint a Kőpark automata 
locsolórendszeréhez és térfigyelő 
kamerájához szükséges energiacsat-
lakozásokat kiépítteti.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy elkészítteti az Ádám Jenő Isko-
la és Zeneiskola épület teljes kli ma-
tizálásának megvalósíthatósági ta-
nulmánytervét és költségbecslését a 
részletes kiviteli tervezés előkészíté-
séhez.

Úgy döntött a testület, hogy el-
készítteti a 80, 81, 82 és 83/5 
hrsz.-ú telkeken létesítendő közte-
rületi parkoló, nyilvános WC létesí-

téséhez szükséges terveket és be-
szerzi a szükséges engedélyeket.

Átsorolta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklós, 9775 hrsz. alatti, 
Szigetszentmiklós Város Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában álló, 
„kivett közterület” megnevezésű te-
lekingatlanát az üzleti vagyona köré-
be, ezt követően értékesíti a szom-
szédos ingatlan tulajdonosa részére.

A testület döntése értelmében a 
Kürt köz lakóközösségének hozzájá-
rulása mellett az önkormányzat 
megvalósítja öt közvilágítási lámpa 
felszerelését a meglévő oszlopokra.

Tudomásul vette a képviselő-tes-
tület a Ceetrus Hungary Kft.-vel és a 
Sziget Industrial Kft.-vel megkötött 
településrendezési szerződést és a 
Sziget Industrial Kft.-vel megkötött 
jelzálogjogot alapító szerződést, va-
lamint a Sziget Industrial Ingatlan-
fejlesztő Alapra történő átruházását. 
Elfogadta továbbá a jelzálogjogot 
alapító szerződés átruházásáról 
szóló háromoldalú megállapodás-
tervezet tartalmát. 

Elfogadta a képviselő-testület az 
M0 autóút–Csepel-sziget gerincút 
Halászteleki ág-csomópont terüle-
tére vonatkozó Településszerkezeti 
Tervet és szabályozásiterv-mó do-
sítás tervezetét.

Úgy döntött a testület, hogy el-
készítteti a 2019. évi út- és járdafel-
újításokhoz szükséges terveket.

A 6846, 6847, 6848, 6850/1, 
6850/2, 7031/5, 7031/6, 7031/7, 
7031/8, 7031/9, 7031/10, 7031/11, 
7031/12, 7031/13, 7030 hrsz.-ú in-
gatlanokat mint a város- és intéz-
ményi fejlesztés megvalósulását 
biztosító ingatlanokat változásra ki-
jelölte, és kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánította a képviselő-testület. 

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata 2019. évi költségvetésé-
nek „Stratégiai tervezés” kerete ter-
hére bruttó 6 millió Ft összeget kü-
lönített el a testület a Szent Erzsé-
bet téri városközponti funkció kiala-
kítási lehetőségeiről szóló koncepció 
elkészítésére. 

Döntés született egyes üdülősori 
ingatlanok telekkiegészítései értéke-

sítésének felülvizsgálatáról; a képvi-
selő-testület a vásárlási szándék 
bejelentésének időpontja alapján 
3000 Ft/m2, ill. 6000 Ft/m2 árat ha-
tározott meg. 

Utólagosan jóváhagyta a képvi-
selő-testület a Batthyány Kázmér 
Gimnázium mint megvalósítási 
helyszín „Pest megyei oktatási intéz-
mények épületenergetikai fejleszté-
se” című projektbe történő beemelé-
séhez szükséges tulajdonosi hozzá-
járulást és igazolást. 

Intézményi, egészségügyi, 
sport- és civil hírek
Felkérte a testület a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület 2019. 
március havi rendes ülésére vizsgál-
ja felül a bölcsődei gondozási díjat, 
és amennyiben a díj csökkentéséről 
dönt a testület, az ebből adódó be-
vételcsökkenés ellentételezésére 
biztosítson forrást.

Együttműködési megállapodást 
kötött a képviselő-testület a Sem-
melweis Egyetemmel a védőnőhall-
gatók területi szakmai gyakorlatá-
nak biztosítása érdekében. A szak-
mai gyakorlat helyszínéül a Posta 
köz 2., valamint a Dr. Lengyel L. u. 1. 
szám alatti Szigetszentmiklósi Vé-
dőnői Szolgálat Tanácsadó helyisé-
geit jelölte meg.

A testület úgy döntött, hogy a 
„Szigetszentmiklós, Lakihegy reha-
bilitációja” Megvalósíthatósági Ta-
nulmány munkaközi anyagának ve-
zetői összefoglalója alapján a pro-
jekt által közvetlenül érintett lakos-
ság esélyegyenlőségét, valamint az 
önkormányzat teherbíró képességét 
figyelembe véve eláll a projektre 
vonatkozó Támogatási Szerződéstől, 
azonban a Lakihegy tervezett fej-
lesztésére vonatkozó javaslatot jó-
váhagyja, az aszerinti tevékenysége-
ket megvalósítja. 

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a sportszervezetek és a Sport-
csarnok kedvezményes bérleti díja 
2019. I. félévi önkormányzati pályá-
zati kiírásának elbírálási határidejét 
2019. március 31-ig meghosszab-
bítja. 

Elfogadta a testület a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszü-
löttek Gyógyításáért szervezet ré-
szére nyújtott támogatás rendelte-
tésszerű felhasználásáról szóló be-
számolót és pénzügyi elszámolást.

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a 2. számú fogorvosi körzetet a 
2013. szeptember 12-én kötött fel-
adat-ellátási szerződés alapján a 
Szigetszentmiklós Szakorvosi Rende-
lőintézet útján működteti tovább a 
praxisjogot megszerző fogorvosnak a 
Szigetszentmiklós Szakorvosi Rende-
lőintézet közalkalmazotti jogviszo-
nyában történő foglalkoztatásával.

Visszavonta a testület a 
303/2017. (IX. 26.) sz. Önkormány-
zati Határozat 2. pontját, amely egy 
új, vegyes fogorvosi körzet létesíté-
sét tartalmazta az önkormányzat 
tulajdonát képező, Határ út 5. szám 
alatti fogorvosi rendelőben. 

Egyéb ügyek
Elfogadta a képviselő-testület a 
saját bevételeinek, valamint az előző 
években és a tárgyévben keletkezett, 
illetve keletkező, tárgyévet terhelő 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a 
2019. évi költségvetési évre és az azt 
követő három évre várható összegét.

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a Sziget-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratának módosítását. 

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy az Észak-Csepel Szigeti Víz- és 
Csatornamű Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjévé 2019. március 4. napjától 
tartó határozatlan időre Szontágh 
Ferencet választja meg. A vezető 
tisztségviselő az ügyvezetést megbí-
zási jogviszony keretében látja el.

Jóváhagyta a testület Szabó Jó-
zsef polgármester 2019. évi szabad-
ságának ütemezését.

Elfogadta a képviselő-testület a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést, illetve 
döntött egyedi ingatlanügyben. 

a képviselő-testület 2019. február 20-i rendes, valamint 
február 28-i rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ



A nemzetközi nőnap alkalmából Szabó József polgármester több fó-
rumon is köszöntötte a szigetszentmiklósi hölgyeket.
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Több csoportszoba, és ezzel több 
férőhely lehet a közeljövőben épü-
lő Csépi úti óvodában, valamint új 
egyházi óvoda is épülhet.

A képviselő-testület elé került 
egy új koncepció a «Bucka» ovi 
megvalósításáról. A korábbi ter-

vekkel ellentétben – a javasolt új 
helyszínen –, az épülő orvosi ren-
delő mellett egy négy, további két 
csoportszobával bővíthető, így 100 
helyett akár 150 férőhelyes intéz-
mény jöhetne létre. Lehet azon-
ban, hogy az előzőleg választott 

építési terület sem marad parla-
gon. A Magyar Görögkatolikus 
Egyház ugyanis megfelelő építési 
telekért cserébe szintén egy új 
óvodát valósítana meg.

Településünkön örvendetes 
módon folyamatosan nő a kisgyer-

mekek száma, egyre több fiatal 
család választja lakhelyéül Szi get-
szentmiklóst. Az új koncepció 
 szerint a bővíthető óvodaépülettel 
és az új egyházi óvodával további 
férőhelyek jöhetnek létre a vá-
rosban.

Nagyobb és több is lehet a tervezettnél

Még az idén felépül a 100 fős, 4 csoportszobás óvoda, amelynek kereté-
ben egy 125 adagos melegítőkonyha is elkészül.

A munkaterület átadását-átvételét követően elkészült az alaptestek 
kibetonozásához szükséges földmunka és előkészítés. Jelenleg a talpge-
rendák betonacél-szerelését, a kútalapok kiásását és betonozását végzik 
a szakemberek.

Megkezdődött 
a Temesvár utcai óvoda 
kivitelezése

Nőnapi köszöntő
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Nem vártak másra, közösen tettek a tiszta környezetért

A „Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar or-
szá gért" akció keretében március 19. és 23. kö-
zött több alkalommal is zajlott szemétgyűjtés 
városunkban.

Először a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
vállalták önként Szigetszentmiklós két jelentő-
sen szennyezett területének megtisztítását. Őket 
a helyi iskolák diákjai követték, akik szintén je-
lentős mennyiségű illegálisan elhelyezett hulla-
déktól szabadították meg a környezetet.

Végül március 23-án 9 órától közösen sze-
métszedési akció indult, amelybe bárki bekap-
csolódhatott.
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Mivel az idegen nyelvi munkakö-
zösségek tagjai vállalták maguk-
ra ebben az évben a szervezést, a 
nyelvi és kulturális sokszínűség 
állt a programok középpontjá-
ban. Ugyanakkor arra is töreked-
tünk, hogy a változatos témájú 
foglalkozások közül minden diák 
találjon olyan választható elő-
adást, amiért szívesen benn ma-
rad az iskolában délután. A tel-
jesség igénye nélkül álljon itt 
néhány cím: Zarándokutak 
Európában, A lovak biomecha-
nikája, Ez nekem kínai…, Gon-
dolatok az Öt elem tanáról, 
A  bolygók mitológiája, Levegő-
szennyezés, Testbeszéd work-
shop, Veszélyes-e az internet?, 
A szinkronszínészszakma, A ma-
tek játékos oldala, A serdülőkor 
napos és árnyas oldalai és még 
hosszan sorolhatnánk. Hall hat-
tunk előadást a Batthyányak 
örökségéről, a hajléktalanságról, 
3D-nyomtatásról, a nyelvrokon-
ságunkról, az egészséges táplál-
kozásról, a halak nyelvéről, a 
humorról, volt angol nyelvű 
éneklés, és természetesen nem 
maradhattak el a kézműves fog-
lalkozások sem a legkisebbeknek. 

Fontos megemlíteni az idei 
program több újítását. Először 
volt vendégünk külföldi előadó-
ként Christian Röhrig, a regens-
burgi Pindl Gimnázium tanára, 
hogy német nyelvű foglalkozá-
sokat tartson a Batthyányban. Ez 
volt az első olyan esemény, ame-
lyen Skype-kapcsolatos előadá-
son is részt vehettek a diákjaink, 
mivel az előadó Párizsból vállal-
ta el a szereplést. És ez volt az 
első olyan nap is, amikor a papír-
poszterek helyett a tanulóink 
által készített trailerekkel reklá-
moztuk a programokat.

A 13 órakor kezdődő főelő-
adásokon olyan neves vendége-
ink voltak, mint Levente Péter 
előadóművész, dr. Fischer Márta, 
a BME Idegen Nyelvi Köz pont-
jának igazgatója, tolmács és 
szakfordító, Szertics Gergő mes-
terségesintelligencia-kutató, 
Korom Gábor, a Tükör Módszer 
alapítója a kutyaoktatásban, és 
Csécsei Zoltán ultrafutó.

A Batthyány Kázmér Tu do-
mányos Napok ideje alatt műkö-
dő teaházat idén a 11. c osztály 
üzemeltette. Az idei pályázat 
témája egy ország bemutatása 

volt, és ők Törökországot vá-
lasztották. A török szokásokhoz 
és a névhez híven többféle kü-
lönleges teát árultak. A betérő 
vendégek minden nap másféle 
török specialitásokat kóstolhat-
tak meg, és élvezhették a kele-
ties kényelmet a török hangula-
túra berendezett klubban. Az 
ételek ínycsiklandó és a füstölők 
émelyítő illata elrepíthetett 
mindenkit néhány napra egy 
másik világba.

A hagyományos ízek kedve-
lőire is gondoltak: árultak hely-
ben sütött gofrit, palacsintát és 
sok más finomságot. A gaszt-
ronómiai élmények mellett érde-
kes programok is várták az ér-

deklődőket. Órák alatt lehetőség 
volt előadásokat látogatni, me-
lyeket diákjaink tartottak külön-
böző török témákban. A napi 
kérdésre válaszolva jóslást lehe-
tett nyerni, és az igazán bátrak 
még a szultánnal is fotóz kod-
hattak.

A több mint negyven prog-
rampontot tartalmazó, magas 
színvonalú, háromnapos prog-
ram nem jöhetett volna létre az 
iskola vezetőségének és alapít-
ványának támogatása nélkül, 
amit ezúton is köszönünk.

Budavári Katalin, 
Fritzné Terbe Krisztina, 

Imre Zoltán

Tudományos Napok 
a gimnáziumban

A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium évtizedes ha-
gyománya a Tudományos Napok megszervezése. Ismert és elismert 
tudósokat, művészeket, sportolókat hívunk meg iskolánkba azzal 
a céllal, hogy előadásaik, foglalkozásaik révén a diákok mélyebb 
bepillantást nyerhessenek egy-egy életpálya, karrier kulisszái 
mögé. Idén február 18–20. között tartottuk meg a háromnapos 
rendezvényünket.



6 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2019. 4. szám

Magyar Parasport Napja Február 22-én 
második alkalommal rendezték meg a 
Magyar Parasport Napját. 500 iskola és 
óvoda kapcsolódott a programhoz. A mi 
iskolánkban a Lélekmozgató néven in-
duló program keretein belül a csodafe-
dezet Vitéz Halassy Olivér című doku-
mentumfilmet láthatták a felső tagoza-
tosok, amely egy kétszeres olimpiai 
bajnok, amputált lábú úszó és vízilabdá-
zó életét mutatta be. Ezt követte meg-
lepetésvendégünk, Pazzagli Rita gyö-
nyörű kerekes székes tánca. Fantasztikus 
hangulattal, vastapssal jutalmazták a 
gyerekek a művésznőt.

A nap további részében ebben az 
évben a vakok által „vakfutásnak” neve-
zett futóversenyeken vehettek részt a 
diákok testnevelésórákon.

Ez történt az Ádám Jenő Általános Iskolában

Elmúlt Korok Muzsikája Az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI zeneművészeti ága 
igyekszik Sziget szentmiklós zenei vérkerin-
gésében meghatározó szerepet betölteni. 
Programjainkkal színesítjük a település mű-
vészeti életét, segítjük a muzsikálás színvo-
nalasabbá tételét az oktatási és kulturális 
intézményekben, rendezvényeken. 

Fontosnak tartjuk, hogy növendékeink a 
hangszertanulás néhány éve alatt minél 
többször juthassanak szereplési lehetőség-
hez, eleinte kisebb, majd egyre nagyobb né-
zőközönség előtt. A legjobban úgy érhetjük 
ezt el, ha koncerteket, zenei ismeretterjesztő 
előadásokat szervezünk számukra, ahol ők is 
megmutathatják, hol tartanak a zenetanu-

lásban. Az Elmúlt Korok Muzsikája című 
sorozatunkkal a város minden iskoláját 
megszólítjuk, hogy minél szélesebb körben 
vonjuk be az érdeklődő gyerekeket és taná-
raikat a különböző zenei élményekbe. A 
sokéves hagyománynak megfelelően idén is 
három előadással készültünk a tavaszi hóna-
pokban a rendhagyó énekóránkkal, amelyből 
kettőt a Városi Közösségi Házban, egyet 
pedig iskolánk hangversenytermében adtunk 
elő általános iskolás osztályoknak, akik 
váro sunk különböző iskoláiból érkeztek.

Elsőként a Hangszerelem, majd a Tavaszi 
zsongás, s végül Bach születésnapjáról meg-
emlékezve, a Bach mindenkinek című elő-
adásokat hallhatta a közönség. A programo-

kon hangszeres és magánénekes növendé-
keinket, valamint zenetanárainkat láthatták 
az érdeklődők Kovács Erika és Darvassi 
Andrea Kamilla tanárnők műsorvezetésével.

Mindegyik előadás interaktív volt, hiszen 
megfejtendő kérdésekkel bevontuk a közön-
séget is a témák feldolgozásába - amely 
nem maradt jutalom nélkül -, sőt a végén 
közös énekléssel tettük élményszerűbbé az 
együtt töltött időt. Az ismeretterjesztésen 
túl ezekkel a műsorokkal szeretnénk népsze-
rűsíteni a zenetanulást, a hangszerjátékot, 
és szeptembertől csatlakozhatnak az érdek-
lődő diákok a különböző tanszakainkhoz.

Kincses Edit
intézményegységvezető-helyettes

Utazó Planetárium az iskolában Március 
5-én iskolánk hatodikos tanulói rendhagyó 
csillagászati előadáson vehettek részt az 
Utazó Planetárium jóvoltából. Szokatlan és 
izgalmas körülmények között, látványos 
műsor keretében kaptak bepillantást a 
csillagos ég rejtelmeibe, megismerkedhet-

tek a Naprendszer bolygóival. Képzeletbeli 
utazásra hívta őket a kisfilm az univerzum 
sejtelmes világába. A misztikus utazás 
mellett sok érdekes információval is gaz-
dagodtak diákjaink. Reméljük, a nyár köze-
ledtével többen kedvet kapnak az égboltot 
valós szépségében is felfedezni.

Bűvösvölgy Február 26-án iskolánk 36 tanu-
lója látogatta meg a Bűvösvölgy Médiaértés-
oktató Központot, ahol a médiával kapcsolatos 
szakmákat ismerhették meg és próbálhatták ki.

Az élményalapú tanulás során a tanulók 
forgattak filmet, reklámot, híradót; készítettek 
saját rádiós műsort. Megismerkedhettek az új-
ságok szerkesztésével is. A foglalkozások ered-
ményeként egyértelműen bővült a diákok tudá-
sa a média területeiről és működéséről. A láto-

gatás elősegítette a tudatos médiahasználatot, 
ráébresztette a diákokat az internethasználat 
előnyei mellett annak lehetséges veszélyeire is.
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Rendhagyó nemzeti ünnep 
a József Attila Általános Iskolában
Az egész már március 8-án elkezdődött a 
József Attila Általános Iskolában. Nőnapra 
virágba borult az iskola, és illatfelhő járta át 
az épületet, boldog kislányok és tanító nénik 
mentek haza virággal a kezükben.

A folytatásban egy nem szokványos meg-
emlékezésnek lehettünk szem- és fültanúi 
mindkét épületben. A Csokonai utcában a 
hagyományőrző második osztály néptáncbe-
mutatójával és színvonalas műsorával kezdő-
dött el a megemlékezés. Ezt követően a fiúk 
csákóban, a lányok pedig pártában vonultak le 
az udvarra, hogy együtt mutassák be a ’48-as 
jelképeket, amelyeket saját maguk készítettek 
tanáraik segítségével.

A Radnóti utcai épületben a felsősök és az 
alsósok egy egész napos projekttel készültek 
az ünnepre, így kerülhettek még közelebb a 
gyerekek '48 hőseihez, a forradalomhoz, a je-
les nap történéseihez. 

Ünnepi díszben várták a gyerekeket az is-
kola folyosói. A falakról visszaköszöntek a kor 
hősei, eseményei, jellegzetes viseletei. A diák-
ság menetlevelekkel járt teremről teremre az 
épületben. A nap folyamán a kézműves foglal-
kozásokon gyöngyből készültek a kokárdák, 
vesszőből az ügyességi játékok, piros kartonból 
a párták, csákók. Zászló, mozgó huszár, kora-
beli divatlap, de egyedi tervezésű Kossuth-
bankó is készült az ügyes gyerekkezek által.

Volt különleges történelem- és természet-
ismeret-óra. Volt rendhagyó irodalomóra és 
drámafoglalkozás is „Kibújunk a bőrünkből” 
fantázianév alatt, ahol a gyerekek forradalmi 
utcajelenetet mutattak be. Festmény alapján 
élő szereplős képek készültek saját kezűleg 
készített kellékek segítségével. A résztvevők-

nek divatlap és újságszerkesztésre, ruhaterve-
zésre és ruhapróbára is volt lehetőségük. 

Az iskolai ebédlő Pilvax kávéházzá válto-
zott, ahol Szendrey Júliának és Petőfi 

Sándornak öltözve fogadták a diákokat isko-
lánk nyolcadikosai. Riportot is készítettek a 
fiatal párral, majd mindenki megkóstolhatta a 
süteményverseny ízletes finomságait.

A kézműves foglalkozások mellett a kor 
eseményeit rövid filmvetítés idézte fel. 
A Nemzeti dal összekeveredett sorait is sike-
rült összerakni, majd fennhangon elszavalni a 
lelkes diákoknak.

Láthatták a gyerekek a ’48-as huszárok 
viseletét; megismerkedtek az egyenruha ré-
szeivel, a szablyával és más fegyverekkel, 
használati eszközökkel. A sportvetélkedőkön 
volt ágyúgolyó-cipelés, forradalmárfogó, se-
besültcipelő verseny.

Záró eseményként az iskola előtti körpark-
ban közösen énekelték el a gyerekek az ismert 
Kossuth-nótákat, és egyszerre harsogták a 
Nemzeti dal refrénjét.

Megható volt látni az átszellemült fiatalo-
kat. A tartalmas, hagyománytisztelő, értékes 
napon méltón emlékeztünk hőseinkre.

Herman-Nagy Andrea
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc    hőseire emlékeztünk

Március 15-e reggelén a Városi Temetőben a Szabacsi Honismereti 
Egyesület kezdeményezésére koszorúzással tisztelgett a város ifjúsá-
ga a miklósi ’48-as főhadnagyok: Komáromy Alajos és Kardos Ist-
ván síremlékénél

Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos utcában, a Városháza előtt
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc    hőseire emlékeztünk

A Székely Miklós Városi Kórus 
előadása

A Magyarock 
Dalszínház 
műsora

Az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fanfár Előadói Együttese

Szabó József 
polgármester 

köszöntője

Ünnepi 
szónok: 
Bánki Erik, 
az Ország-
gyűlés 
Gazdasági 
Bizottságának 
elnöke
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Április 15-16. (hétfő-kedd),
  18.00–19.30

Ájurvéda meditációs tanfolyam
Vezeti: Pál Tamás spirituális író, 
ájurvéda-tanácsadó. Jelentkezés 
előzetesen a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban Haszon Gyuláné 
művelődésszervezőnél. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 15–17. (hétfő–szerda),
  10.00–18.00

Kézimunka-kiállítás és -vásár
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 15–17. (hétfő–szerda),
  10.00–18.00

Húsvéti Virágkiállítás
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Április 16. (kedd), 14.00

Területi vers- és prózamondó 
verseny
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 24. (szerda), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Előadás Kós Károlyról
Előadó: Koppányi Miklós. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 26. (péntek) 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Créme de la pop
Jegyár: 2000 Ft/felnőtt, 
 1400 Ft/diák, nyugdíjas
Előzetes asztalfoglalás szükséges!
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Április 27. (szombat) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Májusi előzetes
Május 1. (szerda) 8.00-21.00

Miklósi Majális
Délelőtt:
9.00 Street Ball Bajnokság 
9.00  KÉKTÓ 3 próba  

– sportos, ügyességi játék
10.00  Látványos Fitness és sport 

bemutatók
Kézműves foglalkozások – Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Ölelőház a SZINE szervezésében. 
Városi Galéria – LURKÓ Klub kézmű-
ves foglalkozása. 
11.00  Sziget Motor különleges gye-

rekprogramja:
Mobil pályán Gyerek Quad kipróbá-
lása, mini Segway ügyességi prog-
ram. Logikai és ügyességi játszóház 
– SZISZKE tagok vezetésével.
Délután:
14.00  Ádám Jenő Általános Iskola 

és AMI Fúvószenekara 
14.30  Tánc-Kavalkád – a város 

tánc  egyesületeinek, iskolai 
csoportjainak bemutatkozása

16.00  Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI Musical tanszak

16.30 Super Troupers - ABBA Show
17.30 Nagy Bogi
18.00 Hevesi Tamás
19.00  Szekeres Adrien Nyárestére 

han  golva – Unplugged kon-
cert

Egész nap vidámpark és érdekes 
programok várják az érdeklődő ven-
dégeket!
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

Május 4-5. (szombat-vasárnap)
Két agyféltekés rajztanfolyam
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Május 6. (hétfő) 15.00
Városi Anyák Napja
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterme

Május 8. (szerda) 14.00
Területi Népdalverseny
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Május 10. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
A boldogság nyomában
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Május 11. (szombat) 10.00
Nemzetközi Gasztronómiai 
Fesztivál
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

A belépődíjas rendezvényekre jegyek 
elővételben vásárolhatók a jegy.hu 
oldalon vagy a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információjánál!
Színházbuszról érdeklődjön a 06/20 
993-5955-ös telefonszámon.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

2019. április-májusi programok
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A képviselő-testület először 
2017 májusában döntött arról, 
hogy lehetővé teszi a Sáméhegyi-
dűlő területén a mintegy 40 in-
gatlant érintő, összesen 33 hek-
tárnyi területen ipari ingatlan-
fejlesztést tervező fejlesztő cég 
számára a terület beépítését.

Döntött arról is, hogy az in-
gatlanfejlesztőt – településren-
dezési szerződés keretében – 
infrastruktúra fejlesztésére köte-
lezi. Az ezt követő, körülbelül 
másfél éves tárgyalási folyamat 
végén a képviselő-testület elfo-
gadta a településrendezési szer-
ződést, valamint a fejlesztéseket 
lehetővé tevő helyi építési sza-
bályzat módosítását.

A megkötött, ingatlan-nyil-
vántartásba is bejegyzett tele-

pülésrendezési szerződés kötele-
zi az ingatlanfejlesztő társaságot 
arra, hogy a szóban forgó új, 
harmadik M0 autóúti csomó-
pontot teljes egészében megter-
veztesse és megépítse. 

Mindez teljes mértékben 
magántőkéből valósul meg, 
ahhoz önkormányzatunk 
anyagilag nem járul hozzá. 

A közlekedésfejlesztés a 
sáméhegyi ipari beruházás felté-
tele. Tehát amennyiben az új 
csomópont nem jönne létre, a 
felépítendő ipari épületek nem 
kapnának használatbavételi en-
gedélyt. Ebben az esetben sajnos 

maradna minden a mostani álla-
potában, vagyis nem épülne új 
csomópont, és a város igen je-
lentős adóbevételtől esne el.

A képviselő-testület már 
2018 márciusában elfogadta a 
sáméhegyi gazdasági terület 
szabályozásának tervezetét, 
majd júliusban jóváhagyta a fej-
lesztővel megkötendő szerző-
dést. Az érintett szervezetek, 
hatóságok bevonásával lebonyo-
lított egyeztetési folyamat vé-
gén, 2018 novemberében elfo-
gadásra került a terület szabá-
lyozási terve is.

Ezzel párhuzamosan a Ma -
sgyar Közút forgalmi adatain túl 
a szakemberek, mérnökök több 
időpontban és helyen végeztek 
forgalomszámlálást a környéken, 
nagyon sok időt töltöttek terve-
zéssel, majd egy forgalmi mo-
dellt is készítettek.

A modell alapján a harmadik 
csomópont megépülésével – 

azon túl, hogy az új gazdasági 
terület közlekedése is ezen ke-
resztül valósul meg – a II. 
Rákóczi Ferenc út és a Csepeli út 
10-15%-kal nagyobb forgalom 
lebonyolítására lesz majd alkal-
mas, így a mostani torlódások 
mérséklődhetnek.

Kijelenthető tehát,  
hogy az épülő új 
szigetszentmiklósi M0 
csomópont jelentős javulást 
fog eredményezni  
a város és az egész  
környék közlekedésében. 

Az ügyben számos képviselő-
testületi határozat született. 
Ezek elolvashatóak városunk 
honlapján, az EDTR menüpont 
alatt.

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata

Tájékoztató 
az új M0 csomópontról

Hamarosan megkezdődik az új, teljes értékű M0 csomópont 
kiépítése a gerincút halásztelki ágán. Ennek apropójából rövid 
összefoglalót adunk a beruházás folyamatáról.
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A Kis-Duna mente TDM-szervezet 
tagjainak bemutatása
A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet az adott térség  
mint turisztikai célpont népszerűsítésével és menedzselésével fog-
lalkozik. A Kis-Duna mente TDM-szervezet 2011-ben alakult, 
tagságát önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek al-
kotják, amelyek a Ráckevei-Duna-ág és környékének turizmusá-
ban érdekeltek. Az alábbiakban bemutatjuk ráckevei tagjainkat:

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
Lakossági kezdeményezésre került sor a Szegedi Kis István sétányon 
található Hajómalom újjáépítésére 2007–2010 között az eredeti 
írásos emlékek, dokumentumok, fotók, rajzok alapján, melyet azóta 
is az alapítvány működtet.

2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, 
egyben máig Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. 
A malom háromféle lisztet őröl, melyből a látogatók vásárolhatnak 
is a molnártól.

Weboldal: www.hajomalom.rackeve.hu

Schenk József egyéni vállalkozó
Csoportos kenutúrák szervezésével foglalkozik a Kis-Duna rácke-
vei szakaszán. Kínálatában szerepel a különböző csónakok és ke-
nuk bérlési lehetősége mellett a Kerekzátony-szigeten található 
kemping és kiadó szobák üzemeltetése is.

Weboldal: www.kisdunakenutura.hu

Duna Relax & Event Hotel 
A szálloda 2003-ban nyitotta meg kapuit vendégei előtt Kék Duna 
Wellness Hotel néven. 2014-ben a szobák, 2016-ban a wellness-
részleg is megújult, amelynek stílusa az antik római fürdőkre 
emlékeztet, mivel a Duna vonalában egykor ókori római települé-
sek virágoztak, rendkívül gazdag egészség- és fürdőkultúrával.

Weboldal: www.wellnesshotel.hu

Aqualand Élményfürdő
Az Aqualand komplexuma közel 5 hektáros területen, kültéren és 
beltéren egyaránt biztosítja a termálvíz és gyógyvíz adta élményeket 
vendégei számára. Az 1040 méteres mélységből feltörő, 47 °C-os 
vizet a Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 2007-ben 
gyógyvízzé nyilvánította.

Weboldal: www.aqua-land.hu

Kis-Duna mente TDM
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Rudnay Csilla ízig-vérig szigetszentmik-
lósi – és Duna-parti. A víz és a horgászat 
szeretetét otthonról hozta, egy időben 
például édesapja, Rudnai Attila volt a 
horgászegyesület vezetője. 1998 óta ver-
senyzik, s kiemelkedő eredményeivel az-
óta számtalan alkalommal öregbítette a 
miklósi horgászok jó hírét. Volt magyar 
bajnok, 2006-ban például a portugáliai 
világbajnokságon a női válogatottal az 
ezüstérmet szerezte meg.

A dél-afrikai világbajnokság sok 
szempontból izgalmas volt számára, hi-
szen olyan területen horgásztak, amit 
egyáltalán nem ismertek, ráadásul olyan 
halakkal találkoztak, amelyekkel koráb-
ban sohasem. Természetesen előzetesen 
felkészültek a versenyre, tájékozódtak a 
körülményekről, de ezzel együtt is sok 
akadályt kellett legyőzni, míg feljutottak 
a dobogó legfelső fokára.

Rudnay Csilla civilben közgazdász, a 
Corvinus Egyetemen végzett, külkereske-
dő, két kisfiú édesanyja. Szerencsére 
családja támogatja a sporthorgászatban, 
versenyzésben, és nemcsak az édesapja, 
hanem a férje is mellette áll. E nélkül 
aligha tudna rendszeresen edzeni, verse-
nyekre járni.

Fiedler Anna Mária

Tavasz a Kis-Dunán

Szigetszentmiklósi siker a horgász-világbajnokságon
Óriási sikerrel szerepelt februárban a Dolgozók Szigetszentmiklósi Hor gász-
egyesületének tagja a Dél-Afrikában megrendezett világjátékokon. A női 
fi   nomszerelékes horgászválogatottal Rudnay Csilla aranyérmet szerzett. 
Össze  sítésben Magyarország csapata az éremtáblázat élén zárta a 2019-es 
világbajnokságot.



14 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2019. 4. szám

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
Szigetszentmiklós város hivatalos oldala: 
www.szszm.hu; www.facebook.com/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

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

Április 8.–április 14. Kígyó Gyógyszertár
Április 15.–április 21. Elixír Gyógyszertár
Április 22.–április 28. Melissa Gyógyszertár
Április 29.–május 5. Szent Miklós Gyógyszertár
Május 6.–május 12. Regina Gyógyszertár

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

2019. FEBRUÁR HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Nádasdi Imréné  (1946)
Szanics Sándor Kálmán (1962)
Kontics Károly  (1953)
Ács Zsigmondné  (1948)
Nagy-Bántó Imre  (1964)
Mühlbauer Ferencné  (1951)
Darvalics Imréné  (1942)

A Buckétás Egyesület idei programterve

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
2019-ben az ebek kötelező, veszettség elleni védőoltását 

Szigetszentmiklóson 
– a 164/2008/XII. 20. FVM rendeletben leírtak alapján –

a következő időpontokban és helyszíneken végzem:

Április 14. (vasárnap), 10–12h-ig Dobó u.–Nap u. sarok
Április 28. (vasárnap), 10–12h-ig Polgármesteri Hivatal
Május 5. (vasárnap), 10–12h-ig Kéktó Szabadidőpark
Május 12. (vasárnap), 10–12h-ig Ádám Jenő–Tebe sor sarok
Május 19. (vasárnap), 10–12h-ig Dobó u.–Nap u. sarok
Május 25. (szombat), 10–12h-ig Ádám Jenő u.–Tebe sor sarok
Május 26. (vasárnap), 10–12h-ig Polgármesteri Hivatal

A fenti napokon az oltás díja 4800 Ft kutyánként, 
amely a féreghajtó tabletta árát is tartalmazza. 

Oltási könyv pótlása 500 Ft/db.

Oltó állatorvos: dr. Fajta József

Háznál történő oltás a 06-30/416-6558-as számon, 
az oltások helyszínén vagy az eboltas.drfajta@gmail.com 

e-mail címen kérhető 
név, lakcím és telefonszám megadásával.

2019. FEBRUÁR HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Hájas Éva–
Kovács Gergely Sándor

Kucsera Henriett–
Erdei Attila Tamás
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Both Piros
esztétikai- és gyógypedikűr

BEAUTY ROOM SZÉPSÉGSZALON
Bajcsy-Zsilinszky út 28., Szigetszentmiklós 2310

Jelentkezz be: +36 30 681 3256

@bothpirospedikur @bothpirospedikur

Hívja most a 
+36-70/500-1866 számot!

30 Mbps sebesség

SZUPER  SEBESSÉGGEL ÉRKEZIK 
AZ ÖN OTTHONÁBA IS 
A SZUPERGYORS INTERNET

Garantáltan 100%-os lefedettség az ország bármely pontján 
kábelek és adótornyok nélkül.

Nem fordulhat elő, hogy Önnél pont nem működik.

30 Mbps sávszélesség a domborzattól és az időjárástól függetlenül.

Telepítés rövid határidővel.

Részletfi zetési lehetőség a telepítési díjból.

szip.vannet.hu +36-70/500-1866 info@vannet.hu

*A Szupergyors Internet Csomag esetében a havi 30 GB adatforgalmi szint átlépése után a 30 Mbps letöltési és 6 Mbps feltöltési sebesség 1/1 Mbps-re csökken.
Hajnali 1 és 6 óra között nincs adatforgalom-számlálás, az ekkori használat nem számít a kvótába.

További információk és megrendelés:
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Reakcióhős.
www.volkswagen.hu

Az új Golf IQ.DRIVE motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5-6.3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-143 g/km.  
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés 
feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, 
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem 
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon 
márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

   Úton az önvezetés felé.

Az új Golf IQ.DRIVE vészhelyzet-asszisztenssel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

P155_VW_Golf_SAJTO_180x130_Porsche_M5.indd   1 2019. 03. 18.   17:40


