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Az elmúlt év közéleti eseményeit visszaidézve 
nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy mozgal-
mas és tartalmas időszakot tudhatunk ma-
gunk mögött, hanem számos országos, térségi 
és közösségi sikert örömmel és megelégedés-
sel könyvelhetünk el. 

A 2019. év legfontosabb politikai történése 
az Európai Parlament képviselőinek, valamint a 
települési vezetők választása volt. Fontosnak 
tartom, hogy a demokráciát nemcsak szimboli-
záló, de azt beteljesítő szavazásokon minél több 
polgár vegyen részt, így köszönöm mindazok-
nak, akik gyakorolták választójogukat. Külön 
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a 
választások során a Fidesz–KDNP pártszövetsé-
get támogatták szavazatukkal, illetve különö-
sen is a választást megelőző kampány és szava-
zás lebonyolításában. Annak ellenére, hogy a 
választási eredményeknek széles körű és jelen-
tős eltérést mutató magyarázatait hallhatjuk, 
tényként állapítható meg, hogy Magyarországon 
továbbra is a Fidesz–KDNP a legerősebb politi-
kai erő és értékközösség. Az önkormányzati 
választások kétségkívül hoztak némi változást 
egyes települések vezetésében, azonban az 
Országgyűlés, a kormány és a térség képviselő-
jeként magam is együttműködést kínálok min-
den jószándékú és az adott település érdekeit 
szolgáló elképzelés megvalósításához. Bízom 
benne, hogy e célkitűzésben minden települési 
vezető partnerségét és közreműködését élvez-
hetem az elkövetkező években.  

Az Országgyűlés és a kormány 2019-ben is 
kiemelt hangsúlyt fektetett a biztonságra, a 
gazdaságfejlesztésre és a családtámogatásra. 
Töretlenül fáradoztunk azon, hogy hazánk ha-
tárait megvédjük az illegális behatolásoktól, és 
következetesen kiálltunk minden hazai, európai 
és nemzetközi fórum előtt a migráció megaka-
dályozása érdekében. Tettük ezt akkor is, amikor 
a migrációban érdekelt erők – ideértve nem 
kevés hazai politikust – egyre intenzívebb és 
változatosabb támadásokat indítottak Ma-
gyarország ellen. A jövőre vonatkozóan bizto-
síthatom önöket, hogy sem a külső politikai 
vagy gazdasági nyomásgyakorlások és fenye-
getések, sem pedig az ellenzéki erők hazafihoz 
legkevésbé sem méltó mesterkedése nem fogja 
megakadályozni a Fidesz–KDNP képviselőit ab-
ban, hogy hazánk biztonságát, a magyar kultú-
ra és identitás megmaradását, valamint a leg-
alapvetőbb értékek védelmét szolgálja.

Az elmúlt év sikeres intézkedéseinek kö-
szönhetően a gazdaság olyan helyzetben van, 
hogy 2020-ban egy újabb gazdaságvédelmi 
akcióterv keretében a vállalkozásokat terhelő 
adók tovább csökkennek. Örömmel nyugtáz-
hatjuk, hogy a foglalkoztatás évtizedes rekor-
dokat döntött meg, mindazonáltal továbbra is 
fontos célunk a munkahelyek számának növe-

lése, a bérek folyamatos emelése, valamint a 
nyugdíjak értékállóságának biztosítása.

A gazdasági fejlődés mellett továbbra is el-
sődleges hangsúlyt és jelentős forrásokat kívá-
nunk biztosítani az egészségügyi és oktatási 
intézmények fejlesztésére, valamint a szociális 
háló erősítésére. Ennek jegyében kiemelt célunk 
a kórházi várók, kórtermek és az azokhoz kap-
csolódó szociális helyiségek felújítása.

Magyarország vezetése továbbra is kiáll azon 
álláspontja mellett, miszerint hazánk fenntart-
ható fejlődésének legfontosabb alapja és záloga 
a magyar családok. Éppen ezért továbbra is je-
lentős támogatást kívánunk nyújtani ahhoz, 
hogy a gyermekvállalást és a magyar családok 
boldogulását segítsük és ösztönözzük. Eddig 
mintegy félmillió magyar ember otthonterem-
tését segítette a kormány a családi otthonte-
remtési kedvezménnyel (csok), amelyet az el-
múlt évben a használt lakás után járó kedvez-
ményes hitellel és a falusi csok bevezetésével 
bővített. Szintén jelentős érdeklődés mutatko-
zott a babaváró hitel, valamint a nagycsaládo-
sok autóvásárlásához nyújtott támogatás iránt 
is. A gyermekek után igényelhető adókedvez-
mény mellett 2020. január 1. napjától a legalább 
négy gyermeket felnevelő anyák személyi jöve-
delem alóli mentességével kívánunk a nagycsa-
ládosok anyagi terhein enyhíteni. 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően 
kistelepüléseink fejlődésére külön figyelmet 
fordít a kormány, hiszen kiemelt célja, hogy 
javuljon az 5000 lélekszám alatti településeken 
élő emberek életminősége.

Az országos eredmények mellett jelentős 
térségi sikerekről is beszélhetünk. Az M0 autó-
út felújítása ütemterv szerint halad, továbbá 
mostanra visszaadták a forgalomnak a már 
felújított szakaszokat, ezáltal reményeink sze-
rint érezhetően könnyebb közlekedni. Tovább 
könnyíti majd a szigetszentmiklósiak közleke-
dési lehetőségeit, hogy az M0 déli szakaszá-
nak felújításával párhuzamosan, a Gerinc úti 

felüljáró átépítésével egy harmadik, teljes ér-
tékű M0-s csomópont épül a megnövekedett 
forgalom enyhítésére, mely heteken belül át-
adásra kerül. A lakosság eddig tanúsított tü-
relmét és megértését köszönjük, és a fejlesztés 
hátralévő részére is tisztelettel kérjük.

A kormány – célzottan a közép-magyaror-
szági régió egészségügyi fejlesztését szolgáló 
– Egészséges Budapest Program keretében 
megkezdett fejlesztésnek köszönhetően tavaly 
is új berendezések – decemberben például új, 
digitális röntgen és mammográfiás készülékek 
– érkeztek a Szigetszentmiklósi Szakorvosi 
Rendelőintézetbe, ezzel is segítve a korszerű 
betegellátást. 

Az előző években az önkormányzat által jól 
előkészített pályázatoknak köszönhetően 
Magyarország kormánya Szigetszentmiklós fej-
lődését anyagi források biztosításával is segíti. 
Pest megyei fejlesztési forrásból 2019-ben be-
fejeződött a csapadékvíz rendezésének I. és II. 
üteme is, hamaros elkészül a Bucka városrész új 
felnőtt és gyermek háziorvosi rendelője, vala-
mint a piac fejlesztésére és két kerékpárút épí-
tésére is sikeresen pályázott az előző városve-
zetés, miközben a tavaly elkezdett új csónakház 
felépítése is a végéhez közeledik.

Köszönöm Szabó József polgármesteri szol-
gálatát és az előző képviselő-testület munkáját, 
a mostani városvezetés számára hasonló ered-
ményeket kívánok!

2019-ben számos elismerés öregbítette 
Szigetszentmiklós jó hírét. Pest Megye 
Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adomá-
nyozott Noseda Tibornak, Év Iparosa-díjat adott 
át Zala Judit részére, valamint a Pest Megyei 
Népművelők Egyesülete Feketedió-díjjal ismerte 
el Budai Gábor tevékenységét. A Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége 
Fodor Ilona és Fodor Krisztina részére Megyei Év 
Vállalkozója Díjat adományozott, Békefi Viktória 
pedig egy zenei tehetségkutató első helyezését 
érte el. Gratulálok a díjazottaknak, további 
munkájukhoz a Jóisten áldását kívánom!

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok! 
Biztosítom önöket, hogy – lehetőségeim szerint 
– ahogyan eddig is, továbbra is állok 
Szigetszentmiklós, az önkormányzati vezetés és 
az önök szíves rendelkezésére. Javaslataikat, 
észrevételeiket vagy kérdéseiket továbbra is 
várom ismert elérhetőségeimen vagy szemé-
lyes találkozások alkalmával.

Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a 
2020. esztendő hazánk, azon belül Sziget szent-
miklós és az itt élő családok számára a fejlődés, 
a biztonság és a béke időszaka legyen, ennek 
érdekében kérem, hogy segítő együttműködés-
sel ki-ki a saját életterületén tegyen szűkebb és 
tágabb közössége boldogulása érdekében!

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!
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Kedves Résztvevők, Nevezők, Érdeklődők, Mindenki! „Mint ahogy azt min-
den futó tudja, ez a sport jóval több annál, mint hogy egyik lábunkat a 
másik után tesszük. Sokkal inkább az életünkről szól, és arról, kik is va-
gyunk!” A fenti gondolatok jegyében nagy tisztelettel köszöntöm az olva-
sókat! Szeretném, ha tennénk egy lépést egészségünk érdekében!

Szigetszentmiklóson immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 
Miklósi Futónap. Évről évre több mint 1000 nevező bizonyítja, hogy Szi-
getszentmiklóson nagyon nagy szükség van ilyen típusú rendezvényre is.

A testi-lelki egészség szorosan összefügg, ezért is kerül megrendezésre 
ez az esemény – ahol mozoghatunk, jó levegőn lehetünk, és közösen, 
együtt kapcsolódhatunk ki családtagjainkkal, barátainkkal.

Ebben az évben április 19-én várjuk önöket a Városi Sportcsarnok előtt, 
hogy teljesíthessék a megszokott 3,5 és 8 km-t, vagy éppen a félmaratoni, 
21 kilométeres távot. Gyermekek, diákok és szenior versenyzőink életkoruk-
nak megfelelően 500, 800 és 1000 m-en állhatnak rajthoz.

Még a legtapasztaltabb futók is tudják: gyakran az az edzés legnehe-
zebb része, hogy felvedd a futócipődet. Kérek minden gyereket, felnőttet, 
idősebbet, fiatalabbat, amatőrt és vérbeli futót, hogy induljon! Ha elindult 
a startvonaltól, már többet tett magáért, mint sokan ebben az országban! 
És erre büszke lehet!

Mi mindent megteszünk azért, hogy mindenki jól érezze majd magát, az 
is, aki imád csapatban haladni, és az is, aki nagyobb lendülettel falná a ki-
lométereket. Jó felkészülést és nagyszerű élményt kívánok mindenkinek!

Nagy János polgármester

„Lépjünk együtt, 
tegyünk együtt 
az egészségünkért,
egy egészségesebb 
életért!”
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A képviselő-testület döntött arról, hogy 
Szigetszentmiklós önkormányzata benyújtja 
szándéknyilatkozatát a „Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-
2030” c. felhívásra. Az Egészségügyi Szűrő-
kamion – a tavalyi rendezvényhez hasonlóan 
– a Városi Egészségnapon és Futó napon, ápri-
lis 19-én a sportcsarnok melletti téren fogad-
ja a lakosokat.

A program a lakosok számára térítésmentes. 
Az egynapos szűrési akción legfeljebb 112 fő  
összesen 4256 átfogó vizsgálata válik lehetővé.

A program célja az egészség megőrzése, a 
betegségek megelőzése, a lakosság egészségi 
állapotának javítása a legkorszerűbb eljárá-
sokkal. A szűrések mellett külön figyelmet 
fordít a társadalom egészségét fenyege-
tő kockázati tényezőkre – dohányzás, 
alkohol, a mozgásszegény életmód, 
helytelen táplálkozás, elhízás –, melyek 
életmód-tanácsadással megelőzhetőek. 
Továbbá segít megismerni és megelőzni 
olyan, a magyar társadalmat kiemelten 
érintő jelenségeket: mint a szív- és érrendsze-

ri megbetegedés, szívinfarktus, magas vérnyo-
más, cukorbetegség, magas koleszterin, kösz-
vény, légúti megbetegedések, asztma és aller-
gia, dohányzás, vénás betegségek, szemészet, 
hallásvizsgálat, laktóz-intolerancia, neu ro pá-
tia, inkontinencia, és nem utolsó sorban az 
elhízással kapcsolatos prevenciót. 

A „Szűrési Csomag 2020” minden résztvevő 
részére 38 féle átfogó vizsgálatot tartalmaz, 
valamint összesített eredményeket, anonim 
statisztikai riportot grafikonokkal, fénykép-do-
kumentációval, életmód-tanácsadást közel 30 

életmódponton a szűrőállomás előtti sátrak-
ban, interaktív látványos anatómiai bemutatót, 
248 oldalas Egészség Könyvet és ajándékokat. 

Idén újdonság a bővített tartalommal futó 
virtuális 3D Anatómiai Mozisátor, ahol 12 per-
ces előadás-sorozatot tekinthetnek meg a lá-
togatók, 3D egyedi látvány- és hangelemekkel, 
valamint 9 monitoron keresztül minden vizs-
gálatnál egyedi 3D technológiával megalkotott 
filmek mutatják meg a diagnosztizálni kívánt 
területet, mely segítségével bepillantást nyer 
minden látogató az emberi testbe virtuálisan.

A vizsgálatok elvégzéséhez személyes ok-
mányokra és TAJ-kártyára nincs szükség, vala-
mint nem szükséges éhgyomorra érkezni.

Magyarország legnagyobb humanitá-
rius átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ramja, 74 szakmai szervezet összefogá-
sával, európai uniós irányelvek alapján 
működik. A program 2010–2019 között 
országos szinten sikeresen teljesítette a 

kitűzött 1886 helyszínt, köztük Sziget-
szent miklóst, valamint megvalósította az 

előirányzott 7 millió vizsgálatot.

EGY HELYEN, EGY IDŐBEN AZ EGÉSZSÉGÉRT 
– szűrőkamion a futónapon –
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Február 7-én Budapesten, a Közlekedési Építmények 
Tervtanácsán a négy korábbi tanulmányterv közül egy-
hangúlag a szervizutakkal tervezett felüljárót fogadta el 
a szakmai tanács. Első ütemben a meglévő körforgalom 
átalakítása, úgynevezett turbókörforgalom elkészítése 
történik, amelybe a Gyári út szintén csatlakozni fog. Az 
állami beruházás előreláthatólag 2022-ben kezdődik. Ha 
ez az ütem megvalósul, akkor azután építhetik meg a 30 
éve várt felüljárót. A további ütem megvalósításának 
ideje függ attól, hogy az állam mikorra tud több milliárd 
forintot biztosítani a kivitelezéshez.

A felüljáró elfogadásánál részt vett a Közlekedési 
Építmények Tervtanácsán az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium képviselete, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. képviselői, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest megyei igazgatója, Fáki László, Szigethalom pol-
gármestere, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztályának képviselője, valamint Nagy János, 
Szigetszentmiklós polgármestere.

Az egyeztetéseken a KKBK Nonprofit Zrt., a 
Volánbusz Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a Magyar Mérnöki 
Kamara, a Közle kedés tudományi Egyesület, illetve a 
Magyar Út- és Vasútügyi Társaság képviselői is részt 
vettek Tököl, Szigethalom, Sziget szentmiklós polgár-
mestereivel.

Önkormányzatunk a Sziget Industrial Ingatlan-
fejlesztő Alappal (továbbiakban fejlesztő) 2018-ban 
településrendezési szerződést kötött. A szerződés 
alapján a fejlesztő nagy volumenű forgalmi beru-
házásokat hajt végre, ennek keretében létesül vá-
rosunk új, harmadik M0-csomópontja. A képviselő-
testület január 29-i ülésén döntött arról, hogy a 
beruházás hátralévő tartalmát a fejlesztővel köl-
csönösen az alábbiak szerint kívánja módosítani:

– az eredetileg vállalt, úgynevezett „bypass”, 
vagyis a Csepeli úti körforgalomnál az M5 autó-
pálya felé tartó direkt ág megépítése helyett a 
fejlesztő nettó 100 millió Ft értékben út- és jár-
daépítéseket hajt végre a város területén;

– a fejlesztő tervezetten az idei év végéig 
megépíti az új M0-csomópont déli oldali le- és 
felhajtóját, valamint a Csepel-szigeti gerincúton 
a csomóponthoz tartozó új körforgalmat, továb-

bá az M0 északi oldalán már elkészült le- és 
felhajtókhoz kapcsolódó, még hátralévő új, köz-
vetlen felhajtóágat is.

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ M0-CSOMÓPONTI BERUHÁZÁSRÓL

Szigetszentmiklós Város Ön kormányzata 
még 2018 januárjában nyert 200 millió fo-
rint vissza nem térítendő állami támogatást 
az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sének támogatása Pest megyében” címmel 
meghirdetett pályázaton. Önkor mány-
zatunk az „Új egészségügyi intézmény léte-
sítése Szigetszentmiklóson” című, PM_
EUALAPELLATAS_2017/94 azonosítószámú 
projektjének megvalósítására 2018. 06. 06-
án támogatási szerződést kötött. 

A Csépi út mellett (hrsz. 7030) az 1 db 
felnőtt háziorvosi rendelőt és 1 db gyer-
mek háziorvosi rendelőt magába foglaló 
egészségügyi intézmény megépítésére 
Szi get szentmiklós Város Önkormányzata, 
sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően, a Bamax Work Kft.-vel a vállal-
kozási szerződést 2019. november 18-án 
megkötötte, a kivitelezés megkezdődött. 
Az ütemterv szerint 2020 nyarán nyithatja 
meg kapuit az új rendelő.

Az 1208 m2 nagyságú ingatlanon egy 
kétszintes épületben összesen 351 m2 
hasznos alapterülettel épül meg a rendelő 
a hozzá tartozó parkolóval együtt, zöldfe-
lület kialakításával.

A földszinten az alapvető funkciókhoz 
tartozó helyiségek kerülnek elhelyezésre. 
Az épületben „beteg gyermek”, „fertőző 

gyermek”, „egészséges gyermek” és „beteg 
felnőtt” önálló egység, négy külön bejá-
rattal kerül kialakításra. Minden egység-
hez saját váró, vizesblokk és vizsgáló, 
ren  delő, kezelő vagy tanácsadó tartozik, 
összesen 254 m2 hasznos alapterületen. 
Az emeleti szintre kerülnek: 97 m2 hasz-
nos alapterületen a személyzeti öltözők, 
pihenő-tartózkodó, valamint a gépészeti 
helyiség.
A támogatás forrása: 
Pest megye Területfejlesztési Programja
Támogató neve: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye:
2310 Szigetszentmiklós, 
Bucka városnegyed, hrsz. 7030
A támogatott tevékenység megkezdésé-
nek időpontja: 2019. november 18.
Kivitelezés várható befejezése: 
2020. április 30.
Támogatás összege: bruttó 200 millió Ft
Támogatás mértéke: 78,89% 

Megszületett a döntés 
a Mű út–Gyári út 

kereszteződés felüljárójáról

Sajtóközlemény
a Bucka városnegyedben megindult 

új rendelő kivitelezéséről

Kivitelező cég:
Bamax Work Kft.
1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 69.
További információ:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
+36-24/505-504
www.szigetszentmiklos.hu
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A polgármester indítványára csúszdás „kastélyjátszó-
tér” kialakítását és a térvilágítás fejlesztését tervezi az 
önkormányzat. Nagy János előterjesztésében a Kéktó 
Szabadidőparkot, azon belül a volt petanque-pálya 
helyét jelölte meg a kivitelezés helyszínéül. Mint fo-
galmaz: „A környező nagyobb településekhez hason-
lóan Szigetszentmiklós lakosságánál is igény merült 
fel egy nagyobb, több korosztály kívánságát kielégítő 
játszótér építésére. A Bucka, Lakihegyi és Északi 
Városrészek Fejlesztési Bizottságával történt egyezte-
tések alapján a Kéktó bizonyult a legmegfelelőbbnek, 
mivel a lakosság számára akár gyalog, akár kerékpár-
ral, illetve autóval is kényelmesen elérhető. A terület 
rendelkezik szociális blokkal, mely nagyrendezvények 
esetén tart nyitva, egyébként tavasztól őszig mobil 
WC áll a lakosság rendelkezésére, szintén ebben az 
időszakban működik az ivókút is. A térfigyelő kame-
rahálózat már kiépítésre került, a térvilágítás és a 
parkolás részben megoldott, részben jelen projekt 
keretében tervezzük mindkettőt fejleszteni.”

A tervek tartalmazzák továbbá, hogy a játszótér 
50 cm magas homokágyban 6 rönkpad és kerítés 
telepítésével valósul meg. Emellett a parkolóterület 
is új kerítést kap a Jegenye utcai oldalon a Kis-Duna 
felé végig. Térvilágítást a játszótéren, valamint 400 

méter hosszan a futópálya mentén kíván kialakítani 
az önkormányzat. A képviselő-testület január 29-én 
döntött a feladat megvalósításáról. A tervek szerint 
gyermeknapon kerül átadásra. 

A szigetszentmiklósi Napraforgó 
Óvoda a kisgyermekkori környezeti 
nevelés terén végzett tevékenysége 
elismeréseként elnyerte az Örökös Zöld 
Óvoda megtisztelő címet. Tag in  téz-
ményük, a Szigetszentmiklósi Napra-
forgó Óvoda Szivárvány Tagóvoda pe-
dig másodízben nyerte el a Zöld Óvoda 
címet, melyet 3 évig használhat. Az 
oklevelet a tagintézmény vezetője, 
Sallai Gáborné vette át, tájékoztatott 
Jámborné Miskolczi Éva intézményve-
zető, aki hangsúlyozta: „Mind két in-
tézmény dolgozói továbbra is elkötele-
zettek a Pedagógiai Prog ra munkban 
megfogalmazott kör nye zet tu datos 
nevelés iránt, mely napi szinten meg-
jelenik óvodai nevelésünkben, a neve-
lési területek és hagyományaink tekin-
tetében is. Törekvéseink a környezettu-
datos magatartás és az ökológiai 
szemlélet felé a gyermekeken keresztül 
a családokat is arra készteti, hogy 
odafigyeljenek a környezetükre, saját 
életmódjukra, életvitelükre. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy egyre többen kap-
csolódnak be programjainkba, és 
ajánlják fel támogatásukat ezek meg-
valósításához.” 

Az Agrárminisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízá-
sából a Magyar Mezőgazdasági Mú -
zeum és Könyvtár 2019-ben tizenhar-
madik alkalommal hirdette meg a 
Zöld Óvoda, Címmegtartó Zöld Óvoda 
és az Örökös Zöld Óvoda nyílt pályá-
zatot óvodák számára. Az oklevelek 
átadására január 23-án került sor a 
Magyar Mező gazdasági Múzeumban. 
(Fotón balról jobbra: László Tibor 
Zoltán, az Agrárminisztérium környe-
zetvédelemért felelős helyettes állam-
titkára, Sallai Gáborné, Kisfaludy 
László, az EMMI köznevelésért felelős 
helyettes államtitkára.)

„A Hullám utcában megnövekedett a gépjárműforgalom, az autóval közlekedők 
sok esetben figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozó táblákat, ami emeli a 
balesetveszély kockázatát. Járda hiányában a gyalogosok az úttesten közlekednek, 
így a felgyorsult átmenő forgalom veszélyezteti a biztonságukat” – fogalmazott 
előterjesztésében Orosz László képviselő. Megoldásként a Hullám utca egy-
irányúsítását javasolta a Rádió utca és a Híradó utca között, a Rádió utca irányá-
ba. A képviselő-testület február 19-i ülésén támogatta a javaslatot.

Egyirányúvá válik a Hullám utca egy szakasza 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
BOBI-val, vagyis egy nagy plüssállattal lepte meg a 
szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda csaknem 120 
csemetéjét. A vöröskeresztes bázisintézményként is 
működő óvoda kiemelkedő, példamutató munká-
jáért kapta a játékot.

A Napsugár Bázisóvoda munkatársai és segítői 
már több mint 100 vércsepphőst toborozva támo-
gatták az önzetlen segítségnyújtás ügyét, emellett 
tematikus egészséghéten a helyes táplálkozásra, 
mozgásra és a lelki egészségre hívták fel a figyelmet. 
A többi között elsősegély-oktatást, jótékonysági vá-
sárt, szociálisan rászoruló gyermekek számára in-
gyenes hajvágást szerveztek.

A puha kutyust Balázsné Hajdu Hajnalka intéz-
ményvezető vehette át január 28-án.

A Magyar Vöröskereszt 1921 óta a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt működésével is gazdagítja a 

mindennapok – korosztályra is fókuszáló – segítség-
nyújtását. A BOBI, vagyis a Bázisóvoda és Bázisiskola 
10 éves programjában már 70 óvoda építi be intéz-
ményi foglalkozásai közé a vöröskeresztes aktivitást.

Gyereknapi meglepetés lesz 
a „kastélyjátszó”

„ÖRÖKZÖLD” 
A NAPRAFORGÓ

ÓRIÁSKUTYA AZ OVIBAN
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MEGALAKULT A „BUCKA-ŐRSÉG” 

A Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület legújabb tagjai felváltva, egyelőre éjszaka 
járják a Bucka városrészt. A csapatot 17 buckai lakos alkotja. Fog lal kozásukat tekint-
ve vegyes a társaság, van közöttük üzleti tanácsadó, szakács, informatikus, tanár, 
gyesen lévő anyuka. Nagy Ferenc pedig egy élelmiszerbolt vezetője nappal. Ő irá-
nyítja a csapatot, amelynek tagjai minden este és éjszaka bejárják a Buckát. 
Ellenőrzik a Duna mentét, a parkokat, játszótereket, valamint az utakat a legkisebb-
től a legnagyobbig. Amint többen lesznek, nappali járőrözést is terveznek. Nagy 
Ferenc hangsúlyozta: „Szükségét éreztük a szolgálat létrehozásának, mert az utóbbi 
időben sok volt a betörés, és szinte naponta találkozunk illegális szemétlerakással. 
Szeretnénk biztonságot nyújtani buckai lakótársainknak, illetve megelőzni az emlí-
tett problémákat. Célunk, hogy egy tisztább, élhetőbb, biztonságos környezetet tud-
junk teremteni magunknak és gyermekeinknek." A koordinátor hozzátette, hogy 
önerőből beüzemeltek egy közvetlen mobiltelefonszámot, amin szolgálat közben a 
lakosok bejelentéseit is fogadják, emellett e-mailen is elérhetőek. A buckai felada-
tokhoz a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület biztosított ruhát és egy gépjármű-
vet. Terveik szerint az autót egy menetrögzítő kamerával, egy GPS-készülékkel és 
egy chipolvasóval szerelik fel a jövőben. A polgárőrök saját szabadidejükben, telje-
sen önkéntesen vesznek részt a munkában, minden ellenszolgáltatás nélkül.

PÁLYÁZAT!
CÉL A MINŐSÉGIBB NEVELÉS
Hangszer- és hangtechnikai eszközfejlesztésre hirdetett támogatási pályá-
zatot a Városbarát 2310 Egyesület. A rendelkezésre álló keretösszeg 
(1  250  000 Ft) az egyesület számlájára a 2017-ben meghirdetett 
„Zongora Szigetszentmiklósnak” közösségi adománygyűjtés során folyt be.

„Az akkori cél kényszerű módosulása után az összegyűlt pénzt pá-
lyázati úton a város oktatási és nevelési intézményei között kívánjuk 
kiosztani, ezzel lehetőséget adni az ének-zenei nevelés minőségének 
emelésére, hangszerek, kották, hangtechnikai eszközök beszerzésére” 
– tájékoztatott Szegedi Zsuzsanna, az egyesület elnökségi tagja. A pá-
lyázat részleteiről az alábbi linken tájékozódhatnak: www.varos-
barat2310.hu.

ÖNNÉL IS KOPOGTATHATNAK
Lakossági adatfelvételt hajt végre a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Sziget-
szent miklóson. Az érintett témák között 
munkaerő-felmérés, utazási szokások, va-
lamint a háztartások költségvetése és élet-
körülményei szerepelnek. A felmérést a KSH 
megbízásából a Statek Kft. végzi. A szakképzett 
kérdezők minden esetben fényképes igazolvánnyal 
igazolják magukat, az önkéntesen válaszoló lakosok adatait az előírá-
soknak megfelelően, bizalmasan kezelik. További felvilágosítás: https://
www.ksh.hu/eletmod

ÉV VÉGÉRE KÉSZÜLHET EL A KÉZI CSAR NOK. 
Városunk önkormányzata a február 19-i képvise-
lő-testületi döntés értelmében meghosszabbítja 
támogatási szerződését a Sziget szentmiklósi Kézi-
labda Sport Körrel (SzKSK). Erre amiatt volt szük-
ség, mert idén januárban az építési beruházás ki-
vitelezését végző vállalkozóval a szerződés fel-
mondásra került a beruházó SzKSK által, azonnali 
hatállyal, a vállalkozó szerződésszegése (nem tel-
jesítése) miatt. A Te mesvári utcai kézilabda-sport-
csarnok megvalósítása folytatásának lehetősége 
így Sziget szentmiklós Város Önkor mányzata mint 
támogató részéről továbbra is biztosított. 
Önkormányzatunk támogatóként a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint a beruházás össz-
költségének 30 százalékos, de legfeljebb 152,5 
millió Ft-os támogatást nyújt, illetve a város kizá-
rólagos tulajdonában lévő Temesvári utcai terüle-
tet biztosítja a beruházás megvalósítása érdeké-
ben továbbra is. Az építkezés jelenleg cca. 70%-os 
készültségi fokon áll. A szerződés azonnali hatályú 
felmondása miatt szükségessé vált intézkedések 
(az épület készültségi fokának pontos meghatáro-
zása, az eddigi kivitelezést végző vállalkozóval 
történő elszámolás, új közbeszerzési eljárás előké-
szítése stb.) folyamatban vannak az épület mi-
előbbi befejezése érdekében. Az állagmegóváshoz 
szükséges munkálatok jelenleg is folynak. Az 

SzKSK tájékoztatása szerint így tervezetten az 
építési beruházás 2020 májusában, nyár elején 
folytatódhat és várhatóan az idei évben befeje-
ződhet a ké zi csarnok kivitelezése.

Ingyenes vetítésre hívjuk önöket
Az 1848–49-es hőseink és Kossuth Lajos, városunk első díszpolgárának 
emléke előtt tisztelgünk Szigetszentmiklós lakóival március 15-én.

A helyi temetőben 9 órakor Kardos István sírjánál emlékezünk, majd 
10 órakor a Kossuth Lajos utcában, a városi ünnepségen rójuk le tiszte-
letünket a forradalom és szabadságharc áldozatai, hősei előtt. Beszédet 
mond Nagy János polgármester.

Önkormányzatunk felkérésére ezen a napon a Nádasdy film szín-
házban a Hídember című filmet vetítik. Az eseményen gróf Széche nyi 
Tímea meghívottként vesz részt. A 16 órakor kezdődő filmre ingyenes a 
belépés, amennyiben felmutatják jegyüket. 

A tiszteletjegyek a délelőtti ünnepségen kerülnek kiosztásra.
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2020. 01. 20.
1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet a 
lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 
szóló 26/2011. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról:

�  Az önkormányzat tulajdonában álló szociá-
lis bérlakások és nem lakáscéljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 
szóló rendeletet az alábbiak szerint módosí-
totta a testület:

�  A beérkező pályázatok elbírálását a Vá ros-
üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
végzi.

�  A Városüzemeltetési és Környezet védelmi 
Bizottság a szociális helyzetet figyelembe 
véve dönt.

�  Az a személy, aki sikeresen pályázott, szer-
ződésben meghatározott időn belül köteles 
a szerződést megkötni, amennyiben ezt 
nem teszi meg, további harminc napon be-
lül kérheti a döntés felülvizsgálatát. 
Azonban, ha határidőn belül nem teszi meg 
vagy a bizottság elutasítja kérelmét, abban 
az esetben jogosultságát elveszti.

�  A bérlőnek a szerződésben vállalnia kell, 
hogy a lakás rendeltetésszerű használatát 
évente kétszer ellenőrizheti a hivatal, egy-
idejűleg igazolnia kell a közüzemi számlák 
és egyéb, szolgáltatással kapcsolatos (sze-
métszállítási díj) számlákat. Abban az eset-
ben, ha közüzemi tartozása van, amennyi-
ben azt a szolgáltató engedi, előfizetéses 
mérőórát köteles igényelni.

�  A Szent Miklós útja 9. szám alatti bérlakások 
az önkormányzati dolgozó, vagy önkor-
mányzattal szerződött, vagy önkormányzati 
feladatot ellátó személy veheti igénybe, 
előre a szerződésben meghatározott felté-
telekkel.

�  Amennyiben a bérlő halála miatt szűnik 
meg, és nem marad utána jogosult személy, 
abban az esetben 15 napon belül értesíteni 
kell a hivatalt, és leltárt kell felvenni.

2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet a 
változtatási tilalom elrendeléséről a Fel-
sőtag városrészben:

�  A Felsőtag városrészben építési tilalmat 
rendeltek el 2021. december 31-ig. Az új 
rendelet szerint nem jár kárterítési igény 
ezen a területen annak, aki bármilyen ingat-
lannal rendelkezik a területen.

2020. 02. 20.
A képviselő-testület a rendes nyilvános ülésén 
az éves költségvetését tárgyalta. Ezt megelőzte 
egy előkészítő tervezet, melyet minden bizott-
ság megkapott, és megtárgyalt. Ezeken a tár-
gyalásokon hangzottak el a bizottsági tagok 
javaslatai a költségvetéssel kapcsolatban. E tár-
gyalások fő célja, láthatóvá tenni, hogy a város 
miből és mit fog tenni, melyek lesznek azok az 
elsődleges feladatok, amelyeket el kell végezni. 
A költségvetési tervezet elsődleges célja annak 
az eldöntése, hogy bázisalapú vagy tervezés 
szempontú költségvetés jöjjön létre, ami azt je-
lenti, hogy elsősorban a város és a lakosság ér-
dekeit szem előtt tartva, a fejlődésre, és ne az 
életbe maradásra koncentráljon. A képviselő-
testület határozott célja az, hogy a rendelkezés-
re álló keretösszeggel az elvárható mértékben 
ne csak jól, hanem átláthatóan is gazdálkodjon.

A 2020. évi költségvetés főösszege:
13 874 824,9 E Ft. 

Az elfogadott költségvetés részletes tételeiről 
az alábbi linken tájékozódhatnak:
www.szigetszentmiklos.hu/hatalyosrendelettar

3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetéséről és végrehajtá-
sának szabályairól, mely tartalmazza az 
alábbiakat:

�  az általános felelősségi, működési, gazdál-
kodási, szabályozási, beszámolási, adatszol-
gáltatási szabályok;

� az előirányzatok feletti rendelkezési jogok;
�  az előirányzat-módosítási és -átcsoportosí-

tási jogok;
�  az egyes személyi juttatás előirányzattal 

kapcsolatos szabályok;
�  az általános és céltartalékok feletti rendel-

kezési jogok;
�  a költségvetési többlet felhasználása, a 

 hiány finanszírozásának szabályai;
�  a nonprofit szervezetek, alapítványok, egy-

házak támogatására vonatkozó szabályok;
�  beszerzések, közbeszerzések szabályai;
� pénzellátás, intézményfinanszírozás;
� pénzmaradvány felhasználása;
�  a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

pontokat.

4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
a Szigetszentmiklós Város Önkor mány za-
tának 2019. évi költségvetéséről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 2/2019. 

(II. 21.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról:

�  a képviselő-testület által 2019. október–de-
cember hónapban hozott költségvetést érin-
tő döntések és a kormány hatáskörében ki-
utalt pótelőirányzatok szükségessé tették a 
költségvetési rendelet újabb, IV. negyedévi 
módosítását. Az előirányzat-módosítások 
összege 563  756,0 ezer forint növekedés, 
melynek eredményeként a költségvetés fő-
összege 15 392 392,2 ezer forintra módosul.

5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról:

�  az elsőfokú építéshatósági feladatok járási 
hivatalhoz történő áthelyezése miatt a hi-
vatal Építéshatósági Irodája 2020 március 1. 
napjától megszűnik, ezzel módosul a szer-
vezeti struktúra;

�  a képviselő-testület és bizottsági ülések anya-
gairól a továbbiakban a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház részére nem ad át bekötött, 
papíralapú példányt, az EDTR-en a nyilvános 
ülések anyagai bárki számára megtekinthetők.

A költségvetési tervezet alapján a mellékle-
tekben az alábbi módosítások szerepelnek:

�  polgármesteri hivatal engedélyezett létszá-
ma, szervezeti egységenkénti bontásban, 
feltüntetve a vezetői munkaköröket;

�  hivatali munkatársak vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségéről szóló táblázat;

�  tanácsadói, főtanácsadói munkakörök jegyzéke;
�  önkormányzati tanácsadói munkakörök 

jegyzéke.

6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról:

�  a 14-es körzet (Felsőtag) visszavétele miatt 
módosítani kellett a védőnői körzeteket, 
ezért plusz egy fő védőnői státuszt kell léte-
síteni 2020. április 1-jétől. Ahhoz, hogy az 
április 1-jétől kezdődő finanszírozás meg-
valósulhasson, március 5-ig be kell érkeznie 
a papíroknak a szakhatósághoz.

TÁJÉKOZTATÓ
Szigetszentmiklós képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiről 

és a 2020-as év költségvetéséről



8 Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 3. szám

TÉNYEK
Az EGOMIR közvetlenül az önkormányzat működ-
tetési körébe tartozó iskolák étkeztetési feladatait 
koordinálja, tekintettel arra, hogy az iskolai közét-
keztetés biztosítása továbbra is az önkormányzat 
feladatai közé tartozik. Annak ellenére, hogy az 
iskolai működtetési és szakmai feladatokat már a 
tankerületek irányítják. Az étkeztetéssel foglalko-
zó munkatársakat az intézményekben az élelme-
zésvezetők irányítják, munkáltatójuk az EGOMIR. 
Ennek vezetője Bolláné Jakab Barbara, aki ismer-
tette, hogy a városban öt általános és középiskola 
működik, ezekben közel 2500 gyermek veszi 
igénybe az intézményi étkezést. Három iskolában 
helyben, főzőkonyhában történik az ételkészítés, 
kettőbe külső szállító viszi az élelmet, ott csak a 
melegítést és a tálalást végzik.

Az EGOMIR óvodák és bölcsődék főző- és tála-
lókonyháit nem irányítja, hanem a gazdasági 
ügyeiket intézi. Ezekben az intézményekben az in-
tézményvezetők a munkáltatók. Óvodákban 1200, 
bölcsődékben 150 gyermek étkezik naponta. Két 
óvodában és egy bölcsődében van főzőkonyha. 

„A gyerekek csaknem egyharmada 
jut ingyenes étkezéshez 
Sziget szentmiklós intézményeiben.” 

A városunkban működő intézményekben közel 
ezer gyermek étkezhet ingyenesen. A többiek 
szüleinek fizetnie kell. Az egy főre jutó norma és 
ezáltal az étkezési térítési díjak legutóbb 2018 
tavaszán emelkedtek önkormányzati rendelethez 
kapcsolódóan. Az emelés 10%-os volt. 

A nyersanyagnorma egy gyermek ételének 
felhasználandó alapanyagát jelenti, ugyanakkor 
a 100%-os térítési díjat fizető szülők menzakölt-
ségeit is.

Bolláné Jakab Barbara kérdésünkre kifejtette, 
hogy az elmúlt időszakban valamennyi városi főző-
konyha élelmezésvezetője arról tájékoztatta, hogy a 
korábban elegendőnek bizonyult élelmiszer nyers-
anyagnormát sorozatosan túllépni kényszerülnek. 
Ez azt jelenti, hogy az élelmezési dolgozók nem 
tudják a korábban meghatározott keretből megvá-
sárolni a felhasználandó élelmiszer-nyersanyagot. 

„A minőségi romlás nem elfogadható.” 

Mint fogalmaz: „Ez az állapot vagy előirányzat-
túllépést, vagy jelentős minőségi romlást eredmé-
nyez, hiszen gyengébb, olcsóbb alapanyagot szük-
séges vásárolni. Ez a minőségi csökkenés nem elfo-
gadható sem hatósági, sem pedig ellátotti szem-
pontból. Az ÉLOSZ elnökségi tagjaként is elmond-
hatom, hogy valóban erős élelmiszer-áremelkedés 
van folyamatban: a KSH adatait tekintve pl. a ser-
téshúsért 15,5 %-kal, a hús-, és halkészítményekért 
8,4%-kal, a tejtermékekért 5,9%-kal, a burgonyá-
ért 14,7%-kal, a kenyérért 6,7%-kal kellett már a 
télen többet fizetnünk, mint 2018 októberében.”

GYAKORLAT
„A tízórai sajtos melegszendvics volt gyümölcsteá-
val, most készül az orjaleves, sertésszelet, burgo-
nyapüré csemegeuborkával ebédre, uzsonnára 
pedig joghurtos zöldségsalátát kapnak a gyerekek 
teljes kiörlésű kiflivel” – meséli látogatásunkkor 
Kiss Sándorné Katalin, aki több mint 40 éve dolgo-
zik a szakmában. Ő az Élel mezésvezetők Országos 
Szövetségének egyik alelnöke, egyben a Csicsergő 
Óvoda élelmezési vezetője. Mint magyarázza: „Egy 
óvodás gyermek nettó étkezési térítési díja 445 Ft. 
Fejenként ennyi pénzből kell biztosítani a napi ada-
gokat. Az árak felszöktek, ez az összeg a normál 
étkezést sem fedezi, nem beszélve a speciális diétát 
igénylő gyerekekét. Az EMMI rendelet ajánlását be 
kell tartanunk, de már nem bírjuk. Úgy gondolom, 
mihamarabb emelni kell a normát.” Az ajánlásban 
előírtak között túlnyomórészt gyümölcs, zöldség, 
tejtermék, húsok szerepelnek. Utóbbiból nyúl és 
egyéb vadhúst is lehetne adni a gyerekeknek, de 
ahogy fogalmaz, erről csak álmodni mernek. 

Hozzáteszi, mindenképpen arra törekednek, 
hogy magyar termékeket vásároljanak, főképp helyi 
termelők bevonásával több okból is: mert sokkal 
biztonságosabb a nyomonkövethetőség, az előírá-
sok betartása, vegyszerek mellőzése. Máshonnan 
vásárolt, például külföldi terméknél valószínű, hogy 
soha nem fogják látni ezeket az információkat. 
Ennek viszont ára van, amivel bizonyára a szülők is 
szembesülnek a mindennapokban. 

Kissné Katalin minden évben számos konfe-
rencián vesz részt, és városunkban, mint az ÉLOSZ 
központjában is szerveznek élelmezési témájú or-
szágos eseményeket. Véleménye szerint Szi get-
szentmiklóson szerencsés helyzetben vagyunk, 
ugyanis viszonylag közelről be lehet szerezni helyi 
alapanyagokat, a találkozókon számos szakem-
bertől közvetlenül kaphatnak információt a szü-
lők, és az önkormányzat is mindig készségesen állt 
a problémák megoldásához. Eddig minden nor-
maemelési kérelmüknél készségesen állt a rendel-
kezésükre a városvezetés. 

„Rettenetes megélés… 
Bekerül a hároméves gyerek, 
és nem ismeri az ételt.”

Szomorú választ kapunk kérdésünkre, melyben ar-
ról érdeklődünk, mennyit változott az élelmezési 
rendszer, a gyermekek ízlésvilága, a szülők hozzáál-
lása: „Ami a szívemen, az a számon, gyerekcentrikus 
vagyok. Lelkiekben rettenetes megélés az, hogy 
mekkora mértékű változás ment végbe az elmúlt 
évtizedekben. Most ott tartunk, hogy bekerül a 
hároméves gyerek és nem ismeri az ételt. Három 
évig tanítani fogjuk. Ami nekem fáj, hogy behozza 
reggel a szülő, eljön érte este és nyilván én felelős-
ségemnek érzem, hogy a gyerek itt egyen, jól fej-

NORMAEMELÉS 
– Avagy mi és mennyiért kerül az oktatási intézmények ebédlőasztalára? 

EGOMIR, ÉLOSZ, OGYÉI és van még egy pár mozaikszó, ami 
a szülők számára bizonyára ismerősen cseng. Akinek nem, 
annak „lefordítjuk”: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 
Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iro  dája, 
Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, Országos Gyógy-

szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. E három 
 intézmény megkeresésével próbálunk szélesebb körben 
megismerkedni azzal pontosan, hogyan és mi kerül a gyer-
mekek, diákok tányérjára a szigetszentmiklósi ovikban, is-
kolákban. 
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Az OGYÉI, vagyis Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet koordinálásával 
többször készült egyfajta Országos Iskolai 
Menzakörkép. A reprezentatív felmérések ered-

ménye azt mutatja, hogy 2013-ban az általános 
iskolák 46%-a jelzett diétás étkeztetési igényt, 
míg 2017-ben már csaknem háromnegyedük. A 
mellékelt, régiókra osztott ábrán jól látszik, hogy 
például a Közép-Dunántúl és az Észak-Alföld 
területein megduplázódott azon iskolák aránya, 
ahová diétás étkeztetési igényű gyermek járt.

Az OGYÉI szülőknek és közétkeztetőknek 
ajánlott szakmai kiadványa, a Diétás étkezés 
című füzet külön kitér a korábban már említett 
veszélyre.
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DIÉTÁS SZAKTANÁCS

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK

lődjön. A szülők rohanó életmódja kevésbé engedi 
meg, hogy amikor hazamennek munkából, főzze-
nek vacsorát, hogy este a család leüljön együtt ét-
kezni. Nyilván egy bevásárlóközpont pultjairól, 
gyorsétteremből hamarabb fel lehet szedni a va-
csorát. Hamburger, pizza, sültkrumpli… ezeket eszi 
sok gyerek. Nem, vagy alig ismeri emiatt a többi 
ételt, nem szoknak hozzá a főzelékekhez, zöldsé-
gekhez, rostokban gazdag ételekhez, így az oviban 
is ódzkodnak az újdonságtól. Mindent megteszünk, 
de valamelyikük meg sem kóstolja.”

„Nem vagyok benne biztos, 
hogy minden esetben indokolt 
a speciális diéta.”

A normaösszegre visszatérve az élelmezésvezető 
kiemeli, hogy  egyre több a speciális étkezési 
igényű gyermek: „Országos szinten folyamato-

san emelkedik azon gyermekek száma, akik 
laktóz intoleranciával, glutén érzé kenységgel 
(cöliákia), tejfehérje-allergiával, tojásallergiával, 
vagy szénhidrátanyagcsere-zavarral élnek. A 
norma pedig valójában ezt nem fedezi. A speciá-
lis ételeket helyileg nem tudjuk elkészíteni. 
Előállító és szállító cégeket kell bevonnunk, ami 
sokkal többe kerül, ezért ezeket a költségeket az 
önkormányzat fedezi. A szülők napi térítési díjat 
fizetnek, de zömében állami finanszírozással, 
ingyenesen kapják az étkezést a gyerekek. 

Kiss Sándorné Katalin erős párhuzamot lát a 
betegségek kialakulása és a környezetszennyezés 
között, azonban, mint fogalmaz: „Nem bánom, 
ennek ellenére is kimondom, nem vagyok benne 
biztos, hogy minden esetben indokolt a diéta. 
Hallottam már olyat is, hogy szülők átfogó vizsgá-
lat nélkül kiíratták a diétás étkezést egy 
gasztroenteorológussal. Nem biztos, hogy jót te-

szünk ezzel, sőt, lehet, hogy rosszabb a gyermek-
nek, ha nem ismeri meg a természetes ételeket. A 
gyermeknek olyan élelmiszert kell ennie, ami az 
emésztését, bélbolyhait erősíti. Meg kell tanítani 
idejében, hogy a gyermek rágjon nyers zöldségeket, 
kenyérhéjat. Ez már nincs, sokan nem is ismerik.” 

A diétás „divat” egy kicsit a 2015-ös történ-
tekre emlékeztet minket, amikor megszigorítot-
ták a só- és cukortaltalmat a menzán. Katalin 
egy nagy hisztériának nevezi azt az időszakot. 
Eszébe jut egy kisgyerek, aki miniatűr sószóróval 
érkezett az oviba és megmutatta, hogy ő akkor is 
meg fogja sózni a kis ennivalóját, ha nem elég 
sós. Katalin kiemeli: „Mindig azt mondom, hogy 
egy étel legyen ízletes! Szoktam hangoztatni, 
hogy magyar emberek vagyunk, magyar gének-
kel születtünk, lehet, hogy a mi szervezetünk va-
lamivel több sót igényel, mint mondjuk egy né-
meté, amerikaié. Ezt is figyelembe kellene venni."

Varga Éva 
„Amikor hazajön a gyerek, az az első, 
hogy éhes. Nagyon fontos erről be-
szélni. Tudom, hogy egyre drágább 
minden, de már a családi pótlék 

mértéke sem fedezi a menzaköltségünket. A minő-
séggel többnyire meg vagyunk elégedve, de az éte-
lek mennyisége úgy gondolom, katasztrofális… 
Legutóbb egy paradicsomos húsgombócban egyet-
len apró gombóc volt, három darabka krumplival. Ez 
egy 9 éves gyermek számára nem elegendő.

Vasenszky Edit 
„A tizenéves unokáim azt mesélik, 
hogy a reggeli, az uzsonna finom és 
változatos, de az ebéd hideg és sót-
lan. Sokáig kell sorban állniuk, így 

gyakran csak a kihűlt ebéd jut nekik. Igazán finom 
ételt havonta egyszer kapnak, de ami a legjobban 
bosszantja őket, hogy csak a pedagógusok asztalá-
nál van só- és cukortartó. Úgy gondolom, hogy egy 
fárasztó tanítási nap után ízletesebb ételt érdemel-
nének a gyerekek.

Kertészné Martonosi Éva 
„Alapvetően elégedett vagyok az 
ovis étkezéssel. Változatos és igye-
keznek egészséges ételeket a gyere-
kek elé adni. Úgy tudom, finoman is 

főznek. Csak egy dolgot emelnék ki, ami nem igazán 
tetszik: úgy két-három hetente reggelire gabonago-
lyó vagy gabonapárna van tejjel. Szerintem ez nem 
valami laktató úgy, hogy tízóraira csak gyümölcs 
van. Ezeken a napokon, úton az oviba adok a kisfi-
amnak egy elnyammogni való szendvicset.”

Az indokolatlanul szigorú diéta  
hosszú távon akár  
egészségkárosodáshoz is vezethet.

Az étrendi kezelés megkezdésekor minden 
esetben fontos szem előtt tartani, hogy 
csak az a személy kezdjen diétába, akinek 
diagnosztizált betegsége van, azaz
�  betegsége kellően körültekintő  
kivizsgálási folyamat végén,

�  a szakmailag elfogadott diagnosztikus 
eljárások eredményeire alapozva,

�  az érvényes irányelveket követve,
�  szakorvos által lett megállapítva.
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A diétás étkeztetési igényű gyerekekkel rendelkező iskolák aránya, 2013 és 2017
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KISVÁROS: Mit jelent a „zöld” táplálkozás? Ide 
sorolhatjuk akár azt is, hogy „többé nem iszom 
szívószállal” és azt is, hogy „nem főzök távoli or-
szágok alapanyagaiból”?

Papp Andrea: „Zöld” táplálkozáson a köz-
nyelvben leginkább a környezettudatos táplálko-
zást értjük, amibe valóban beletartoznak az általad 
említett szempontok. A fenntartható táplálkozás 
fogalma már összetettebb. A fenntartható étren-
deknek egyben környezetbarátnak, egészségesnek, 
szociális, kulturális és gazdasági szempontból is 
megfelelőnek kell lenniük. Attól, mert egy táplálko-
zási forma kvázi jobban védi a környezetet, nem 
biztos, hogy egészséges, és sorolhatnánk. A speciá-
lis irányzatok közé tartozik például a húsmentes, 
vegetáriánus vagy az állati eredetű élelmiszereket 
teljesen tiltó vegán étrend, illetve a hulladékmen-
tes táplálkozás, vagy az „50 km-es diéta”, mely 
során az élelmiszert legfeljebb 50 kilométeres tá-
volságról lehet beszerezni, enyhítve a környezetká-
rosító szállítás és vegyszerezés mértékét.

KV: Már korábban elindult, de talán az utóbbi 
években felerősödött a „zöldétkezés” trendje. Te, 
fiatal korod ellenére, hosszú ideje tapasztalod a 
változásokat, kutatod a lehetőségeket. Mennyire 
látod nyitottnak a lakosságot?

P. A.: Én az emberek többségének hozzáállását 
egyre pozitívabbnak találom. Mindenki tapasztalja, 
hogy drasztikusan változik az éghajlat és ezzel 
együtt a környezetünk. Ezzel párhuzamosan a 
több  ségben megjelenik egyfajta tettvágy. Persze 
nem elhanyagolható tény, hogy a kidobott étel, 
felhasznált csomagolóanyagok, hazai és import 
élelmiszerek aránya, az üzemanyag-felhasználás a 
szállított ételek terén még mindig hatalmas számo-
kat mutatnak. A Nemzeti Élelmiszer lánc-bizton sági 
Hivatal Maradék nélkül elnevezésű programjának 
keretében felmérték az itthon termelődő élelmi-
szer-hulladék mennyiségét. Megdöbbentő eredmé-
nyeket kaptak. Egy fő évente 92 kilogramm élelmi-
szert dob ki a kukába. Ez évi 88 millió tonna élelmi-
szer-hulladékot jelent, amelynek közel fele elkerül-
hető lenne. 

KV: Ha sorrendbe kell tenned a tudatlanság, lus-
taság, felelőtlenség (esetleg egyéb) szavakat, me-
lyiket tartod a legsúlyosabb „hibának” a témával 
kapcsolatban?

P. A.: Azoknál, akiket nem foglalkoztat a téma, 
én a felelősség hárítását látom leginkább problé-
másnak. A „mégis, mit tehetnék én, kisember…?” 
típusú kifogásokkal rendszeresen találkozom, pe-

dig az egyéni hozzáállás központi eleme a jó irányú 
változásnak. Így tudjuk majd befolyásolni a cégek 
vagy politikusok döntéseit. Például, ha minket sem 
érdekel, hogy mennyi csomagolóanyag van egy 
terméken, a cégeket miért érdekelné?

KV: Hogyan látod, szükséges-e egy teljes élet-
módbeli változás ahhoz, hogy környezettudato-
sabban étkezzünk?

P. A.: Én azt mondom, ne a teljesre koncent-
ráljunk, hanem azokra az apróbb lépésekre, amiket 
elsőre könnyen meg tudunk tenni. A többit majd 
ezek vonzzák maguk után.

KV: Ha nem drasztikusan, hanem kisebb lépések-
kel indulunk el ezen az úton, miként tehetjük ezt 
a leghatékonyabban, és mi az, amit mindenképp 
tanítsunk meg gyermekeinknek is?

P. A.: Egyetlen mondat: 

NE PAZAROLJUNK!
KV: Halljuk, hogy romlik a termőföldek, a vizek, a 
húsok minősége. Szerinted hova vezet ez, mit fo-
gunk enni a jövőben?

P. A.: Hogy mit eszünk évtizedek múlva, most 
dől el az asztalokon. Talán sosem volt még ilyen 
fontos, hogy az egészséges élelmiszert, táplálkozást 
miként határozzuk meg. Ahhoz, hogy visszaszorít-
suk a divat miatti pazarlást, tudományosan és az 
egészségügyben is képzett szakemberekre van 
szükség. Nagyon félelmetesnek hathat az, amit 
nem értünk. Az élelmiszeripar működése, adalék-
anyagok és mellékhatásaik, a kémiai, biológiai ma-
nipulációk, mi hogyan hat a testünkre stb. 
Számtalan egészségügyi, táplálkozástudományi, 
élelmiszer-ipari és természettudományos szakem-
ber van az országban… Ha próbálunk őszintén és 
szerényen állni a helyzethez, könnyen belátható, 
hogy a XXI. század élelmiszeriparát, tudományos 
eredményeit és egészségügyi működését nem fog-
ja egy-egy konkrét szakma teljesen átlátni. A kom-
petenciaháborúkat háttérbe, a közös munkát pedig 
előtérbe kellene helyezni egy olyan országban, ahol 
az egészségügyi statisztikák világviszonylatban is 
siralmasak. A jelenlegi rendszer: nem fenntartható.

Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mit 
fognak enni az ükunokák, de az biztos, hogy a 
táplálkozási divathullámok és az ebből (is) fakadó 
mai és jövőbeli túltermelés, illetve pazarlás nem 
fogja megkönnyíteni a dolgukat. Csak ismételni 
tudom magamat: viszonyuljunk szerényebben az 
élelmiszerhez! Ezzel nagyon nem lőhetünk mellé, 
főleg, ha szeretnénk a jövő embereire is gondolni.

„ÉTELmódVÁLTÁS”
A Napi Táptudás és a Felelős 

Gasztrohős tanácsai 
az élelmiszer-hulladék csökkentésére:

Szemetes helyett komposztálás
Az állati eredetű maradékok kivételével, az 
ételek nagy része komposztálható.

Leltározni
Érdemes legalább hetente „leltározni”, feltér-
képezni, milyen alapanyagok vannak otthon, 
és azokat felhasználni a lejárati dátum előtt.

Határidők
A „fogyasztható” határidőt érdemes betar-
tani, azonban a „minőségét megőrzi” dá-
tum többnyire útmutatás. Saját ítélőképes-
ségünket is használhatjuk ahhoz, hogy 
megállapítsuk, ehető-e még az étel.

Bevásárlólista
Jó, ha ragaszkodunk a tervekhez. Emellett 
ne menjünk éhesen vásárolni és próbáljunk 
meg ellenállni a reklámoknak. Csak azt ve-
gyük meg, amit biztosan megeszünk. 

Ételmegosztás
Ha túl sok ételt készítettünk, osszuk meg 
szomszédokkal, barátokkal. Amennyiben le-
hetőségünk van, a felesleget adjuk oda rá-
szorulónak, karitatív szervezetnek.

Maradék fagyasztása
A megfelelően tárolt élelmiszerek tovább 
maradnak frissek és finomak. Ha valamiből 
mégis túl sokat szereztünk be, fagyasszuk 
le, mielőtt megromlana.

Műanyagok mellőzése
Tegyük fel, mégis arra kényszerülünk, hogy 
étteremből vigyük haza a vacsorát! 
Amennyiben az üzlet szabályzata engedi, 
kérjük az általunk hozott ételhordóba az 
ételt. A műanyag evőeszközöket stb. már a 
rendelésnél utasítsuk el. 

Mondhatunk nemet
Kivételes eseteken kívül (pl. betegség, moz-
gáskorlátozottság) szinte minden alkalom-
mal mondhatunk nemet a szívószálra. 
Valljuk be, szükségtelen használatával csak 
a szemétgyártást támogatjuk. Amennyiben 
mégis elengedhetetlen, használhatunk ter-
mészetes anyagból, például fémből készült 
szívószálat.

Előrelátóan
Mindig legyen a táskánkban egy vagy több 
strapabíró, például textilszatyor. Így a be-
vásárlásnál nem növeljük a műanyag zacs-
kók egyébként is óriási szeméthalmát. 

Csomagolásmentesen
Részesítsük előnyben a minimálisan, termé-
szetes anyagokba csomagolt 
árucikkeket vagy vásároljunk 
csomagolástól teljesen men-
tes termékeket. 

Papp Andrea gasztrobiológus, táplálkozástudományi szakember, a Napi 
Táptudás Blog szerzője, tanácsadóként a Felelős Gasztrohős Alapítvány 
csapatát egészíti ki. Szakértőnk a többi között olyan kérdéseket kutat, 
mellyel válaszokat találhatunk a finom és egyben egészséges ételek 
elkészítési módjára, emellett segít abban, hogy konyhánk fenntartha-
tóbbá, környezettudatosabbá, pazarlásmentessé váljon.FO
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KISVÁROS: Az elmúlt időszakban melyek voltak 
a helyi lakosságot leginkább érintő változások?

HÁJAS RÓBERT SÁNDOR: Igazi áttörő 
fejlesztés 2014-ben történt. Ekkor vezettük be a 
„kék” buszokat Szigetszentmiklósra, mert a la-
kosság régóta szerette volna ezt. Azóta a rend-
szert finomítottuk, ad hoc problémákat kezel-
tünk. A Bucka esetében az ötödik midibusz is 
forgalomba állt, így a lakosok utazási igényeit 
jobban kiszolgálják. Elindult az agglomerációs 
buszok járatcsaládjában a 279B, 280B járat, ami 
az „Ófalu” városrészben szállítja az utasokat a 
korábban 677 viszonylatként közlekedett midi-
buszos útvonalon. Alacsonypadlós, akadály-
mentesített, klímás autóbuszokat állítottunk 
forgalomba valós idejű utastájékoztató rend-
szerrel. Ősszel pedig elindult a Sziget körjáratú 
autóbusz is, így az addig ellátatlan Dunapart-
negyed egy része már autóbusszal feltárt te-
rület lett, közvetlen eljutást biztosítva a 
Városházához.

KV: Mi jellemezte az újonnan elindult „Sziget-
járatot”, milyen eredményekkel zajlott a próba-
időszak? Számíthatnak-e a lakosok a járat 
meghosszabbítására az Üdülő sor irányába?

H. R. S.: A járat az első napokban már sike-
resnek bizonyult. Személyesen is utaztam a 
busszal, ahol az utazók a járművezetőknek 
örömüket fejezték ki az új 678-as viszonylat 
elindulása kapcsán. Jelenleg az öt darab midi-
busszal, a szolgáltatónál rendelkezésre álló jár-
művezetői állomány maximális igénybevételé-
vel sikerül teljesíteni az igényeket. Minden la-

kossági bejelentést komolyan kezelünk. 
Azonban ennél több igényt a Szigethalmi for-
galmi üzem jelenlegi járműparkja és sofőrállo-
mánya nem tud kiszolgálni. Ahhoz, hogy bármi-
lyen pluszigényt vagy kibővített szolgáltatást 
tudjanak biztosítani, egyrészt új járművek és 
több sofőr, másrészt a szolgáltató és a megren-
delő minisztérium együttműködésére van szük-
ség. Az Üdülő sor, mint a település északi város-
része, a Felsőtaggal együtt Sziget szent miklós 
közigazgatási határán belül található. Tehát az 
itt élő polgároknak is biztosítani kell a közössé-
gi közlekedést. Az autóbuszos közlekedés ezen 
irányú kiterjesztésére eddig nem volt lehetőség, 
ugyanis a Rév út–Üdülő sor határán fekvő HÉV-
átjáró fedezetlen vasúti átjáró volt. Így a me-
netrend szerinti személyszállítást, buszközleke-
dést egy 1984-es tiltó kormányrendelet kivite-
lezhetetlenné tett. Tavaly azonban a vasútválla-
latnak hatósági elrendelés alapján fedezetté 
kellett tennie az átjárót a sok baleset miatt. 
A terület fénysorompót kapott és az Üdülő sor 
M0-stól északra eső szakasza is teljesen meg-
újult. Ezzel megnyílt a lehetőség a menetrend 
szerinti vagy igényvezérelt járatok elindítására.

KV: A közeljövőben vagy ebben az esztendőben 
milyen további fejlesztések, bővítések várhatók?

H. R. S.: Idén nagymértékű hálózati szintű 
változásra nem számíthatnak a lakosok. 
A 2020-as évet személy szerint egy stratégia-
alkotás, tervezés évének tekintem. Ahhoz, hogy 
fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, hálózatot 
vagy szolgáltatást bővíteni, szükség van tervek-
re. Első lépésként tavasszal szeretnénk elindíta-
ni egy monitorozást, aminek segítségével az 5 
éve készült Közlekedési Koncepció alapadatait 
frissítjük. Ilyen például a közúti járműforgalom 
méréséből adódó forgalomnagyság, kereszt-
metszeti és csomóponti járműforgalom, vala-
mint célforgalom. Ezeken kívül fontos, hogy 
tisztában legyünk a valós, tényleges utazási 
igényekkel. Ezt a közel 40 ezer fős miklósi lakos-
ság 10%-os mintavételezésével tudjuk elérni. 
A kapott információk részben közlekedéspoliti-
kai, részben közlekedéstervezési és -szervezési 
feladatokhoz nyújtanak segítséget. Nagyon lé-

nyeges, hogy a kérdésekből 90%-os valószínű-
séggel meghatározhassuk az utazási desz ti ná-
ciókat. Ez jelenti a tervezési feladatok alappillé-
rét, enélkül átgondolt fejlesztéseket, intézkedé-
seket felelőtlenség lenne hozni. A fejlesztések 
korlátja többnyire az anyagi kilátások mértéke, 
ami Sziget szent miklós esetében a maga 7 mil-
liárd Ft körüli költségvetésével jó lehetőségeket 
kínál a különféle pozitív intézkedésekre. Azt 
gondolom, a tudatos városvezetés alapvető 
 ismérve, hogy szakemberekre támaszkodik és 
döntéseit nem tűzoltás jelleggel, pillanatnyi 
problémák megoldására fókuszálva hozza meg. 
(Fontos, hogy ezt elmondjam, így tudok teljes 
képet adni a munkámról.) Gazdasági szempont-
ból azonban ügyelni kell, hogy a létrehozott és 
már meglévő rendszerek, infrastruktúrák üze-
meltetése és a város pénzügyi, gazdasági mér-
lege egyensúlyban legyen. Ezért gondolkodom 
rendszerszintű, alapvetően kis beruházási igé-
nyű, azonban pozitív szolgáltatási hozadékot 
eredményező fejlesztésekben.

Ilyen célom jelenleg, hogy a korábban (lásd: 
előző lapszám, februári Kisváros) említett széles 
tarifa- és termékpalettát felszámoljuk. Ennek 
módja az, hogy a Csepel-sziget területén egysé-
ges, „egy jegy, egy bérlet” tarifaközösséget 
hozzunk létre. Tekinthetjük ezt pilot vagy min-
ta projektnek, amihez egy önkormányzati társu-
lás és a közszolgáltatói közösség együttmű-
ködésére van szükség. Ennek a szakmai koor-
dinációját, előkészítését végzem jelenleg. 
Amennyiben eredményesek leszünk, úgy egy 
jeggyel vagy egy bérlettel valamennyi, a térség-
ben közlekedő járatot igénybe tudnák venni az 
utasok. Másik fontos terület a hálózati raciona-
lizálás és fejlesztés, amiben eredményeket kell 
elérni. Ki kell mondani, hogy a közösségi közle-
kedési eszközök között a HÉV az egyetlen ver-
senyképes ágazat a közúti személyszállítás mel-
lett, de jelenlegi állapotából adódóan nem ver-
senyképes az egyéni közúti közlekedéssel szem-
ben. Elavult infrastruktúra, véges kapacitású 
járműállomány és közlekedési hálózat jellemzi. 
Nagyon fontos lenne, hogy állami és uniós fej-
lesztési forrásokhoz jusson az ágazat. Az autó-
buszos közlekedést pedig el- és ráhordásra 
kellene használni. Ennek a kialakítására fogunk 
törekedni és igyekszünk felszámolni a tömeg-
közlekedéssel fel nem tárt területeket.

Központban a tömegközlekedés
Tematikus sorozatunkban helyi közlekedési 
kérdésekre válaszol Hájas Róbert Sándor, 
Szigetszentmiklós város közlekedési szakér-
tője, közlekedésmérnök, jogi szakmérnök.

FOLYTATJUK! 
Sorozatunk márciusi zárócikkében 
olyan környezettudatos lépésekről 
kérdezzük a szakembert, melyek a 
tömegközlekedést érintik. 

Célom, hogy a Csepel-sziget 
területén egységes, „egy jegy, 
egy bérlet” tarifaközösséget 

hozzunk létre.
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2020. márciusi programok
2020. március 07., szombat
Felnőtt- és gyermektáncház
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH)

2020. március 07–08.,
szombat–vasárnap  9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam gyerekeknek
10–14 éveseknek – szülők részvételével. Miben se-
gít? Tanulás, sport, egészségjavítás, célok, álmok…
Vezeti: Kovács Erika agykontrolloktató. Információ, 
jelentkezés: Haszon Gyuláné Ágnes, 30/347-5570.
Szervező: Kovács Erika agykontrolloktató
Helyszín: VKKH

2020. március 08., vasárnap  17.00
Tavaszi Színház Bérlet
Bánfalvy Stúdió: A miniszter félrelép
– bohózat két részben
Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fiatal 
minisztere gáláns kalandra készül az ellenzéki 
frakció titkárnőjével (Jane) egy patinás hotelben. 
Az este azonban nem kezdődik a legjobban, hiszen 
a szobába belépve azonnal találnak egy „hullát” az 
ablakban. Richard végül segítségül hívja parla-
menti titkárát, Geroge Pidgent, így már hárman 
próbálják megoldani ezt a rendkívüli helyzetet. 
Nincs könnyű dolguk, hiszen a szálloda igazgatója 
és főpincére mindig a legrosszabb pillanatban 
zavarja meg őket, míg Richard felesége, George 
édesanyjának ápolónője, valamint a fiatal szerető 
féltékeny férje csak tovább bonyolítja az amúgy is 
kínos szituációt. Ráadásul az éjszaka még mindig 
tartogat meglepetéseket! 
További előadások: április 5., vasárnap. 
17.00 Veres1 Színház: Hogyan nevezzelek? – vígjá-
ték két részben. Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hang ver senyterme

2020. március 13., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub. A Vaslady
Margaret Thatcher hosszú idő után úgy dönt, meg-
szabadul néhai férje ruháitól. Fontos nap ez számá-
ra, és miközben a ruhákat válogatja, megrohanják 
az emlékek. A konzervatívok jelöltjeként 1959-ben 
jutott be az alsóházba. 1970-ben oktatásért és tu-
dományért felelős miniszter lett Edward Heath 
kormányában. Öt évvel később már ő vezeti a 
Konzervatív Pártot. A kommunizmus elleni határo-
zott kiállása miatt ekkortájt kezdik Vasladyként 
emlegetni. Azután 1979-ben győzelemre vezeti a 
konzervatívokat a választásokon és ő lesz Nagy-
Britannia első női miniszterelnöke. A Vaslady tör-
ténete igazán inspiráló. Nőnap környékén mi mást 
is nézhetnénk szívesebben, mint egy határozott, 

kemény nőt, aki minden akadályt legyűr. Egy nő 
csak érzékeny és törékeny tud lenni vagy beírhatja 
magát a történelembe is? Vendég: Vonnák László. 
Rendező: Phyllida Lloyd. Fő sze rep lő: Meryl Streep. 
Házigazda: Petró Karesz (Lakihegy Rádió műsorve-
zetője). Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/nyugdíjas, 
diák. Helyszín: VKKH színházterme

2020. március 15., vasárnap 9.00 és 10.00
Ünnepi megemlékezés
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulóján
9.00 Megemlékezés és koszorúzás. Helyszín: Városi 
Temető. 10.00 Koszorúzás és ünnepi műsor. 
Helyszín: Városháza, Kossuth L. u. 

2020. március 19., csütörtök  18.00
Életmódváltó Klub, „A sorsformáló 9+1 hónap”
Előadó: Muhi András mentálhigiénés szakember
Helyszín: VKKH

2020. március 20., péntek  18.00
Bach Mindenkinek Fesztivál
Helyszín: Kossuth Lajos utcai református templom 

2020. március 20., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellépnek: Fazekas Tamás Trió (instrumentális 
fusion jazz, jazz standardek kicsit groove-os felfo-
gásban). Gereben Zita Zenekar (Gereben Zita a ha-
zai könnyűzenei élet kiemelkedő énekes-dalszerző-
je. Az énekesnő koncertjein egy olyan utazásra in-
vitálja közönségét, melyet zenekarával együtt el-
söprő lendülettel varázsolnak egy nagyszerűen 
szórakoztató közös élménnyé). Jegyárak: 2200 Ft/
felnőtt, 1500 Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: VKKH

2020. március 21., szombat  9.00–13.00
„Könyvtárba mentem” 
– Tavaszi Családi Könyvtárnap
Társasjátékklub és kézműves foglalkozás a gyer-
mekeknek. „Olvass Miklós” olvasásnépszerűsítő 
verseny elindítása. Aula Könyvtár: kiállítás könyv-
tárunk legújabb könyvei közül. Az Év Olvasója 
2019 díjak átadása. „Színezd ki magad!” sarok a 
felnőttkönyvtárban. Ingyenes DVD- és hangos-
könyv-kölcsönzési lehetőség. Diavetítés. „Írasd be 
hozzánk Anyát vagy Apát, akár a Nagyit!” Helyszín: 
VKKH felnőtt- és gyermekkönyvtára

2020. március 26., csütörtök  18.00
Kiállításmegnyitó. Id. Nádasdy János festőmű-
vész és Nádasdy András grafikusművész közös 
kiállításának megnyitó ünnepsége. 
A kiállítás megtekinthető: április 16-ig. 
Helyszín: Városi Galéria

2020. március 27., péntek 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör. Helyszín: VKKH 

2020. március 30.–április 1.,
hétfő–szerda  10.00–18.00
Kézimunka-kiállítás és -vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi Kézimunkások 
Köz hasznú Egyesülete.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

2020. áprilisi előzetes
2020. április 4., szombat  15.30
Gyermek Táncház. Helyszín: VKKH aulája 

2020. április 5., vasárnap  17.00
Színházi előadás
Mihály-Zágon István–Nóti Károly: 
Hippolyt, a lakáj – zenés vígjáték két részben 
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenyterem

2020. április 6., hétfő  18.30
Irodalmi Est a Magyar Költészet Napja 
alkalmából.
Különbéke. Adorjáni Bálint színművész estje 
Szabó Lőrinc művei alapján.
Jegyárak: 1500 Ft/felnőtt, 1000 Ft/diák, nyugdíjas. 
Helyszín: VKKH

2020. április 17., péntek 19.30
Nemcsak Jazz Klub: Maszkura és a tücsökraj
Helyszín: VKKH

2020. április 18., szombat 10.00–15.00
Miklósi Futónap, rajtcsomag-előátvétel
Helyszín: VKKH

2020. április 19., vasárnap 8.00–14.00
V. Miklósi Futónap. Helyszín: Városi Sportcsarnok

2020. április 20–22. 9.00 és 10.30
Tavaszi Gyermekszínház
Jegyár: 900 Ft. Helyszínek: 20-21-én VKKH szín-
házterme. 22-én Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI Hangversenyterme

2020. április 23., csütörtök 18.00
Kiállításmegnyitó. Damó István grafikusművész 
kiállítása. Helyszín: Városi Galéria

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elő-
vételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu oldalon! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Öt és fél év után lépett újra a Nemcsak Jazz Klub 
színpadára a kezdetektől közkedvelt Kossuth-
díjas zenekar.

A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világhá-
ború közötti magyar könnyűzene, a Karády-, 
Kabos-, Jávor-, Latabár-filmek zenéinek korhű 
megszólaltatóiként ismeri és szereti a hallgató-
ság. Január 18-án az ÁJTI hangversenytermében 
az elmúlt év nagy sikerű koncertjeinek anyagá-
ból válogattak. 

Farsangi Családi Délután 
– Maskarások tánca
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
február 1-jén ismét a családoknak 
nyújtott szórakozási lehetőséget. 
Színházi előadással köszöntötték a 
tavaszt a farsangi délutánon. A Bahorka 
Társulat zenés-táncos mesében az ün -
nepkör népszokásait mutatta be. 

Az előadás után gyerekek és felnőt-
tek álarcot, maskarát készíthettek a 
kézműves foglalkozáson. Városunk 
német kisebbsége idén is hagyományos 
fánksütéssel készült a farsangi mulat-
ságra. 

A Hot Jazz Band Szigetszentmiklós nagyszínpadán

KREATIVITÁS ÉS TISZTELET
A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium idei Művészeti estjét február 7-én 
rendezték. Az eseményről Ahmad Jázmin 12.a 
osztályos tanuló, az est egyik fellépője számolt 
be élményeiről:

„A gimnázium idei művészeti estjét a Ki mit 
tud? előzte meg, ahol több kategóriában pró-
bálhattuk ki magunkat, teret adva ezzel a diák-
ság kreativitásának. Az itt részt vevők soraiból 
kerültek ki a művészeti est fellépői. Táncosok, 
zenészek, énekesek, szavalók, szövegmondók 
színesítették a palettát. Kölcsönös tisztelettel 
figyeltük egymás produkcióit.

A szülők, családtagok, barátok mindig egy-
fajta meghitt hangulatot teremtenek, és bizal-

mat biztosítanak a szereplők számára. Emellett 
a szervezés, a hangosítás és szinte minden 
elektronikai háttér irányítása a diákok által va-
lósult meg. Bizonyára ez is jelentős szerepet 
játszott a családias légkör megteremtésében. 
Külön köszönet nekik, a szervezőknek, akik sza-
badidejükből áldozva voltak jelen a többhetes 
előkészítés során és az esten is. Több pozitív 
visszajelzést kaptam mind a szervezésről, mind 
a fellépők teljesítményéről, és magam is kelle-
mes élményként könyvelem el a 2020-as művé-
szeti estet. Remélem, hogy ez a jelentős hagyo-
mány az elkövetkezendő években is folytatódik 
iskolánk életében!” 

(Fotó: Marsi Ádám 10.a osztályos tanuló)

ALKOTÁS-ÖRÖM
Váro sunk ban már ötödik éve – a korábbi egyesületi forma megszűnése 
után baráti társaságként – működik egy nem hivatásos alkotókból álló 
képzőművészeti csoport, a Szigetszentmiklósi Alkotókör. Jelenlegi létszáma 
kilenc fő, amelyhez alkalmanként csatlakozik még öt-hat személy. Több-
ségük már régóta alkot. A festés és rajzolás technikai alapjait festőművé-
szek és művésztanárok által vezetett tanfolyamokon és önképzéssel sajátí-
tották el. A tagok évente egyszer alkotótábort szerveznek Szi get szent mik-
lóson, illetve két alkalommal kiállítást rendeznek, mely jó hangulatban és 
nagy érdeklődéssel szokott zajlani – mondta Márkosi Erzsébet, a társaság 
vezetője. Hozzátette, hogy városunk jó hírét más településre is elviszik, 
ugyanis többször neveznek be képzőművészeti pályázatokra közösen vagy 
egyénileg, és a beválogatott alkotásaik gyakran szerepelnek sikeresen.  
Amennyiben valakiben megvan a vágy az alkotáshoz, és szabadon alkotó 
közösséget keres, csatlakozhat a társasághoz. A Szigetszentmiklósi 

Alkotókör tagjai hetente egyszer, szerdán délután 4-től találkoznak a Kis-
házban (Kálvin tér 1., az Újvárosi Református Templom mellett). Állandó 
tagok: Márkosi Erzsébet, H. Tóth Maja, Fekete Andrea, Vajay Margó, Váradi 
Pál, Beczné Brudi Renáta, Lukács Judit, Somogyi Eszter, Prekop Géza. 
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MIKLÓSI 
BÁL Városunk legnagyobb 

báli eseménye képeken. 

2020. február 8. 
Helyszín: Városi Sportcsarnok

A bál fővédnöke: 
Nagy János polgármester
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1. ÚJSÁGÍRÓ
Ha még nem járt itt, elmondom, hogy a Sárgaház 
Cinema Sziget estjei nem pusztán filmvetítéssel, 
hanem közösségi élménnyel is szolgálnak. Minden 
alkalommal más-más vendéget hívnak a film témá-
jához kapcsolódóan. Beszélgetnek híres színészek-
kel, alkotókkal, szakemberekkel. Az ötlet régóta ki-
pattant. A klubot a Nádasdy filmszínházzal együtt 
kívánták indítani. Több felmerült változat után végül 
2017-re alakult ki a teljes terv, a mozi támogatásá-
val, de a Sárgaház helyszínével. Két évad eltelte után 
a rendszeres klubtagok száma 35 fő, de gyakran 
100-150 fős a nézősereg.

2. (Edina és Karesz belépnek. 
Leülnek mindhárman.)

ÚJSÁGÍRÓ
Hogyan történik a filmek és a meghívott vendégek 
kiválasztása?

FÖLDI EDINA
Rengeteg apró tényező játszik közre. Technikaiak is 
természetesen, mint pl. a film hossza, hiszen a be-
szélgetéssel együtt egész estés programot nyújtunk. 
Ami a legfontosabb, hogy a film közel álljon a hét-
köznapi élethez, azokat a helyzeteket dolgozza fel, 
amelyekkel bármelyikünk találkozhat. Magyar film-
hez az alkotók, színészek közül választok valakit, 
külföldi film esetében szakembereket hívok. Ilyen 
volt például Márton Róbert mesterbúvár, aki nem 
mellesleg a legmagasabb oktatói fokozattal is ren-
delkezik. Ő a Férfibecsület című film kapcsán hitele-
sen tudott kapcsolódni a témához, és általa megis-
merhettük hivatása rejtelmeit.

ÚJSÁGÍRÓ
Karesz, sokan tudjuk, hogy a Cinema Sziget műsor-
vezetőjeként is illene rád a Konfuciusz-idézet, misze-
rint „Válassz egy munkát, amit szeretsz, és soha nem 
kell egy napot dolgoznod az életedben”. Szereted, 
amit csinálsz, hisz egy igazi filmkedvelő vagy. Volt-e 
már vita közöttetek a kiválasztott film kapcsán?

PETRÓ KARESZ
Valóban szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, 
amivel szeretek, és ez igaz a rádiózásra is. A  klubnak 
Edina a fő mozgatórugója, ő választja ki a filmeket. 
Egyébként nem volt vitánk. Egyetlenegy film alatt né-
zegettem gyakrabban a karórámra, de azt gondolom, 
hogy ennyi idő alatt ez tökéletes arány. Azért is jó, hogy 
Edina választja a filmeket, mert én hajlamos vagyok az 
elfogultságra. Nyilván az ember egy csomó érvet fel 
tudna sorolni, hogy miért az általa szeretett filmeket 
vetítsék, de a filmklub nem erről szól.

ÚJSÁGÍRÓ
Miről szól?

FÖLDI EDINA
Ez nem egyszerű „filmélmény”, hanem lehetőség 
újabb ismeretek szerzésére. Önmagunkról is. A fil-
mek történeteiből mindenki azt „veszi ki magának, 
amit tud és akar”. Legyen az dráma vagy vígjáték, 
mindenképpen hatással van az életünkre, pluszt ad. 
Egyénfüggő például, hogy a néző egy-egy alkotás-
ban tragédiával vagy életigenléssel azonosul, a be-
teljesedésre vagy a lezárásra koncentrál. A mi közön-
ségünk azokat a filmeket szereti leginkább, amelyek-
kel egybe tud olvadni. Emellett a könnyedebb hang-
vételt kedvelik sokan, hiszen kikapcsolódni jönnek.

ÚJSÁGÍRÓ
Ennek fényében kérdezem: Van-e létjogosultsága 
egy ilyen filmklubnak a mai „szipiszuper x az n-edi-
ken dimenziós” multiplexek világában?

PETRÓ KARESZ
A multiplex mozik egy egészen más típusú élményt 
kínálnak. Vonzóvá teheti a klubot, hogy helyben van, 
hogy a fővárosi árakhoz képest jóval olcsóbban kap a 
néző olyan filmeket, amelyek sokszor fontos társa-
dalomkritikai kérdéseket vetnek fel. Ezekkel a té-
mákkal a vetítést megelőző beszélgetéseken foglal-
kozunk, és ennek a nézők is aktív részesei. Egy közös-
ség életében hiánypótló egy ilyen esemény. 
Ráadásul popcorn is van.

ÚJSÁGÍRÓ
Melyek voltak a legérdekesebb klubélményeitek?

FÖLDI EDINA
Számomra kedves momentum volt, amikor (a főleg 
hangjáról ismert – A szerk.) Papp János színművész 
meglepett minket. Egy karácsonyi vetítés alkalmával 
verssel kedveskedett a közönségnek. De említhetem 
Antoni Ritát, a Nőkért Egyesület elnökét is, akinek 
egészen lehengerlő az elkötelezettsége a nők védel-
mében. Pavelcze László, a Rescue24 vészhelyzet-ke-
zelési igazgatójának hivatása csodálatra méltó, az ő 
életútja talán kicsit meg is változtatja az ember 
gondolkodását. Nehéz lenne egyet kiemelni, mert 
minden találkozás különleges és egyedi.

PETRÓ KARESZ
Az egyik évadzáró filmklubban a Pogány Madonnát 
vetítettük. Vendégünk volt Bujtor Balázs, Bujtor 
István fia és Gór Nagy Mária, a film egyik szereplője. 
Balázs elhozta a Madonna-szobrot, ráadásul Pál 
Gábor diorámamaketteket mutatott be a film jele-
neteiből. Szimpatikus, mikor valaki így tud szeretni 
egy filmet. Erre az alkalomra nézőként Székhelyi 
József is ellátogatott, aki szintén szerepelt a filmben. 
Megtiszteltetés volt találkozni vele.

ÚJSÁGÍRÓ
Kedvenc filmetek, amit ajánlanátok nekünk?

FÖLDI EDINA
Egy Marc Webb által rendezett filmet ajánlanék. 
Címe: A tehetség.

PETRÓ KARESZ
Én egy igazi feketekomédiát, az In Bruges c. filmet, ami 
itthon elég szégyenteljes módon az Erőszakik címet 
kapta. Olyan jó a film, mint amilyen rossz a magyar címe.
(Nevetnek mind.)

3. Újságíró hazaindul, elhatározza, 
hogy a következő Cinema Szigeten 

mindenképpen ott lesz.

CINEMA SZIGET
Szereplők: Földi Edina művelődésszervező, Petró Károly műsorvezető, a Kisváros újságírója.

Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, színházterem – félhomály
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Történetünk 2010 körül kezdődött, amikor Simsik 
Zoltán a Kéktón körözve elhatározta, hogy ki-
használva a legnépszerűbb közösségi oldal nyúj-
totta lehetőségeket, létrehoz egy lelkes amatőr 
futókból álló közösséget. Ez lett a 
Szigetszentmiklósi Futóklub. Elkezdődtek a kö-
zösségi futások, tapasztalatot cseréltünk, verse-
nyekre neveztünk, egymást motiváltuk, és az idők 
során barátságok születtek. A  fogyni vágyóktól 

kezdve az ultrafutókig mindenki megtalálta a 
helyét ebben a közösségben. A kitartó edzésmun-
ka, a közös futások sokunknak meghozta a kívánt 
eredményt, mely lehet akár az egészségmegőrzés, 
akár egy-egy kitűzött táv sikeres teljesítése 5 km-
től az ultratávokig. Büszkék vagyunk arra, hogy 
4–10 fős csapatokkal több évben teljesítettük az 
Ultrabalaton 221 km-es távját, sőt van köztünk 
olyan futó, aki egyéniben is teljesítette ezt a kihí-

vást szintidőn belül. Ott vagyunk és képviseljük 
Szigetszentmiklóst az ország legnépszerűbb fu-
tóversenyein és a régió által szervezett futóese-
ményeken, lehetőségeinkhez mérten évente egy 
alkalommal külföldi futóversenyen is megméret-
tetjük magunkat. Hazai és külföldi versenyeken is 
álltunk dobogón egyéniben és csapatban is. 

Örülünk, hogy immár 5. alkalommal állhatunk 
rajthoz városunkban is a Miklósi Futónapon, 
melynek előkészületeiben minden évben aktívan 
részt veszünk. Szívügyünk az utánpótlás-nevelés, 
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel is 
megszerettessük a futást. Erre remek alkalmat 
biztosítanak családi napjaink, Halloweenhez és 
egyéb alkalmakhoz kötődő futásaink. 2018 óta 
Szi get szent miklósi Futóklub Egyesület néven mű-
ködünk. Mindenkit arra buzdítunk, hogy ismerje 
meg a futás adta szabadság érzését. Még most 
sincs késő elkezdeni a felkészülést a Miklósi 
Futónap 3 és fél kilométeres távjára. Ebben sze-
retnénk segítséget nyújtani az edzéstervvel.
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MÁRCIUS 
07., SZOMBAT

Hungarian Tatami Cup nemzetközi 
karateverseny

08., VASÁRNAP
10.00 SZNKSE–Kispest – Női ifi 

II. osztály
12.00 SZNKSE–Euronovex – Női NB II. felnőtt
14.00 BKG DSE–BLF KK – Férfi NB II.
16.00–20.30 BKG-PRIMA Akadémia–

Nyíregyháza Blue Sharks – Férfi NB I/B
12., CSÜTÖRTÖK

16.45 SZNKSE–KIKI SKFT. – Lány OSB
13–15., PÉNTEK–VASÁRNAP

Szigetszentmiklósi Sport Club (RG orszá-
gos verseny)

19., CSÜTÖRTÖK
18.30 SZKSK–Komló – Férfi ifi I. osztály
20.30 BKG DSE–BRAVOS – Férfi NB II.

21., SZOMBAT
Bíró Lajos Általános Iskola-bál

22., VASÁRNAP
9.00 SZNKSE-Domony–Pest megye női 

felnőtt
11.00 BKG-DSE–Kandó FSC – Férfi NB II.
14.00 BKG-PRIMA NA–Csata DSE – Női 

NB I/B
16.00–20.30 BKG-PRIMA Akadémia–

HOYA-Pan non Egyetem Veszprém – 
Férfi NB I/B

28., SZOMBAT
Karatemaraton

29., VASÁRNAP
10.00 SZKSK–Tata – Férfi serdülő II. osztály
12.00 SZKSK–Tata – Férfi NB I/B felnőtt
14.30 BKG-PRIMA NA–Vasas Akadémia – 

Női NB I/B
16.00–20.30 BKG-PRIMA Akadémia–

Budapesti Honvéd SE – Férfi NB I/B
31., KEDD

17.30 SZNKSE–Balmazújváros  
– Női ifi II. osztály

ÁPRILIS
02., CSÜTÖRTÖK

18.30 SZKSK–Tatabánya  
– Férfi ifi I. osztály

04., SZOMBAT
Sziget Dance TSE Kupa

VÁROSI SPORTCSARNOK-programajánló

ORSZÁGOS DOBOGÓN A MIKLÓSI SULI. A Batthyány Kázmér Gimnázium 
floorballcsapata január 25-én V. korcsoportban első helyen végzett a 
Kispályás Floorball Diákolimpia Egerben rendezett országos döntőjén. VI. 
korcsoportban 4. helyezést értek el. Az aranyérmes csapat tagjai: Fodor 
Attila, Fodor Dávid, Sándor Tamás, Szabó Máté, Szabó Ákos, Ari Alex és 
Zala Kristóf. Az esemény második napján, 26-án a József Attila Általános 
Iskola diákjai az előkelő harmadik helyen végeztek a II. korcsoportban. A 
bronzérmes csapat tagjai: Gyurka István, Hoffmann Hunor István, Óvári 
Márk, Varga András Ádám, Vasúth Kristóf Vince, Vasúth Tamara Zsófi.

EDZÉSTERV. Felkészítő 5 hetes edzésterv az V. Miklósi Futónap 
3,5km-es távjára kezdő futóknak a Szigetszentmiklósi Futóklub 
ajánlásával. Az edzésbe belevágni csak egészségesen szabad, 
bármilyen betegség vagy jelentős túlsúly esetén kérjük, konzul-
táljon orvosával. A sérülések elkerülése végett nagyon fontos a 
bemelegítés és az edzés végi nyújtás. 
1. hét 1. nap 2 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 10x 2. nap 2,5 perc 
futás, 1-2 perc gyaloglás 10x 3. nap Könnyű 2 óra séta vagy túrázás 

2. hét 1. nap 5 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 5x 2. nap 7 perc futás, 
1-2 perc gyaloglás 5x 3. nap 2 óra séta vagy túrázás erősebb tem-
póban 3. hét 1. nap 10 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 3x 2. nap 13 
perc futás, 1-2 perc gyaloglás 3x 3. nap 30-40 perc futás az első 
megállásig 4. hét 1. nap 15 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 2x 2. nap 
20 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 2x 3. nap 2 óra séta vagy túrázás 
belefutásokkal 5. hét 1. nap 20 perc futás, 1-2 perc gyaloglás 2x 2. 
nap 30 perc jóleső futás Április 19. V. Miklósi Futónap verseny.

Bemutatkozik a Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet  
PROJEKTSZERVEZŐ munkakör betöltésére. Jogviszony és időtartama: 
határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony. A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2020. március 13. 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet  
VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére. 
Jogviszony és időtartama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony. A 
munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos 
utca 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet  
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT – ISKOLAVÉDŐNŐ munkakör betöltésére. 
Jog  viszony és időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony.  Munkavégzés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 30/A. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

11. hét: március 9–15.  Szent Miklós Patika
12. hét: március 16–22.  Regina Patika
13. hét: március 23–29.  Kígyó Patika
14. hét: március 30.–április 5.  Elixír Patika
15. hét: április 6–12.  Melissa Patika
16. hét: április 13–19.  Szent Miklós Patika

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

Kondor János (1943), Bacsó Jánosné (1927)

2020. JANUÁR HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
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Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Szerkesztők: Germán Melinda és Fazekas-Verba Szabolcs
Tel.: 24/505-589
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 hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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A két kép között 10 eltérés van. Keresd meg őket!

Segítség! Összegabalyodtak. Gyorsan keresd meg, hogy mit kapott az 
első, a második és a harmadik helyezett.

A megadott feladvány alapján 
színezd ki a képet.
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7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 5,0–6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131–167 g/km kibocsátása: 131–167 g/km

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. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. 
A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos 
extracsomag 600 000 Ft kedvezményével csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra 
jogosultak és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 400 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással 
és 1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 920 000 Ft-tól
Már akár

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8220  
skoda@porschem5.hu,  www.porschem5.hu




