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A testület úgy döntött, hogy indulni 
kíván a Pénzügyminisztérium által 
kiírásra került „Kerékpárutak létesí-
tésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása Pest megye 
területén” című pályázaton. A pá-
lyázat keretében a II. Rákóczi Fe-
renc út mellett húzódó kerékpárút 
M0 felüljáró és a város (Csepel irá-
nyába mutató) közigazgatási hatá-
ra közötti szakaszának felújítását 
kívánja megvalósítani. 

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a már futó projektje keretében 
a csapadékvízrendszer fejlesztésé-
nek megvalósításához a ko  rábban 
biztosított bruttó 52 070 210 Ft ön-
erőt bruttó 1 100 000 Ft fedezettel 
kiegészíti.  

Kinyilvánította csatlakozási 
szándékát a testület a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támo-
gatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályá-
zati fordulójához.

A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat által 
a Szigetszentmiklós, Határ út 3. 
szám alatti orvosi ügyelet helyisé-
gében keddi és szerdai napokon 
7.00–8.30 között, valamint a Szi-
getszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 
5. szám alatti háziorvosi rendelő 
helyiségében csütörtöki napon 
7.30–8.30 között működtetett min-
tavételezést 2018. október 15. nap-
tól 1 fő szakasszisztens közreműkö-
désével, megbízási szerződéssel, 
07.00–09.00 között biztosítja.

a képviselő-testület 2018. szeptember 24-i 
rendkívüli üléséről

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult a város új térinformatikai 
rendszere, amely a város hivatalos honlapján (www.szigetszentmiklos.hu) 
a Térinformatika gombra kattintással érhető el. 

Október 10-től megváltozik 
a forgalmi rend 

a Rév sor Diófa utca és Kert utca 
közötti szakaszán. 

Szigetszentmiklós vízellátásának 
korszerűsítése, a vízszolgáltatás 
biztonságának fokozása érdeké-
ben a Fővárosi Vízművek megbí-
zásából 2018. október 10. és dec-

ember 10. között a város ivóvízel-
látásában meghatározó szerepet 
betöltő, a Rév sor Diófa utca és 
Kert utca közötti szakaszán húzó-
dó ivóvízvezeték rekonstrukcióját 
végzik. 

A munkálatok során 501 méter 
hosszan új, nagyobb átmérőjű, 
korszerűbb anyagú szerelvénnyel 
váltják ki a jelenlegi vezetéket.  A 

felújítás idején a vízszolgáltatás 
zavartalanságát egy ideiglenes ve-
zetéken keresztül biztosítják.

A rekonstrukció alatt az érin-
tett útszakaszon forgalmirend-
változás lép életbe, a Rév sor csak 
egy irányban, a Diófa utca felé 
lesz járható.   

A mind mennyiségi, mind mi-
nőségi szempontból megbízható 

vízszolgáltatás fenntartásának el-
engedhetetlen feltétele a vízháló-
zat-rekonstrukciós munkák terv-
szerű elvégzése.

Köszönjük a lakosság és a köz-
lekedők türelmét, valamint meg-
értését, az okozott kellemetlensé-
gekért elnézést kérünk!

Fővárosi Vízművek 

Fővárosi Vízművek    |    Vízvonal: 06-1 247 7777    |    vizvonal@vizmuvek.hu    |    www.vizmuvek.hu

Megújul Szigetszentmiklós egyik meghatározó 
ivóvíz-vezetéke

Már használható a térinformatikai rendszer

tartalmak:
  Intézmények  

(oktatási-nevelési, egészségügyi, 
Polgármesteri Hivatal  
és kirendeltségei, egyebek)

 Duna-parti lejárók
  Tömegközlekedési és kerékpár 

útvonalak
  Deratizációs körzetek
  Csapadékvízzel kapcsolatos 

adatok
  Natura 2000-es területek
  Földhivatali váztérkép

  HÉSZ (2016.12.09.)
  Nagy felbontású légifotó 

(2016.04. havi)

funkciók:
  rétegek (tartalmak)  

ki/bekapcsolása 
  helyrajziszám-kereső 
  koordináta megjelenítő/kereső
  címkereső
  jelmagyarázat
  kicsinyítés/nagyítás
  mértékléc

A lakossági térinformatikai rendszeren jelenleg elérhetőek az alábbi

A rendszer használata a térinformatikai program elindítása után a 
jobb felső sarokban található könyv ikonra kattintva elérhető Fel-
használói kézikönyvben részletesen áttekinthető.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/A. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatáro-
zott iskolavédőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és 
a vonatkozó szabályzatok szerint. 
Pályázati feltételek:
  főiskolai végzettség: védőnői szakon szerzett 

diploma,
  alapszintű MS Office (irodai alkalmazások), 
  magyar állampolgárság, vagy külön jogsza-

bály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy,

  büntetlen előélet, 
  a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazság-

szolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós 
bűncselekmény, vagy a közélet tisztasága, vala-
mint a nemzetközi közélet tisztasága elleni 

bűn  cselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve 
a közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

  cselekvőképesség, 
  nem pályakezdő esetén regisztrációs kártya, 

egészségügyi könyv.
Elvárt kompetenciák: 
 kiváló szintű szakmai elkötelezettség, 
  kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatterem-

tő készség, 
  pontos, precíz munka, 
  aktív szervezési és lebonyolítási munka a város 

egészséggel kapcsolatos rendezvényein.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
védőnői szakmai tapasztalat, helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
 iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 
 motivációs levél,
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  működési nyilvántartási kártya másolata,
  nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bi-

zottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképes-

séget kizáró vagy korlátozó gondnokság hatá-
lya alatt,

  nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a kép-
viselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen,

  nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a mun-
kaköri (közalkalmazotti jogviszonyával kapcso-
latban) összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályáza t elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. no vember 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. de cember 20.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton: a pályázatot Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzat Polgármesteréhez címzett 
– 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. – 
zárt borítékban kell benyújtani.
Személyesen: a pályázatot zárt borítékban Szi-
getszentmiklós Város Önkormányzat Polgármes-
teréhez címezve kell benyújtani. Cím: 2310 Szi-
getszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: 
„Pályázat iskolavédőnő munkakör betöltésére”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Klettnerné Nyerges Ágnes vezető védőnő 
nyújt a 06/20 228-6644-es telefonszámon.
A munkakör határozatlan időtartamra szól, 
négy hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör határozott időtartamra szól, hat hónap 
próbaidő kikötésével 2020. április 25. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Pályázati feltételek:
  magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
  cselekvőképesség, 
  felsőfokú végzettség: felsőoktatásban szerzett 

közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtu-
dományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és 
egészségtudományi, hittudományi, pedagógus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és szociális szakmacsoportba tar-
tozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermek-
védelmi, vagy szociális területen szerzett gyakor-
lat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
  legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, 
 szociális munkakörben szerzett tapasztalat,
 közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte,

  magas szintű felhasználói számítógépes ismeret.
A munkavégzés helye: 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Ellátandó feladatok:
  rendszeres és rendkívüli települési támogatás-

sal kapcsolatos feladatok, 
  köztemetés ügyintézése,
  környezettanulmány elkészítése, továbbítása a 

társhatóság felé,
  a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó 

nyilvántartások naprakész vezetése, adatközlés 
és statisztika elkészítése. 

A pályázathoz csatolni kell:
   90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában fog-

laltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete 
szerinti formában meghatározott önéletrajzot,

  az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
   hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pá-

lyázat elbírálásában részt vevők a teljes pá-
lyázati anyagba betekinthetnek,

   nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképessé-
get kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó 
gondnokság hatálya alatt

   összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
84-87. §-a szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 20. 
A munkakör betölthető: 
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani. 
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. 
A borítékra kérjük ráírni: 04/472/2018 – „Pá-
lyázat szociális ügyintézői munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Györökné Palcsek Orsolya Népjóléti Irodaveze-
tőnél a 06/24 505-562-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ISKOLAVÉDŐNŐ munkakör betöltésére.

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
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Új ügyfélközpont a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon

Pest megye első modern és egységes arculatú bírósági ügyfélköz-
pontja 2018. október 3-án nyílt meg a Szigetszentmiklósi 
Járásbíróságon (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.). A 
komplex szolgáltatást nyújtó iroda a 21. század kívánalmainak 
megfelelő, egyszersmind barátságos környezetben várja a bíró-
sághoz fordulókat.

További információk a www.birosag.hu oldalon találhatók.

A kémény potenciális veszélyforrás. 
A rendszeres ellenőrzéssel megelőz-
hetőek a lehetséges veszélyhelyze-
tek, a kéménytűz és a szénmonoxid-
szivárgás okozta mérgezés. Az élet- 
és preventív tűzvédelem érdekében a 
lakosság legfontosabb tennivalója, 
hogy tegye lehetővé az ingatlanba 
való bejutást, a kémény ellenőrzését.

A kémények rendszeres tisztítta-
tása nagyon fontos, hiszen a lerakó-
dott korom begyulladhat, vagy eltö-
mítheti a füstcsatornákat. A statisz-
tikák szerint sok esetben a kitakarí-
tatlan kémények okozzák a kémény-
tüzeket. Ne próbáljuk meg házilag 
magunk vagy szakember nélkül javí-
tani a kéményt, gázkészüléket, mert 
ahhoz speciális szerszám, alkatrész, 
kellő szakismeret szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések 
üzemeltetése nagy energia-felvé-
tellel jár, aki ilyenre vált, annak ér-
demes a lakás villamoshálózatát 
felülvizsgáltatni. 

A kályhák, kandallók elé helyez-
zünk nem éghető anyagú tálcát, és 
ellenőrizzük a füstcsövek rögzített-
ségét, a hősugárzók környezetéből a 
gyúlékony, éghető anyagokat távo-
lítsuk el. Begyújtáshoz soha ne 
használjunk alacsony lobbanáspon-
tú, égésgyorsító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhá-
val, hősugárzó fűtőtesttel ne 
hagyjunk egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés 
óta a lakásban átalakítás történt 
(homlokzati szigetelés, légtércsök-
kentéssel járó helyiség-leválasztás, 
nyílászáró csere, elszívó berende-
zés üzembe helyezése), szakember-

rel vizsgáltassuk meg a biztonsá-
gos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid (CO) az éghető 
anyagok (pl. fa, gáz stb.) tökéletlen 
égése során keletkezhet. Színtelen, 
szagtalan, mérgező, belégzése során 
a belélegzett mennyiségtől függően 
különböző tünetek jelentkezhetnek: 
enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; 
lüktető fejfájás, álmosság, elmeza-
var, erős szívverés, eszméletvesztés, 
görcs, légszomj, halál. A szénmo-
noxid érzékelő elhelyezésének nagy 
jelentősége van. Az érzékelőt a pad-
lótól, ajtótól, ablaktól, CO-forrástól 
legalább 1,5 méterre kell felszerelni. 
Nyílt égésterű kazánjainknak „kon-
kurenciái” lehetnek a különféle gépi 
szellőző berendezések. Ilyen szerke-
zetek a konyhai szagelszívók, a für-
dőszobai páraelszívók, a kandallók, a 
klímaberendezések, vagy akár a szá-
rítóberendezések, hiszen ha a hely-
ségből nem jut levegőhöz és az ab-
lak sincs nyitva, akkor a kémény lesz 
a légutánpótlás egyetlen forrása.

Összefoglalva, az élet és va-
gyonbiztonságunk megőrzésének 
érdekében rendszeresen ellenőriz-
tetni kell szakemberrel a lakásban 
lévő tüzelő és fűtőberendezéseket, 
kéményeket, égéstermék elvezető-
ket. Rend sze re sen szellőztetni kell 
a lakást, illetve szellőztetőnyíláso-
kat kell kiépíteni szükség esetén az 
oxigén-beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, 
haladéktalanul hívjon segítséget a 
112-es ingyenes központi segélyhí-
vó telefonszámon!

Pest Megyei 
Katasztrófavédelem 

KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

Tanácsokért és hasznos ötletekért keresse 

szórólapjainkat vagy látogasson el honlapunkra

a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalra.

GONDOSKODJON RÓLA IDÔBEN!

A Központi Statisztikai Hivatal Szi-
get szentmiklóson 2018. október 12. 
és december 6. között hajtja végre a 
lakáspiac jellemzőinek feltárására 
irányuló, Lakbérfelmérés című adat-
felvételét, amelynek célja, hogy meg-
ismerje a bérelt magánlakásban élők 
lakáskörülményeit. Az adatokra tá-
maszkodva megalapozott számítások 
végezhetőek a magánbérleti szektor 
nagyságáról, gazdasági súlyáról.

A Magyarországon felkeresendő 
15 ezer cím kijelölését statisztikai 
módszerrel, véletlenszerű kiválasz-
tással hajtottuk végre.

A kérdezők október 12. és no-
vember 30. között személyesen ve-
szik fel a kapcsolatot a kijelölt címen 
élő adatszolgáltatókkal. Amennyiben 
az ott lakók piaci magánbérlőként 
élnek a címen, akkor kétféle módon 
válaszolhatják meg a kérdőívet:

- személyes interjú keretében, a 
kérdezőnek válaszolva,

- önállóan, az interneten elérhe-
tő elektronikus kérdőív kitöltésével. 
(A kérdőív a www.ksh.hu/lakber fel-
meres oldalon érhető el, a belépés-

hez szükséges jelszót a kérdező adja 
át a címen élőknek.)

A kérdőívet kitöltők és a nyere-
ménysorsolásra jelentkezők között 
decemberben tableteket és egyéb 
értékes ajándékokat sorsolunk ki. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és 
név nélküli. Az adatokat bizalmasan 
kezeljük, kizárólag statisztikai célra, 
összesítve közöljük, azokat más szer-
vek, személyek részére nem adjuk ki.

Az adatgyűjtést végrehajtó kér-
dezők fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok 
számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:30, pénteken 8:00 és 14:00 között 
a 06/80 200-766-os ingyenes zöld-
számon adunk további felvilágosítást, 
valamint a lakinfo@ksh.hu e-mail 
címen is fordulhatnak hozzánk.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan 
a  www.ksh.hu/lakberfelmeres  inter-
netes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, tá-
mogatásukat, amellyel hozzájárulnak 
a felmérés sikeres végrehajtásához!

Központi Statisztikai Hivatal

Lakbérfelmérés

Kezdődik a fűtési szezon
Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több ese-
ményhez (például tetőtűz, kazánrobbanás, füstmérgezés) is riasztották a 
katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. A hasonló esetek megelőzése 
céljából készítettük ezt a rövid, megelőző tájékoztatót.
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Útépítés a Buckában

Októberben is folytatódott az önkormányzat jóvoltából az útfelújítás a 
Bucka városrészben, ahol csaknem 20 utca kapott új aszfaltburkolatot.

Megújul az orvosi rendelő
Szeptemberben elkezdődött a Határ úti gyermekorvosi és háziorvosi rendelőintézet felújítása, amely-
nek során a homlokzat külső hőszigetelése és részleges nyílászárócseréje is megvalósul. A munkálatok 
ideje alatt a rendelés zavartalanul működik. A beruházás várhatóan november végén zárul le.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

november 12. - november 18. Regina Gyógyszertár 
november 19. - november 25. Kígyó Gyógyszertár
november 26. - december 2. Elixír Gyógyszertár
december 3. - december 9. Melissa Gyógyszertár
december 10. - december 16. Szent Miklós Gyógyszertár

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

2018. SZEPTEMBER 
HÓNAPBAN 

ANYAKÖNYVEZETT 
HALÁLESETEK

Bige János  (1930)
Szabó Józsefné  (1940)
Kiss Györgyné  (1950)
Ender Sándorné  (1925)
Torma Lajosné  (1948)
Bajusz János  (1939)
Varga Dénesné  (1938)
Berente László  (1966)

2018. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Széplaki Enikő 
 - Kellner Norbert Krisztián
Bredák Erzsébet Mária 
 - Bak Antal
Gál Szilvia - Farkas László
Zsigó Krisztina - Orbán László
György Zsuzsanna - Molnár Attila
Bojdán Alexandra 
 - Szabó-Szepesi János
Sebestyén Mónika - Incze József
Incze Hajnalka Aranka 
 - Katona Sándor Imre
Horváth Tímea - Mérai Bence
Takács Melinda - Tüzes Imre

Gyuricza Bernadett 
 - Bálint László
Fekete Nóra - Drótos István Dávid
Balatoni Tímea Éva - Vas Dávid
Szabó Henrietta - Tóth László
B író Mária Zsuzsanna 
 - Gyuricza Sándor Antal
Deák Anita - Tóth László
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ELEKTROMOS HULLADKBEGYŰJTÉSI AKCIÓ
A ROLFIM Kft. és Szigetszentmiklós Ön kor-
mányzata elektromos és elektronikai hulladék-
begyűjtést szervez, amelynek során ingyen le-
adhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 
2018. november 24. (szombat) 08:00–12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 
József Attila Általános Iskola 
(Radnóti u. felőli oldala)

Mi az e-hulladékgyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környe-
zet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy 
Szi get szentmiklóson szélesedjen az újrahaszno-
sítható hulladékok begyűjtésének köre. Az 
e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igé-
nyel, azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes 
hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újra-
hasznosítható másodnyersanyag mellett számos 
mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmi-
um, higany, króm) – is tartalmazhat, amelyek a 
környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. 
Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, 
amelynek jelentős része újrahasznosítható. 
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladék-

lerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba vagy 
illetéktelen kezekbe kerül.

A cél az, hogy az e-hulladék minél 
nagyobb mértékben hasznosuljon, 
illetve a benne található kör-
nyezetre, emberre veszélyt 
jelentő mérgező anyagok 
ellenőrzött körülmények 
között kerüljenek ki kör-
nyezetünkből.

Védjük együtt kör-
nyezetünket! Kérjük, ve-
gyen részt felhívásunkban!

A gyűjtés során leadha-
tó elektronikai berendezések a 
teljesség igénye nélkül: „minden, ami vala-
ha árammal, elemmel, akkumulátorral műkö-
dött”, kivétel a képcsöves berendezések (TV).

Azok számára, akik nem tudják megoldani az 
e-hulladék elszállítását, de szeretnének megsza-
badulni tőle, térítésmentesen igénybe vehető a 
„Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. 
Ennek keretében a szervezők vállalják az össze-
készített eszközök elszállítását Szigetszentmiklós 
területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulla-
dék gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db 
nagyméretű műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép).

Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne he-
lyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, 
így elkerülhető a berendezések fosztogatása, 

illetve a környezet szennyezése.
Ugyanígy várjuk az intézmények 

(iskolák, szociális, egészségügyi, ok-
tatási és egyéb, gazdasági intézmé-

nyek stb.) bejelentését is, és igény 
szerint a környezetvédelmi előírá-
soknak megfelelően igazolást állí-

tunk ki az átvételről. 
Az igények bejelentését a 

06/1 269-0234-es telefonszá-
mon várjuk november 23-ig, mun-

kanapokon 08:00-12:00-ig. A beje-
lentésben telefonos elérhetőséget is kérünk 

megadni.
A ROLFIM Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy 

egész évben a Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-
Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, il-
letve hulladékká vált elektromos és elektronikai 
berendezéseket térítésmentesen átveszi hétfőtől 
péntekig 8-13 óra között. Elektronikai hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 
06/1 269-0234-es telefonszámon lehet.

Együttműködő munkájukat köszönjük!
ROLFIM Kft.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata vállalkozási 
szerződést kötött a LAKIDAR 
Kft.-vel deratizációs munkák el-
végzésére a város területén. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
amennyiben patkányt észlelnek, 
azt az alábbi módon jelentsék 
hivatalunk munkatársainak, hogy 
azt mielőbb továbbítani tudják a 
szolgáltató felé:
-  bejelentő neve, címe, telefon-

száma,
-  patkány-előfordulás helyszíné-

nek pontos meghatározása.

A bejelentés történhet:
-  írásban (postai úton vagy 

e-mailben a varoshaza@
szigetszentmiklos.hu-ra),

-  személyesen a Város üzemel-
tetési irodán ügyfélfogadási 
időben (hétfőn: 13:00-18:00 
és szerdán 8:00-12:00 között).

A bejelentést követően a szol-
gáltató felveszi a kapcsolatot a 
bejelentővel és egyeztet vele, 
hogy mikor tud patkányirtó ládát 
kihelyezni a helyszínre (magán-
területen is).
Együttműködésüket köszönjük.

Szigetszentmiklósi 
Önkormányzat

Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!

A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti 
állatait!

Jelentse be sertéstartását!

Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott 
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!

A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó 
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!

Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig 
fertőzőképes marad!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási 
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:

Email:allateu@pest.gov.hu  Telefon: (1) 236-4108

Tartsa zártan sertéseit!

Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges. 
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

ELŐZZÜK MEG AZ ELŐZZÜK MEG AZ 
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!

Pest Megyei
Kormányhivatal

Tájékoztató patkányszaporulat 
bejelentésének módjáról
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Bolgár ivókutat 
avattak
Tekintélyes állami képviselet 
mellett avatta fel Sziget szent-
miklós Város Önkormányzata és 
a Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat azt az ivókutat, amely a 
bolgár Gorna Oryahovitsa tele-
püléssel 15 éve fennálló testvér-
városi kapcsolatunk évfordulójá-
ra készült.

A Magyar–Bolgár Barátság 
Napján, október 19-én rendezett 
eseményen bolgár részről meg-
jelent Iliyana Yotova asszony, a 
Bolgár Köztársaság elnökhelyet-
tese, Valeri Szimeonov minisz-
terelnök-helyettes, Uliyana Bog-
danska nagykövet asszony, ma-
gyar részről Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Varga Szimeon, 

a Magyar Országgyűlés Bolgár 
Nemzetiségi Szószólója, Soltész 
Miklós államtitkár, dr. Muszev 
Dancso, az Országos Bolgár 
Önkormányzat vezetője, Dob ro-
mir Dobrev, Gorna Orya ho vitsa 
polgármestere, Szabó József, 
Szigetszentmiklós polgármeste-
re, valamint Kirov Milán, a vá-
rosunkban működő Bolgár Nem-
zetiségi Önkor mány zat elnöke.

Az ünnepi műsor keretében 
leleplezett ivókút – amely a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház mellett kapott helyet – a 
bolgár–magyar barátságot hir-
deti, vize pedig a nemzetiségek 
békés egymás mellett élését 
szimbolizálja.
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A forradalom és szabadságharc 
ünnepe Szigetszentmiklóson

Tóth János, 
Kohautek Lajos 
és Bányás György, 
az egykor 
Lakihegyen 
szolgálatot teljesítő 
’56-os légvédelmi 
tüzérek

Október 23-án az 1956-os esemé-
nyek 62. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepséget városunk 
önkormányzata. A Gyergyó szent-
miklós téren Haeffler András, a 
Lakihegy Rádió főszerkesztője 
mondott emlékező beszédet, me-
lyet a koszorúzás követett.

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színháztermében folytatódott 
ezután az ünnepi műsor. Szabó 
József polgármester köszöntője 

után Wittner Mária, ’56-os halál-
raítélt, politikai fogoly osztotta 
meg emlékeit a forradalom idő-
szakáról a jelenlévőkkel.

Ezt követően került sor a Pro 
Urbe díj átadására, melyet idén 
Engelhardtné Kálmán Éva, a Bíró 
Lajos Általános Iskola nyugalma-
zott igazgatóhelyettese vehetett át.

A városi ünnepség a Magyarock 
Dalszínház művészeinek előadásá-
val zárult.
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Szeptember 27-én az Ádám Jenő Általános 
Iskolából két osztály látogatott el Egerbe, a 
Varázstoronyba. A tanulmányi kirándulás célja 
a fizika, mint tudomány megismertetése, 
megszerettetése volt a gyerekekkel. A kirán-
dulás alkalmával a többi között megtekintet-
tük a Csillagászati Múzeum Newton-féle 
távcsövét, bekukkantottunk a Camera 
Obscurába, megnéztünk egy planetáriumi elő-
adást, majd a Varázsteremben lehetőségünk 
volt sok érdekes és meglepő kísérletet kipró-
bálni… és ha még ez sem lett volna elég, a nap 
fénypontjaként részt vettünk egy interaktív 
fizikaórán, ahol megtudtuk, hogyan lehet egy 
szöget beverni egy alma segítségével a fába, 
hány fokon forr a folyékony nitrogén, és mi az 
oka annak, hogy a víz nem, de a folyékony 
nitrogén átfolyik a szövetből készült kalapon.

Aki szeretne választ kapni a fenti kérdé-
sekre, annak azt tanácsoljuk, látogasson el 
Egerbe, a Varázstoronyba. Papp Gyöngyvér

A József Attila Általános Iskolában régi hagyo-
mánya van az 1956-os forradalomról való 
megemlékezésnek. Igaz, ez minden iskolában 
így van, nálunk mégis ez az ünnep mindig 
egyedi és megismételhetetlen. Olyan színvona-
las előadást, modern koreográfiát és színpadi 
díszletet láthatunk évről évre, amely elérzéke-
nyít és megborzongtat mindannyiunkat.

Így történt ez idén is. A gyerekek előadása 
és beleélése, valamint kollégáim szereplése 
tette különlegessé és közelivé ezt az ünnepet. 

A kicsik és nagyok nem csupán végignézték, 
hanem bele is élték magukat a szereplők hely-
zetébe. Élethű képet kaptunk utcai harcokról, a 
borzalmakról, de mindig megjelenik a remény 
sugara is.

Felkészítő pedagóguskollégáim az idén 
Kókán István tanár úr bevonásával (mint nagy-
papa) és kis unokájának szomorú történetével 
vitték színpadra az ’56-os eseményeket. A mai, 
különösen felkavaró történet az elvesztett csa-
ládtagokról, egyedivé és emlékezetessé tette a 
megemlékezést.

Köszönöm ugyanazon  kollégáimnak és a 
főrendezőnek, Laszák-Virág Nikolettának a 
szervezést, akik évről évre más és más módon, 
de elénk varázsolják a nap történéseit és felké-
szítik a szereplőket arra, hogy merjenek bátrak 
lenni, és adják át érzéseiket gyermektársaiknak.

Herman-Nagy Andrea

Hány billentyű található egy zongorán? És ket-
tőn? A válasz a számok oldaláról igencsak egy-
szerű: egy modern építésű Yamaha zongora ép-
pen 88 fekete és fehér billentyűn szólaltatható 
meg. Könnyű tovább számolni, kettő zongorán 
az eredmény 166. Ám a hangok sorrendje, 
mennyisége egy-egy adott zenemű kiváltsága.

Yehudi Menuhin 1975-ben e szavakkal ve-
zette be a zene világnapját: „Arra szeretnék 
buzdítani minden várost, falut és országot, hogy 
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a na-
pon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádió-
műsorokban szólalnának meg régi és főként mai 
művek, hanem spontán megnyilvánulásként ut-
cákon és tereken is muzsikálnának énekesek, 
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legje-
lentősebb előadói.”

Ebben az évben a művészeti iskola e napon 
tartotta zongoraavató koncertjét. A képen látható 

hangszereket a város önkormányzata által nyúj-
tott 17 millió forintos hangszerbeszerzési keret-
ből vásároltuk, amiért ismét köszönetet mondunk 
Szabó József polgármester úrnak és munkatársai-
nak. Az egyenként 3,5 milliós hangszerek tavasz-
szal érkeztek a Szebeni úti iskola zenei ágazatá-
hoz, majd szeptemberben találtak méltó helyükre 
a kamarateremben. Ádám Jenő gondolatai alatt 
nemcsak a mindennapi zongora- és hangszeres 
oktatás, de koncertjeink üzenete is lélektől lélekig 
vezet. Ezt megérezhette lelkes közönségünk, 
melynek soraiban köszönthettük az intézmény 
igazgatóját, Zilling Ibolyát, a művészeti intéz-
ményegység vezetőjét, Sárkány Júliát, valamint a 
zenei ágazat igazgatóhelyettesét, Kincses Editet. 
Zongora tanszakunk művész tanárai csupa olyan 
zongoradarabbal készültek, amelyek az 1904-
1911 közötti időszakban keletkeztek.

 Darvassi Andrea Kamilla

Különleges megemlékezés a forradalomról

Zenei világnap 
az Ádám Jenő 
Általános Iskolában

Fizikaórán Egerben
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A Magyar Festészet Napja országos rendezvény-
sorozat részeként több esemény állt a művészet-
kedvelő helyi lakosság figyelmének központjá-
ban. Kiemelendő kiállítás a Patak Fesztivál volt, 
amelyen 46 kortárs művész állította ki festmé-
nyeit a Városi Galériába. A kiállítók között több 
korosztály képviseltette magát; a fiatalok mel-
lett nagyobb számban nemzetközileg is elismert, 
díjazott művészekkel találkozhattunk. 

A kiállítás utolsó napján, október 13-án 11. 
alkalommal rendeztük meg a szigetszentmiklósi 
akciófestészetet. Az egyedülálló rendezvényünk 

iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozott. 
Helyi alkotóink mellett Sárospatakról, Buda-
pestről, Diósjenőről, Érdről, Miskolcról, illetve 
Németországból és Szlovákiából is voltak ven-
dégművészeink. Tizenhat alkotó élőzenei inspi-
rálásra dolgozott. A helyszínen készült festmé-
nyeiket városszerte intézményekbe helyezzük ki.

Több célja is van az akciónak. Egyrészt be-
tekintést szeretnénk nyújtani az alkotói folya-
matokba, mely különféle technikák megismeré-
sére, megértésére is jó alkalom. Emberközelivé 
is szeretnénk tenni a kortárs művészetet, alko-

tásokat a mindennapokban. A helyi lakosság 
számára és a művészek részére egyaránt talál-
kozóhelyet hozunk létre a közös alkotásra, a 
megismerkedésre, beszélgetésre. A rendezvé-
nyen idei újításként karikaturisták rajzolták 
meg a vendégeket, és az alkotásokat emlékként 
haza is lehetett vinni.

Szervező az Insula Alkotóművészeti 
Egyesület és a Városi Galéria volt. A rendezvény 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával való-
sult meg. 

Városi Galéria

A Csonka János Műszaki Szakgimnázium és Szak kö-
zépiskola közreműködésével tartott idén megemlékezést 
városunk önkormányzata az aradi vértanúk tiszteletére. 
Emlékező beszédet Czapek Tamásné iskolaigazgató mon-
dott, a tiszteletadásban pedig a Vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Bandérium vett részt.

Képzőművészeti Randevúk 
Szigetszentmiklóson
Szeptembertől októberig felpezsgett a képzőművészeti élet városunkban. Több, 
mint 80 képzőművész vett részt  munkájával kiállításon, művésztalálkozón, alkotott 
akciófestészetünkön városunkban pár hét leforgása alatt.
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November 7-től
Fazekas-keramikus szakkör fel-
nőtteknek és gyerekeknek
Szakkörvezető: 
Huber Kinga fazekas-keramikus.
Időpontok: 
- gyerekeknek: szombatonként 
9:00-10:00-ig, részvételi díj (mely 
az égetés díját is magában foglalja) 
1000 Ft/alkalom - felnőtteknek: 
szerdánként 19:00-20:30, részvé-
teli díj égetéssel 1800 Ft/alkalom.
Információ: +36/20 559-7979.
Szervezők: Huber Kinga, Városi 
Galéria, LurkoKlub. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

November 12-18. 
(hétfő-vasárnap)  18.30

Biblia Hét
„A szépség, mint Istenhez vezető 
út.” Ökumenikus előadás-sorozat a 
szigetszentmiklósi egyházak szer-
vezésében. Helyszín: Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház.

November 14. (szerda)  18.00
Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Lelkem Aranyom”
Kétszereplős monodráma Arany 
Jánosról és Petőfiről.
Előadó: Turek Miklós színművész.
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 800 Ft/
diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

November 16. (csütörtök) 18:30
Rendhagyó kiállításmegnyitó
„A szépség, mint Istenhez vezető 
út” a képzőművészetben.
Kortárs képzőművészeti kiállítás a 
Biblia Héthez kapcsolódva.
Helyszín: Városi Galéria.

November 17. (szombat)  
 9.00-13.00

„Könyvtárba mentem...” - Őszi 
Családi Könyvtárnap
Társasjáték klub és kézműves fog-
lalkozás a gyermekkönyvtárban.
Az „Olvass Miklós!” olvasásnépsze-
rűsítő verseny eredményhirdetése.

Aula könyvtár: kiállítás könyvtárunk 
legújabb könyveiből. Ingyenes DVD, 
hangoskönyv kölcsönzési lehetőség. 
Diafilmvetítés. „Írasd be hozzánk 
Anyát vagy Apát, akár a Nagyit!” 
beiratkozási akció. Könyves zsákba-
macska a felnőtt könyvtárban. 
Könyvvásár: Usborne, angol nyelvű 
gyermekkönyvek vására. Padlás 
könyvesbolt kedvezményes könyv-
vására. „Színezd ki magad” sarok. A 
belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, felnőtt 
és gyermekkönyvtár.

November 17. (szombat)  10.00
Író-olvasó találkozó
Vendég: Dr. Martinkó Károly író.
A belépés díjtalan! Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház.

November 21. (szerda)  18.00 
Életmódváltó Klub Extra – új 
időpontban!
„Fűben, fában orvosság” – gyógy-
növények használata a hétközna-
pokban. Előadó: Végh Balázsné 
Kállai Magdolna székely népgyó-
gyász, fitoterapeuta.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín:  Városi Könyv-
tár és Közösségi Ház.

November 25. (vasárnap)  17.00
Színházi előadás 
Erzsébet – Katalin Napi hagyomá-
nyos szigetszentmiklósi gálaműsor.
Vendégeink kíséretében bemutat-
koznak ifjú tehetségeink.
Fellépnek: az Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Magánének Tanszak 
és a Musical Tanszak növendékei.
Színpadunkra visszalátogat: Békefi 
Viktória és Mező Zoltán.
Rendező koreográfus: ifj. Nádasdy 
András. Helyszín: Ádám Jenő Álta-
lá nos Iskola és AMI (Szebeni út 81.)

November 29. (csütörtök)
Véradás
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Decemberi 
előzetes

December 2. (vasárnap) 
 8.00-18.00

Adventi vasárnap
Töltöttkáposzta-főzés. Karácsonyi 
kirakodóvásár, kézműves foglalko-
zások. Színpadi programok. Kozma 
Orsi adventi műsora. Közre mű köd-
nek: városunk kórusai, művészeti 
csoportjai. Ünnepi adventi gyertya-
gyújtás. Helyszín: Kossuth Lajos 
utca (Polgármesteri Hivatal előtt).

December 4. (kedd) 
CÖK Mikulás
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

December 5-6. 
(szerda-csütörtök)  17.30

Miklósi Mikulás
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

December 7. (péntek)  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Szőke Szandra Quintet
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

December 10. (hétfő)  17.00
Városi Drámajáték találkozó
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

December 10. (hétfő) 
Adventi koszorúkészítő kézműves 
foglalkozás
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény.

December 13. (csütörtök) 
 13.00-18.00

Téli Életmódnap
Az egészséges életmóddal kapcso-
latos termékek kiállítása és vására.
Szolgáltatások akciós árakon: előze-
tesen jelentkezni lehet Haszon 
Gyuláné művelődésszervezőnél. 
Vegánul, finomat! – növényi ételek 

és italok kóstolója. 18.00 Élet mód-
váltó Klub előadása. „Elengedés, 
avagy mit ne görgessünk tovább 
magunkkal!”. Interaktív tudatosság-
fejlesztő előadás. Előadó: Abért 
Viktória tréner, coach, a Három 
Platán projekt vezetője. Jegyár: 700 
Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas. A 
vásárra a belépés díjtalan, a szolgál-
tatásokra előzetes jelentkezés szük-
séges! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház. 

December 14. (péntek)  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Káosz Karácsonyra
Főszereplők: Diane Keaton, John 
Goodman. Rendező: Jessie Nelson.
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, tárgyalóterem.

A belépődíjas rendezvényekre je-
gyek elővételben vásárolhatók a 
jegy.hu oldalon vagy a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház infor-
mációjánál!
Színházbuszról érdeklődjön a 
06/20 993-5955-ös számon. 

A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

2018. november–decemberi programok

A Nemzetközi Folklórfesztivál 
Szövetség (CIOFF) magyarorszá-
gi  szervezetétől Budai Gábor a 
Summerfest Nemzetközi Folklór-
fesztivál 25 éves szervezési mun-
kájának elismeréséül megkapta 
CIOFF Ezüst Érem kitüntetést.

Gratulálunk az elismeréshez!
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A szigetszentmiklósi
Székely Miklós Városi Kórus

várja mindazon 

férfiak és nők jelentkezését, 
akik szeretnének 

egy nagyszerű közösséghez tartozni, 
és hangjukkal, énektudásukkal 
városunk hírnevét öregbíteni.

Jelentkezni lehet 
a szekely.miklos.korus@gmail.com 

e-mail címen,
vagy személyesen 

a szigetszentmiklósi
Városi Könyvtár és Közösségi Házban

a kóruspróba idején 
(keddenként 18-20 óráig).
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A szeptember 22-i olaszországi 
kick-box vb-n Kolozsvári Kinga 
két szabályrendszer döntőjében is 
tatamira állt.

Az öt napon át tartó világver-
seny utolsó napján lebonyolított 
döntők során klubunk versenyzője a 
finálé programjának második mér-
kőzésén magabiztos győzelmet ara-
tott a mexikói ellenfele fölött, így a 
60 kg light-contact szabályrendszer 
világbajnoka lett. A súlycsoport 
küzdelmei 32-es ágról indultak, 
Kingának öt nemzet bajnokát kel-
lett legyőznie ahhoz, hogy súlycso-
portjának „királynője” legyen.  

Mivel a kedvenc kick-light sza-
bályrendszerében (itt a fej-test és 
a comb is találati felület) három 
győzelmet szerezett, egészen 
egyedülálló teljesítménnyel szin-
tén döntőbe került, ezért nem 
ünnepelhette frissen szerzett vi-
lágbajnoki címét sokáig, mert a 
hetedik mérkőzésen ismét küzdő-
térre szólították. Sajnos ezt a győ-

zelmet Kinga már nem tudta „be-
húzni”, mert a cseh ellenfele jobb 
volt nála, így ebben a szabály-
rendszerben Kolozsvári Kinga 
ezüstérmet szerzett.

Mindkét szabályrendszerben 
döntősnek lenni hatalmas siker, 
ehhez a teljesítményhez kivételes 

képességűnek kell lenni, mert 
ilyen sorozatterhelést kevés spor-
toló tud végigcsinálni. Kinga 5 
nap alatt 9 mérkőzést vívott, és 
ebből nyolc alkalommal győzött, 
ezért a világbajnoki arany- és 
ezüstérmével a magyar csapat 
egyik legjobbja lett.

A felkészítési program 2 és fél 
hónapig tartott, a kiscsoportos 
edzéseken kívül döntően egyéni 
edzések voltak a programban, 
amik Kinga képességeit vették fi-
gyelembe, és az ellenfelek tudásá-
ra épült. Nagy segítség volt, hogy 
a klub régi bajnokai mellett száz-
halombattai kick-box barátaink is 
lejártak Kinga felkészítő edzéseire.

Köszönjük a felkészítésben 
résztvevő edzőtársak önzetlen 
munkáját, a szponzorok támoga-
tását és a szülők versenyen való 
segítségét (a remek fotókat) és 
biztatását.

Gnyálin István
Szigetszentmiklós-Tököl SE

Októberben nemzetközi kenumaraton rendez-
vényen, illetve egy versenyen is részt vett 
Egyesületünk. 

Az első az Által-ér, amely Tatán volt októ-
ber 6-án mintegy 1100 részvevővel, 13 km-es 
távon. A rendezvény, mókás hangulatú, szóra-

koztató, és egyre több országból jönnek a 
résztvevők.

A másik esemény kicsit távolabb (500 km-
re) a Vltava folyón, Csehországban került 
megrendezésre október 14-én. Európa legran-
gosabb és legtöbb résztvevővel megrendezett 

versenyén több mint 1500-an vettek részt a 
36, illetve 25 km-es távon. Csodálatos volt a 
pálya és gyönyörű a város. Képek, videók, 
eredmények letölthetőek a youtube-ról.

Szigetszentmiklósi 
Vízi Sport Egyesület

Világbajnok lett Kolozsvári Kinga

 Vizes hírek



A pályázat célja:
Szigetszentmiklós város sport-
életének fejlesztése, a sport-
egyesületek működésének tá-
mogatása, a mozgásgazdag 
életmód elősegítése.

Az önkormányzat a következő 
pályázati célok megvalósításá-
hoz nyújt támogatást:
- edzések megtartása,
-  helyi rendezvények szervezése.

A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek 
nyilvántartásba vett
  sporttevékenységet végző 

egyesületek (kiemelt és nem 
kiemelt sportágak)

 alapítványok
 sportvállalkozások
A Városi Sport- és Rendez-
vénycsarnok terembérlet tá-
mogatásának összege 9000 Ft/
támogatott óra.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet versenysport támogatására

Pályázati feltételek:
A nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatás-
hoz juthatnak azon nyilvántartásba vett, sport-
tevékenységet végző sportegyesületek, alapít-
ványok és sportvállalkozások, amelyek tevé-
kenységüket Szigetszentmiklóson fejtik ki. 
Pályázni csak az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon, a meghatározott mellék-
letek benyújtásával lehet.

Pályázati célok:
A szervezetek csak az alapszabályukban megha-
tározott célok megvalósítására nyújthatnak be 
pályázatot, kérhetnek támogatást. Jelen pályázat 
keretében támogatás azon sportszervezetek ré-
szére biztosítható, amelyek szakszövetséghez 
bejegyzett módon, igazolhatóan versenytevé-
kenységet folytatnak, valamint olyan eszközbe-
szerzés/beruházás támogatására van lehetőség, 
amelynek eredményeképpen a városban a koráb-
binál szélesebb körű vagy professzionálisabb, 
nagyobb lakosságszámot elérő sportolás, test-
mozgás valósulhat meg. Az önkormányzat fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázó programjaiból 
meghatározza, mely programelemekre fordítható 
a támogatás. Felhívjuk a figyelmet, hogy bérre és 
tiszteletdíjra támogatás nem nyújtható.

 
A pályázati program megvalósítási határideje: 

2019. január 1.–június 30.
A pályázat benyújtási határideje:

2018. november 16. (péntek) 12 óra.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat postai úton (postai bélyegző legké-
sőbbi időpontja: 2018.11.16.), személyesen 
vagy elektronikusan (aláírt eredeti dokumentu-
mok csatolásával) nyújtható be a megjelölt 
határidőig.

A pályázatot egy példányban a Polgár mesteri 
Hivatal (2310 Szigetszent miklós, Kossuth L. u. 2.) 
címére, vagy a palyazat@szigetszentmiklos.hu 
e-mail címre szükséges megküldeni. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  a pályázati adatlapot, 
  az adatlapon megjelölt mellékleteket, 
  a szervezet bírósági nyilvántartásának adatait 

igazoló 30 napnál nem régebbi kivonatát, 
  a szervezet hatályos alapszabályának, alapító 

okiratának hatályos másolatát,
  igazolást a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének való megfelelésről (4. sz. 
melléklet),

  nyilatkozatot a Nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogal-
mára vonatkozó feltételeknek való megfelelő-
ségről (5. sz. melléklet),

  a 2019. évi programterv és programonkénti, 
illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, 
nyomdai költség) részletes költségvetését,

  a pályázó előző évi (2018. évi) tevékenységé-
ről szóló írásos beszámolóját,

  hitelesített tagnyilvántartást (név, cím, sport-
egyesületek esetében sportigazolvány száma), 

  sportszervezetek esetében a szakszövetségi 
igazolást,

  sportszervezetek esetében az utánpótlás hely-
zetéről szóló elemzést, ifjúsági- és serdülő 
korosztállyal való foglalkozást.

Adatlap igényelhető a Polgármesteri 
Hivatal ban, illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról.

Az önkormányzat a támogatási döntés 
meghozatalát követő 15 napon belül honlapján 
(www.szigetszentmiklos.hu) közzéteszi a támo-
gatott szervezetek nevét.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 
támogatási keretek biztosítására előzetes köte-
lezettséget vállalt, azok összege a 2019. évi 
költségvetésben kerül meghatározásra.

Eredményes pályázat esetén a nyertes pá-
lyázókkal az önkormányzat támogatási szerző-
dést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak 
szerint az elnyert támogatási összeg kifizetése 
a szerződésben rögzített feltételek szerint a 
pályázó részére átutalás útján történik.

A támogatások folyósítása a támogatási szer-
ződés megkötését követően kizárólag a nyertes 
pályázó bankszámlájára történik, a támogatási 
összeget készpénzben nem lehet felvenni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítás kérhető a Szigetszentmiklósi Pol gár-
mes teri Hivatal Nemzetközi, civil kapcsolatok 
és sport ügyintézőjétől a 06/24 505-573-as 
telefonszámon, valamint a palyazat@sziget-
szent miklos.hu e-mail címen.

A pályázat célja: Szigetszentmiklós 
város sportéletének fejlesztése, a 
sportegyesületek működésének tá-
mogatása, a mozgásgazdag életmód 
elősegítése.
Az önkormányzat a következő pá-
lyázati célok megvalósításához 
nyújt támogatást:
-  versenysport és tömegsport egye-

sületek működésének támogatása,
-  utánpótlás-nevelés, -fejlesztés tá-

mogatása,
- sportrendezvények támogatása,
-  egészségkárosult sportolókkal fog-

lalkozó programok támogatása,
-  a 2019. évben megvalósuló külön-

böző sportversenyek szervezése, 
megvalósítása.

A pályázók köre: 
A pályázaton részt vehetnek nyilván-
tartásba vett
  sporttevékenységet végző egyesü-

letek (kiemelt és nem kiemelt 
sportágak)

  alapítványok
  sportvállalkozások
Magánszemélyek támogatására 
nincs lehetőség!
Sportszervezetek támogatási keretén 
belül önálló, külön pályázatot kell 
készíteni a Városi Sport- és Rendez-
vény csar nok teremhasználat támo-
gatásához edzések, rendezvények 
tartása céljából, melyben egyértel-
műen fel kell tüntetni az igényelt 
éves óraszámot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
VÁROSI SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK KEDVEZMÉNYES 

TEREMHASZNÁLAT TÁMOGATÁSI KERETE
terhére 2019. évben elnyerhető pénzbeli támogatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot hirdet SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KERETE 
terhére 2019. évben elnyerhető pénzbeli támogatásra

Magánszemélyek támogatására nincs lehetőség!
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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

Őszi levelek a Tanösvényen
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A megújult ŠKODA FABIA megérkezett, és készen áll, hogy az Ön előtt álló következő fejezetbe 

már együtt vágjanak bele! A modell kibővített felszereltségei között mindent megtalál, amire 

szüksége lehet a közös úton: a LED fényszóróktól kezdve a holttér-fi gyelő asszisztensen át 

egészen az adaptív tempomatig. És bár a FABIA kompakt méreteivel gyerekjáték a városi közleke-

dés, mégis elég tágas ahhoz, hogy minden és mindenki kényelmesen elférjen. Tegye próbára!

Porsche M5

1238 Budapest, Szentlőrinci út 

Tel.: +36 1 421 8221, skoda@porschem5.hu

www.porschem5.hu

A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre 
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től 
a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás 
és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A felsorolt felszereltségek opcionális, felár ellenében kapható extrafelszereltségek. A kép illusztráció.

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106-111 g/km kibocsátás: 106-111 g/km
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