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Tovább tart a támogatási időszak
A szigetszentmiklósi képviselő-testület június 
30-i ülésén a többi között arról döntött, hogy 
a felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondos-
kodásról szóló rendeletet módosítja. Ennek ér-
telmében, a koronavírus-járvány veszélyhely-
zet megszűnése, tehát június 18-a után is 
igényelhetnek pénzbeli támogatást az arra rá-
szorulók. Ennek indoka, hogy a szigetszentmik-
lósi lakosok a fennálló gazdasági helyzetben 
nehezebben találhatnak munkahelyet. 

Ilyen típusú támogatásban lapzártánkig 
69 kérelmező részesült, a támogatás eddigi 
összege meghaladta a 7 millió forintot. 
A meghosszabbítás a június 18-át követő 60 
napra érvényes.

Részletes tájékoztató:
www.szigetszentmiklos.hu/Önkormányzat/ 
Rendeletek kihirdetése/Rendelet kihirde-
tése 2020. 06. 30.

I. SZ. VÁROSI BÖLCSŐDE
 3 575 003 Ft
 mosókonyha felújítása 

II. SZ. VÁROSI BÖLCSŐDE
 1 817 258 Ft
 3-4. csoport szülői WC felújítása

I. SZ NAPRAFORGÓ ÓVODA
 9 182 501 Ft
  konyha teljes felújítása, konyhához tarto-

zó pince felújítása, konyha leválasztása a 
csoportszobáktól, csoportszobák és vizes-
blokkok felújítása

II. SZ. CSICSERGŐ ÓVODA
 4 408 909 Ft
  csoportszobák lábazati cseréje, főzőkony-

ha, lépcsőház burkolatának felújítása

III. SZ. MOCORGÓ ÓVODA
 9 144 740 Ft 
  új épületrész csapadékvíz-elvezetése,  

régi épületrész vizesblokkszellőzés  
megoldása

IV. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA
 516 070 Ft
 játszóudvari ivókút kiépítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL
 2 126 317 Ft
  Szociális Osztály felújítása,  

statikai vélemény
 Petőfi utcai konténerkonyha, padozatcsere

VADGESZTENYE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 15 069 547 Ft
 homlokzati hőszigetelés, járdaszélesítés

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
 13 259 710 Ft
  garázs előtti tér burkolati cseréje, esővíz-

átemelő akna kialakítása
  földszinti aulalépcső-, illetve WC-k felújítása

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 1 733 808 Ft
  Dr. Lengyel L. u. 1. sz.-kerítés,  

térburkolatok, babakocsirámpa 
 madárriasztó rendszer újítása, átépítése

ORVOSI RENDELŐK
 1 576 061 Ft
  Dr. Lengyel L. u.-i rendelő – részleges  

fűtésfelújítás, kazáncsere
  Deák Ferenc u.-i rendelő – burkolati  

és elektronikai átalakítása
  Dr. Lengyel L. 5. szám, Pest Megyei 

Ügyfélkapu – 779 861 Ft
   részleges kerítésfelújítás,  

villamosvezeték-rendszer bővítése

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
 3 342 398 Ft
  tervezési feladatok, szakvélemények,  

engedélyek beszerzése,  
megvalósulási dokumentációk készítése

KÖZBESZERZÉS ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
 2 047 398 Ft
  ügyvédi költségek, műszaki ellenőr,  

felelős műszaki vezető
FELÚJÍTÁSI „S. O. S.-MUNKÁLATOK” 

ÖSSZESEN: bruttó 68 579 581 Ft
(65 millió Ft költségvetés, 

4 millió Ft általános tartalékkeret)

S. O. S.-LISTA
Az ARIES Nonprofit Kft. a polgármesteri hivatal és az intézményvezetők által megküldött 
igények, valamint a kft. saját felméréseinek alapján összeállította a 2020. évi intézményfelújítási 
munkák tételes jegyzékét. 

A teljes felújítási igény összege az önkormányzati fenntartású intézményekben csaknem 
484 millió forint. Idén intézményfelújítási munkálatokra Szigetszentmiklós Város Ön kor-
mányzata a költségvetésben foglaltak szerint 65 millió Ft fedezetet biztosít. A legsürgőseb-
ben elvégzendő feladatokról, az úgynevezett „S. O. S.-listáról” az ARIES Nonprofit Kft. és a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Projekt Osztálya készített tervet. 
A képviselő-testület június 30-i rendes ülésén megszavazta azt. A 65 millió forintos fedezet 
mellett a fennmaradó egyéb költségek 4 millió forintos összegét az önkormányzat az általá-
nos tartalékkeret terhére biztosítja.

A közérthetőbb, leegyszerűsített listát alább olvashatják: 
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Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület  
részére 370 000 Ft 

(Kenu- és SUP-vásárlás, evezők vásárlása, 
területrendezés az elkészült új csónakház 
előtt. Idei évben két alkalommal Duna-
takarítás. Szabacs Kupa megszervezése, 
kenumaraton-verseny szervezése.)

Csepel Sziget Horgász Egyesület részére 
200 000 Ft

(Rendezvényszervezés, fenntartás, valamint 
eszközbeszerzés. A természeti értékek védel-
me, víz- és környezetszennyezés megelőzése.)

Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága 
részére 50 000 Ft

(Illegális hulladéklerakás megelőzése, rend-
őrséggel közösen folyamatos ellenőrzése. 
Hivatásos vadász finanszírozása, üzem-
anyagköltség.)

Szigetszentmiklósi Újvárosi Református 
Egyházközség részére 300 000 Ft

(Városi fiatalság részére történő bemutatás 
természeti értékeinkről, tagok részére ter-
mészetjáró kirándulás szervezése, ifjúsági 
evezőstábor megszervezése.)

Bányató Horgász Egyesület részére  
300 000 Ft 

(Leshegyi horgásztavak környezetének meg-
óvása, vízminőség-védelem, meder re ha bi li-
táció, iszaplebontás, illegális szemétlerakó 
felszámolása.)

A Mi Iskolánk Alapítvány részére  
220 000 Ft 

(Nevelési-oktatási felhasználása a környe-
zetnek. Biogazdálkodás megvalósítása a diá-
kok számára, mini mezítlábaspark megvaló-
sítása, komposztálás és újrahasznosítás.)

SZEPTEMBERRE VÁRHATÓ A GAZDASÁGI PROGRAM ÜTEMTERVE
A városi képviselő-testület július 15-i rendkívüli ülésén jóváhagyta Szigetszentmiklós Város 
2020–2024-es Gazdasági Programjának előkészített tervét, melyet szeptemberben részlete-
sebb ütemterv követ. A Gazdasági Program megvalósításaival kapcsolatos feladatok és a 
pénzügyi fedezet megteremtése a hosszabb távú Településfejlesztési Koncepció, illetve az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia terveinek figyelembevételével készül. 

A program kategorizálja a jelenleg már futó, az állami beavatkozáshoz kapcsolódó beru-
házásokat, az önkormányzati beruházásokat, illetve intézkedések tervét. 

Részletes tájékoztató városunk Elektronikus Döntéstámogató Rendszerében, az edtr.
szszm.hu címen, a július 15-i képviselő-testületi ülés negyedik pontjában olvasható.

KÖRNYEZETVÉDELMI 
TÁMOGATÁSOK

INGYEN SZÉPÜLHET
Szigetszentmiklós Család- és Gyer mek jó-
léti Központja tájékoztatja a tisztelt laki-
hegyi lakosokat, hogy a Covid–19 vírus-
veszélyhelyzet miatt elmaradt ingyenes 
szépségnapot augusztus 8-án 10 és 18 
óra között utólagosan megtartják Szi get-
szentmiklós Város Önkormány za tának tá-
mogatásával.

Ezen a napon a Gát u. 2. szám alatt 
ingyen fodrász- és sminkesszolgáltatást 
nyúj tanak, melyre csak korlátozott szám-
ban fogadnak vendégeket. Igény szerint 
lehetőség lesz igazolványfénykép készít-
tetésére. Ezenkívül ingyenes turi-butikban 
gyermek- és felnőttruhaneműket talál-
hatnak a családok. 

A szépségnapon a tanulni vágyók ré-
szére az ingyenes oktatás lehetőségeiről 
tartanak tájékoztatást a családsegítők. 
Ezen felül büfével várják a vendégeket. 
Minden lakihegyi ügyfél megjelenésére 
számítanak.

A szükséges előzetes egyeztetés és idő-
pontfoglalás a 06-20/244-7869-es te-
lefonszámon lehetséges, vagy személye-
sen a Gát utca 2-ben minden héten, 
kedden 8.30-tól 12.30 óráig.

Képviselő-testületi döntés értelmében Szigetszentmiklós Város Ön kor-
mány zata összesen 2,5 millió forint egyszeri rendkívüli támogatást, vala-
mint a szociális hozzájárulási adóra csaknem 400 ezer Ft-ot biztosít a 
Vadgesztenye Szociális Intézmény dolgozói számára. 

A szociális intézmény új eljárási rendeket alakított ki és léptetett ér-
vénybe a veszélyhelyzet idején, mely kivételes terhet rótt a dolgozókra. 
Megnövekedett a szociális étkezésben ellátottak létszáma, emelkedett a 
kizárólag kiszállítással történő étkeztetés, a bentlakásos intézményi rész-
ben izolációs szobát alakítottak ki, gondozták a kórházból érkezetteket a 
14 napos karantén idején, és ezzel egyidejűleg két fő 24 órában dolgozó 
munkatársat biztosítottak. Az intézmény dolgozói mindnyájan aktívan 
részt vettek a többletfeladatok ellátásában úgy, hogy az állandó készült-
ség okozta pszichés terhelést a gondozottak ne érzékeljék. 

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára és a képviselő-testület 
döntése értelmében az összesen 1 millió 440 ezer Ft környezetvédelmi célok megvaló-
sítására használható keretösszeg kiosztásra került. Az elbírálás eredményeként vala-
mennyi pályázó részesül a vissza nem térítendő önkormányzati támogatásból. A pályá-
zók névsora, a támogatás mértéke és az összeg felhasználási céljai alább olvashatók:

JUTALOM A DOLGOZÓKNAK
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ÖNSZERVEZŐ KÖZÖSSÉGEK  
ÉS KULTURÁLIS CÉLOK TÁMOGATÁSA

ÖNSZERVEZŐ ÉS ÖNTEVÉKENY  
KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA:

Kicsinyek Vidámsága 
Szigetszentmiklósi Gyermek-  

és Ifjúságsegítő Egyesület 
100 000 Ft

Miklósi Kézimunkások Alapítvány 
100 000 Ft

Budapesti és Pest Megyei Vízügyi 
Dolgozók Horgász Egyesülete 

100 000 Ft

Lilaakác Nyugdíjas Klub 
400 000 Ft

Csepel Sziget Horgász Egyesület
100 000 Ft

Csillag Születik Közhasznú 
Egyesület 270 000 Ft

Szigetszentmiklósi 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

400 000 Ft

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete 600 000 Ft

Magyar–Finn Baráti Kör 
150 000 Ft

Buckétás Egyesület 
80 000 Ft

Dolgozók Szigetszentmiklósi 
Horgászegyesülete 

150 000 Ft

Szigetszentmiklósi Lovas Klub 
100 000 Ft

Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub 
400 000 Ft

Örök Ifjak Nyugdíjas Klub 
190 000 Ft

Lakihegyi Szabadidősport Egyesület 
200 000 Ft

Szigetszentmiklósi  
Baptista Gyülekezet 

200 000 Ft

Zöldi Környezetvédelmi Egyesület 
100 000 Ft

Tollforgató Köztisztviselők  
és Közalkalmazottak Egyesülete 

270 000 Ft

Bástya Terápiás Közösségi 
Alapítvány 

150 000 Ft

Sorstánc Egyesület 
90 000 Ft

Bánya-tó Horgászegyesület 
100 000 Ft

Magyar Pünkösdi Egyház 
Szigetszentmiklósi 

Szabadkeresztény Gyülekezet 
90 000 Ft

Kossuth Kertbarát Kör 
100 000 Ft

Dunai és Dunamenti Svábok 
Kulturális Egyesülete 

100 000 Ft

Városbarát 2310 Egyesület 
200 000 Ft

Sziget 2008 Judo Sport  
Egyesület

90 000 Ft

Szigetszentmiklósi Újvárosi 
Református Egyházközség 

150 000 Ft

Szigetszentmiklósi 
Nagycsaládosok Egyesülete 

700 000 Ft

Szigetszentmiklósi Érdekvédelmi  
és Érdek-képviseleti  

Cigány Civil Szervezet 
80 000 Ft

Sportsziget Verseny  
és Szabadidős Sportegyesület 

Petanque Szakosztály 40 000 Ft

Ragádi Kulturális Családsegítő  
és Városszépítő Egyesület 

270 000 Ft

Szigetszentmiklósi Református 
Egyházközség 170 000 Ft

Szigetszentmiklós Csepel Sziget 
Baráti Társaság 150 000 Ft

Szigeti Napraforgók Néptánc 
Egyesület 150 000 Ft

KULTURÁLIS CÉLOK 
TÁMOGATÁSA:

Ragádi Kulturális Családsegítő és 
Városszépítő Egyesület 300 000 Ft

Hajnalcsillag Alapítvány 50 000 Ft

Kossuth Utcai Református 
Egyházközösség 150 000 Ft

Lilaakác Nyugdíjas Klub 100 000 Ft

Kicsinyek Vidámsága 
Szigetszentmiklósi Gyermek  
és Ifjúságsegítő Egyesület 

100 000 Ft

Csillag Születik Közhasznú 
Egyesület 270 000 Ft

Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas 
Egyesület 200 000 Ft

Szigetszentmiklósi Érdekvédelmi  
és Érdekképviseleti Cigány Civil 

Szervezet 200 000 Ft

Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok 
Egyesülete 200 000 Ft

Páli Szent Vince Társaság Szent 
Miklós Szeretetszolgálat Egyesület 

110 000 Ft

Szigeti Napraforgók Néptánc 
Egyesület 270 000 Ft

Magyar–Finn Nyugdíjas Klub 
120 000 Ft

Örök Ifjak Nyugdíjas Klub 
100 000 Ft

Szigetszentmiklósi Lovas Klub 
80 000 Ft

Buckétás Egyesület 120 000 Ft

Városbarát 2310 Egyesület 
270 000 Ft

Szigetszentmiklósi Máté János 
Énekkar Egyesület 100 000 Ft

Kossuth Kertbarát Kör 120 000 Ft

Sorstánc Egyesület 100 000 Ft

Szent Miklós Görögkeleti 
Egyházközség 140 000 Ft

Szent Erzsébet Kórus Egyesület 
150 000 Ft

Magyar Pünkösdi Egyház 
120 000 Ft

Bástya Terápiás Közösségi 
Alapítvány 150 000 Ft

Dunai és Dunamenti 
Svábok Kulturális Egyesülete 

150 000 Ft

Szigetszentmiklósi Baptista 
Gyülekezet 200 000 Ft

Miklósi Kézimunkások Alapítványa 
100 000 Ft

Tollforgató Köztisztviselők  
és Közalkalmazottak Egyesülete 

240 000 Ft

Insula Alkotóművészek Egyesülete  
200 000 Ft

A Köznevelési és Kulturális Bizottság javaslata alapján és a képviselő-testület döntése értelmében 
az önszervező és öntevékeny közösségek, valamint kulturális célok támogatására 2020-ban 

csaknem 12 millió forintos keretből az alábbi szervezetek részesülnek vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban:
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Újabb babaköszöntő csomagok rendeléséről 
döntött a szigetszentmiklósi képviselő-testület 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 
a Pénzügyi Bizottság javaslatára, a Védőnői 
Szolgálat közreműködésével. 2013. december 
1-je óta minden csecsemő jogosult az ajándék-
ra, aki életvitelszerűen városunkban lakik, vala-
mint legalább egyik szülőjének vagy törvényes 
képviselőjének lakóhelye vagy tartózkodási he-
lye Szigetszentmiklós. 

A csaknem 13 ezer Ft értékű csomag eddig 
hét különböző méretű bodyt, egy babatakarót, 
illetve a védőnői szolgálatról, a gyermekvédelmi 
ellátásról és a kötelező oltásokról szóló tájékoz-
tatókat tartalmazta. A visszajelzések alapján a 
legtöbb kifogás a bodyval kapcsolatban merült 
fel. A szülők soknak találták a 7 db ruhácskát. 

Kevesebbel is megelégednének, azonban azok 
helyettesítésére digitális hőmérőt, könyvet, 
rágókát, nyálkendőt és/vagy itatós poharat ja-
vasoltak. 

Szigetszentmiklós Önkormányzata 2019-re 
500 darab babacsomagot rendelt, melyből ez év 
június 8-ig 360 darab került kiosztásra. A kész-
let várhatóan októberig elegendő. Újabb 500 
csomag pénzügyi fedezetére 9 millió Ft keret-
összeg áll rendelkezésre. A képviselő-testület a 
bodyk darabszámának csökkentése, egyben az 
említett kiegészítők vásárlása mellett döntött.

Tehát az önkormányzat a fennmaradó összeg 
erejéig digitális hőmérővel, képeskönyvvel, rá gó-
kával kiegészített csomagok előállítására keres 
céget. A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalat 
újabb félezer babacsomagot állíthat össze. 

Ezzel a felhívással indított kam-
pányt a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya az úgynevezett „unokázós 
csalók” ellen. A Pest megyei rend-
őrök az idős- és szépkorúakat fi-
gyelmeztetik a csalásokra, amely-
ben felhívják a figyelmüket, hogy 
ha idegen hívja fel őket és más 
családtag nevében nagyobb pénz-
összeget vagy értéktárgyat kérnek 
balesetre vagy tartozásra hivatkoz-
va, azonnal bontsák a vonalat és 
hívják a 112-es segélyhívószámot.

  A közalapítvány tavalyi programjai során 
dr. Kádár Annamária pszichológust és dr. 
Török Péter urológust hívta meg előadó-
ként, összesen 380 ezer forint költséggel.

  Gyógyüdülést biztosított 112 fő nyugdíjas 
részére Mezőkövesdre 3,5 millió forint tá-
mogatással.

  Sportbérleteket vásárolt 842 intézményi 
dolgozó számára az Oázis Wellness Parktól 

és a Sziget Fitness Kft.-től, csaknem 3,3 
millió Ft értékben.

  Pályázat útján összesen 750 ezer forinttal 
támogatta a Magyar Vöröskereszt Szi get-
szentmiklósi Alap szer vezetét, valamint a 
Szatelit teniszcsapat utánpótlás-nevelé-
sét. 

  500 gyermek mozgásszervi szűrését bizto-
sította gyógytornász megbízásával. 

  Közalapítványi tagokkal részt vett az Egész-
séges Városok Országos és Kárpát-medencei 
közgyűlésein Szolnokon, illetve az erdélyi 
Szovátán. Utóbbi találkozó célja az Egész-
séges Városok szervezetének hálózatbővíté-
se a határon túli magyarlakta területeken is.

BODYK HELYETT HŐMÉRŐ

BONTSA 
A VONALAT!

ELŐADÁSOK, ÜDÜLÉS, SPORT, EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS
A többi között ezekre költött a Szi get szent miklós Egészséges Városért Köz alapítvány 
tavaly. Az alapítvány 2019-ben önkormányzati határozat alapján összesen kb. 7 mil-
lió 200 ezer forint támogatásban részesült. Az előző évi tevékenységeiről az akkori 
kuratóriumi elnökség június 30-án, képviselő-testületi ülésen számolt be.
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KÉT NAP FUTÁS

A Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Alapszervezete a megszo-
kottól eltérő helyszínen rendezi a városi véradást. 2020. augusztus 
27-én, csütörtökön 11 és 18 óra között a Kardos István Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium aulájában, a Tököli u. 30/a 
szám alatt várják a donorokat.

A Városi Könyvtár és Közösségi Házban tüdőszűrő vizsgálat lesz 
augusztus 17-től szeptember 9-ig, mely minden hétköznap 8-tól 18 
óráig tart. A szűrés a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14–18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.

Kérjük, a véradásra és a tüdőszűrésre is hozza magával személyi 
igazolványát, tb- és lakcímkártyáját, illetve utóbbinál az előző évi 
tüdőszűrő igazolást, amennyiben rendelkezik ilyennel.

TÜDŐSZŰRÉS 
ÉS VÉRADÁS

Örömmel értesítjük, hogy városunk augusz-
tus 7–9. között jótékonysági akcióval egy-
bekötött rekordkísérletet kíván végrehajta-
ni. A rekordkísérlet célja, hogy a sport kö-
zösségi létét, a sport családhoz való tarto-
zását propagáljuk azzal, hogy közösen, egy 
célért küzdjünk.

Az elmúlt időszak minden sportegyesület 
részére rendkívül megterhelő volt. Rangadó 
mérkőzések, világbajnokságok maradtak el, 
az edzéseket online tartották, így a rendsze-
res edzés alternatív mozgásformákban 

össz pontosult, előtérbe kerültek az egyéni 
sportolási eszközök.

Ennek okán 2020. augusztus 7–9. között 
a szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidőpark 
területén kerül megrendezésre egy 48 órás 
futás. A kihívás célja, hogy 48 órán keresz-
tül folyamatosan legyen futó a rekortán-
pályán. A futókör területe éjszaka is jól be-
látható, kivilágított. A rekordkísérlet Szi get-
szentmiklós Város Önkormányzatának ren-
dezvénye a Magyar Rekord Egyesület közös 
lebonyolításával. 

A rendezvény a rekordkísérleten kívül Kiss Álmos 4 éves, RTS 
Rubinstein Taybi Szindrómában, egy genetikai eredetű, ritka be-
tegségben szenvedő kisfiú támogatására is szolgál. Álmos szüle-
tése óta több műtéten esett át, sajnos a mozgása nagyon nehéz, 
több betegség társul az alapbetegséghez. Az ebben a szindrómá-
ban lévő gyerekeknél sokkal gyakoribb a rosszindulatú daganatok 
kialakulása, mint más betegségek esetében, a teljes gyógyulás 
lehetetlen, a fejlesztés az egyetlen segítsége az önálló élethez. 
Álmos édesanyjának feltett szándéka, hogy gyermekét sok-sok 
fejlesztéssel olyan állapotba hozza, hogy önálló mozgásra is képes 
legyen, valamint a fejlődése megközelítse hasonló korú társait. 
Ezenkívül hosszú távú tervei között szerepel, hogy Álmosnak és a 
hozzá hasonló társainak egy fejlesztőközpontot hozzon létre, 
amihez támogatókat, segítő szándékú embereket keresünk. 
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Nem sértődik meg, ha így mutatom be, hiszen 
mindenki így látja, így ismeri fel Gere-Szabó 
Sándort, aki egy évtizede dolgozik portásként a 
Bíró Lajos Általános Iskolában. Azonban ő egy 
portásnál sokkal több. Regénybeli titkos varázs-
lókhoz hasonlítanám. No, de lépjünk ki a mese-
világból! A most 54 esztendős Sándor húsz éve 
ereje teljében lévő, egészséges férfiként került 
kórházba gerincsérvvel. Számtalan műtét után 
sem sikerült stabilan lábra állnia, fájdalmai 
vannak, bottal jár, de ami a legfontosabb, hogy 
mindennek ellenére vidám és aktív életet él, 
csökkent fizikai képességei, rokkantstátusza 
mellett is dolgozik. Idén pedig olyan díjat ka-
pott a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz pont-
tól, melyet eddig senki a városban. Szakmai 
tevékenysége elismeréseként kiemelkedő tech-
nikai dolgozó oklevélben részesült. 

„Többórás vívódás után döntöttem úgy, 
hogy az oklevelet kiposztolom az interneten. 
Nem szeretek dicsekedni. A célom az volt, hogy 
a csökkent munkaképességű emberek is lássák 
az én példám. Szeretném biztatni őket, higgyék 
el, hogy szorgalommal, lelkesedéssel el lehet 
érni, hogy teljes értékű emberként tekintsenek 
ránk, és a rokkantak is higgyenek magukban, ne 
másoktól várják a segítséget. Én minden reggel 
úgy indulok a munkahelyemre, hogy bebizo-
nyítsam magamnak, érek annyit, mint egy telje-
sen egészséges ember” – fogalmazta meg Gere-
Szabó Sándor, hogy miért lépett ki szerény 
burkából. Sanyi bácsi, aki az elején attól félt, 
hogy a diákok majd nevetnek rajta, esetleg csú-
folják, tévedett. Pontosan az ellenkezője történt. 
A gyerekek legfőbb bizalmasává vált, gyakran az 
elballagott diákok is visszatérnek hozzá elmon-
dani sikereiket, kudarcaikat, titkaikat. 

Noseda Tibor, a Bíró iskola intézményvezetője 
ekképp méltatta munkásságát: „Megnyerő mo-
dora, szimpatikus személyisége és segítőkészsé-
ge miatt a teljes iskolai közösség számíthat rá. 
A  portai szolgálat mellett az épület minden 
porcikáját ismeri, kimondatlanul ő a karbantartó, 
szakember a javításban. Megváltozott munkaké-
pessége ellenére fiatalokat megszégyenítő a 
munkabírása. Mindemellett különös empátiával 
végzi a portai teendőket a diákok és szülők irá-
nyában. Szinte fejből tudja minden gyerek napi 
menetrendjét, ő mindenki Sándor bácsija.”

Sokak szerint mindig is elszánt volt és hitéből 
a betegség sem zökkentette ki. Számos ismerőse, 
kollégája ezermesternek tekinti, de becézik dok-
tornak is, mint mondják: odafigyelésével gyó-
gyít. Beszéljenek helyettünk ők!  - gm -

ÉRÜNK ANNYIT, MINT EGY EGÉSZSÉGES EMBER
– A bicegő Sanyi bácsi a tankerület kiváló dolgozója –

„A lelked annyira szép, sok ember példát vehetne 
rólad.”  (Focsa Lenuta Irina)

„Egy helyen dolgozunk és kollégák vagyunk. Kicsit 
furcsa volt ezt olvasni. Miért is lennél te nem teljes 
értékű ember? Azért, mert egy egész iskolának 
szerelsz, betonozol, két ember munkáját végzed? 
Azért, mert azokkal a gyerekekkel is megtalálod a 
közös hangot, akivel néha mi, tanárok nem? Azért, 
mert az autista gyerekek körülrajonganak? Azért, 
mert a gyerekek megosztják veled kis titkaikat? 
Azért, mert te tudod, melyik gyerek szomorú, me-
lyik éhes, melyik gyerek szülője vesztette el a 
munkáját és most nehezebb a családnak? 
 (Magyar Pál)

„Hidd el, Sanyikám, hogy sokkal többet érsz, mint 
sok »egészséges« ember! Köszönjük, hogy vagy 
nekünk!”  (Baski Sándor)

„Amikor a harmadik gyerkőccel készültünk az is-
kolára, teljesen magától értetődő volt, hogy be-
mutatom »Sanyi bácsinak«. Már csak azért is, mert 
mindig rajta a szeme a gyerekeken, akár iskolaidő-
ben, akár a délutáni különórák idején. Azért is, 
mert Sanyi bácsi megoldja az otthon felejtett tíz-
órai vagy matekfüzet problémáját (de hányszor!). 
Elég csak futtában a portára leadni, és az aggódó 
anyuka megnyugodhat, hogy a csemetéje nem 
marad éhesen, és nem fekete ponttal érkezik haza! 
De legfőképp azért, mert rajong a gyerekekért, és 
az iskolába menet-jövet is van hozzájuk egy-egy 
kedves szava. A gyerekek már ettől úgy érzik, hogy 
fontosak és számítanak valamit az iskolában! 
Sokkal többet tesz értük, mint gondolná!!!” 
 (Borossné Becz Márta) 

„Bár minden teljesen egészséges ember ennyire 
teljes értékű ember lenne! Sokkal szebb és jobb 
lenne a világ, ha minden emberben legalább csak 
fele ennyi kedvesség, szerénység, önzetlen segítő-
készség és bölcsesség lenne megtalálható. Az is-
kola első hetében megállapítottam, hogy szeren-
csés vagyok, jó ide bejönni. Már a kapuban egy jó 
ember fogad. Nem mondtam, mert manapság 
nem nagyon dicsérjük egymást, de mindig jólesett 
a mosoly, a kedves köszönés, az érdeklődő tekintet. 
Nem mondtam, de nagyon jó, hogy bármi gondom 
van, legyen az törött szék, beragadt zár, vagy csak 
tájékozatlanság, mindig van egy biztos pont, aki-
hez fordulhatok. Aki nem csak megoldja a problé-
mát, hanem pár kedves szóval még fel is vidít 
közben. Örülök ennek a kitüntetésnek, mert ennek 
kapcsán elmondhatom, hálás vagyok a sorsnak, 
hogy kollégák lehetünk. Olyan embert ismerhet-
tem meg, aki a munkájával, tetteivel, egész lényé-
vel példa lehet bárkinek.”  (Ambrózi Ibolya)
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PÉTER BENCE KONCERTJÉTŐL 
AZ ÓVODAI FOGLALKOZÁSOKIG

– avagy, hogyan lesz egy közösségi 
adománygyűjtés eredménye HANGVERSENYZONGORA 

helyett tömérdek kisebb HANGSZER ÉS 
HANGTECHNIKAI ESZKÖZ vásárlása –

„ÖRÖM A ZENE” 
– XVI. ROXIGET

2005 óta a Csepel-szigeten már fogalommá vált e kedvelt 
szabadtéri élőzenei esemény.

A jelentős múlttal rendelkező rockzenei fesztivál és tehet-
ségkutató verseny egy év kitérő után, 2019-ben visszakerült 
eredeti helyszínére, Szigetszentmiklósra, és egy újfajta össze-
fogással, Szegedi Zsuzsa főszervező, a Városbarát 2310 
Egyesület és a Városi Könyvtár és Közösségi Ház által, társult 
szervezői és lebonyolítói háttérrel valósul meg augusztus 29-
én, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház parkolójában.

A Roxiget egyrészt egy tehetségkutató verseny a Közép-
magyarországi régió amatőr rockzenekarai számára, másrészt 
e térség rockzenét kedvelő fiataljai és középkorúi számára egy 
közkedvelt ingyenes élőzenei rendezvény.

A döntőbe jutott amatőr zenekarok versengése után az 
eddig megszokotthoz képest kisebb volumenű fesztivál adja a 
folytatást: a tavalyi 2. helyezett SummerFreeze-t követően 
helyi zenekarok közül a Kisfüzet és a Divina Machina lépnek 
színre, köztük műsorvezetőnk zenekara, az Audioshake is be-
mutatkozik, és a Guns’n’Roses-rajongók örömére a Hollywood 
Rose formációval zárjuk a Roxiget programját. 

A belépés díjtalan!

Info: www.roxiget.hu 

A jelentkezők az alábbi összegű támogatásokban részesültek:
Napraforgó Óvoda: 137 500 Ft
Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvoda: 139 000 Ft
Akácliget Óvoda: 150 000 Ft
Mocorgó Óvoda: 132 000 Ft
Alapítvány a Szigetszentmiklósi  
Ádám Jenő Zeneiskola támogatásáért: 138 000 Ft
Alapítvány a Jövő Nemzedékéért (Kardos István Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnázium): 135 500 Ft
Érdi Szakképzési Centrum (Csonka János Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája): 137 000 Ft 
A Mi Iskolánk Alapítvány (József Attila Általános Iskola): 
 131 500 Ft 
School Invest Alapítvány (Batthyány Kázmér Gimnázium): 
 149 500 Ft
Szép történet, hiszen a zongora mellett az oktatási intézmények is gya-
rapodtak hangszerkészletekkel, mikrofonokkal, a zeneoktatást segítő 
felvevő készülékekkel, hangdobozokkal. Az igazi tanulság pedig az, hogy 
bár a gyűjtésből a zongora értékének csak kb. 10 százaléka folyt be, de 
a közösségi kezdeményezés ereje segített elérni, hogy a „nagy kalapból” 
jusson e nemes és indokolt célra is.

2017. január 14-én, egy felejthetetlen Péter Bence-koncerttel kezdődött 
a Városbarát 2310 Egye sület által kezdeményezett adománygyűjtés, 
amelynek célja egy igazi, színvonalas városi hangversenyzongora volt. 

Bár korábban évekig tolódott a beszerzés, a gyűjtés hírére valahogy 
mégis lett keret a központi forrásból, végül a közösségi gyűjtésből szár-
mazó 1 250 000 forintra sem volt szükség… Ezért, az adományozók 
hozzájárulásával, egy megálmodott hangversenyzongora helyett hang-
szer- és hangtechnikaieszköz-fejlesztés lett a cél, a szigetszentmiklósi 
gyerekek hasznára és örömére. Az egyesület pályázatot hirdetett a városi 
óvodák és iskolák, valamint az azokat támogató alapítványok részére. 

Legközelebb mire gyűjtünk? ;)
Szegedi Zsuzsa írása 

a Városbarát 2310 Egyesület elnöksége nevében
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Július első hetében végre gyerekzsivaj töltötte meg a Sziget-
szentmiklósi József Attila Iskola mindkét épületét és udvarait. 
Harmadik alkalommal nyertek az Erzsébet-táborok által kiírt pályá-
zaton a szülők és tanulók nagy örömére, így júliusban 220 kisdiák 
és augusztusban még 60 gyermek táboroztatására nyílt lehetőség.

Az Erzsébet-táborban részt vevők ismét változatos programo-
kon vettek részt: ellátogattak Tatára, mézzel etették a mackókat a 
Medveparkban, a városi Szabó Malomból hoztak lisztet és sütöttek 
belőle kiflit, a Gombfoci Múzeumban töltöttek egy-egy délelőttöt, 
voltak a Vadasparkban, fogadták a Gasztrohősöket, versengtek 
egymással a sportnapokon és a szkandervilágbajnokot is megpró-
bálták legyőzni. De készültek barátságkarkötők, színházi jelmezek 
és díszletek, volt mesebemutató, csapatverseny, ugráltak a légvára-
kon és eláztak a vízicsatában, és a táborzárón együtt „Just Dance”-
eztek kicsik és nagyok. Szenzációsan telt minden nap!

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 8. szám

POLGÁRMESTERRE SZAVAZTAK
„Bevezetés a demokráciába” címmel szervezett 
napközis tábort a Szigetszentmiklósi Család- 
és Gyermekjóléti Központ. A június 22-én 
kezdődött, egyhetes program során az ifjú 
polgárok a demokrácia alapelveivel és szabá-
lyaival ismerkedtek játékos módon. A záróna-
pon a gyerekek polgármestert is választottak 
maguk közül. Nyertes a 11 éves Hánka Jázmin 
lett, aki a Kardos István iskola 6. osztályos ta-
nulója. „Kollégájának” Nagy János polgármes-
ter is gratulált, majd jegyzőként tevékenyke-
dett a gyerekek testületi ülésén. A jó hangula-
tú program hét napirendi pontja között ját-
szóterekről, sportról és mesefigurákról is el-
mondhatták véleményüket a kis képviselők.

Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester kezdeményezésére Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata pályázatot hirdet, melyben városunk lakosai verse-
nyezhetnek a legszebb előkert, legszebb balkon tulajdonosának címéért. 

A „Virágos Szigetszentmiklós 2020” pályázaton kizárólag szigetszent-
miklósi lakosok, Szigetszentmiklós közigazgatási határán belüli ingatlanok-
kal indulhatnak. A résztvevők két kategóriában, a legszebb előkert, illetve 
legszebb balkon címért versenyezhetnek. Pályázni az utcáról készült bal-
konkertet vagy előkertet bemutató fotóval lehet, melyen csak a pályázat 
tárgyát képző előkert vagy balkon szerepel, személyek nélkül.

A pályázatokat elektronikus úton a viragos@szigetszentmiklos.hu e-mail 
címre lehet benyújtani, 2020. június 15. és 2020. szeptember 1. között. 

A pályázatnak tartalmaznia kell
  a pályázati adatlapot, valamint
  a balkonról, előkertről készült, lehetőség szerint minimum 2 Megapixel 

felbontású fényképet/fényképeket.
A pályázatokat háromtagú zsűri bírálja el. Az eredményhirdetésre 2020. 
szeptember 30-án kerül sor. A pályázat győztese elnyeri a Szigetszentmiklós 
város legszebb előkertje/ balkonja címet, amihez emléktábla jár.

Sor kerül ezenkívül közönségdíjas pályamű választására is mindkét ka-
tegóriában, melyre 2020. szeptember 15–29. között lehet szavazni a 
„Szigetszentmiklós város hivatalos oldala” Facebook-oldalon.

Pályázati tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy e-mailben, az alábbi 
elérhetőségeken biztosítunk:

 Telefon: 06-24/505-505  E-mail cím: viragos@szigetszentmiklos.hu
Az adatkezelési tájékoztatót és a kötelezően kitöltendő pályázati adatlapot a 
www.szigetszentmiklos.hu weboldalon találják.

ÉLMÉNY, PROGRAMOK, ERZSÉBET-TÁBOR PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Szigetszentmiklós Bucka városrészében 
élők közlekedési szokásai

Tisztelt Kitöltő!

Az alábbi kérdőív a Szigetszentmiklós Bucka 
városrészében élők közlekedési szokásainak, 
szempontjainak megismerésére szolgál. A ki-
töltés önkéntes, anonim, semmilyen szemé-
lyes jellegű információt nem gyűjt. A kitölté-
se kb. 10 percet vesz igénybe. A válaszához 
tartozó számot karikázza/ikszelje be, a kérdő-
ívet pedig juttassa vissza az önkormányzat 
részére. A kérdőív online is kitölthető a 
 bucka.szszm.hu honlapon.

Mielőtt kitölti, kérjük, olvassa el 
az alábbi rövid bevezetőt!

Bucka városrész közlekedési problémája sok-
rétű; a Budapestre autóval ingázók tömege, 
akik a vélt gyorsabb eljutás miatt a Buckán 
keresztül próbálnak rövidíteni, dugót okoz-
nak, az ebből eredő zaj, por és balesetveszély 
mindennap sújtja az itt élőket. Mindezek 
mellett a szűk utakon a gyalogosan vagy 
kerékpárral közlekedők, különösképpen a 
gyermekek, idősek számára nincs biztonsá-
got adó járda, rendszeresek a koccanások, 
gyorshajtások, ezzel mindennapos konflik-
tust okozva. Akik a tömegközlekedést hasz-
nálják, számukra kevés férőhellyel, ritkán 
közlekedő buszok járnak, a megállókat nehéz 
elérni. Mindezek miatt sokan kényszerből 

kell, hogy autóba üljenek, aki pedig ezt nem 
teheti meg, folyamatos veszélynek van ki-
téve.

A Csépi út és a Boglya utca, bár az állapo-
tok nem ezt tükrözik, a város Szabályozási 
Terve alapján gyűjtőút besorolással rendel-
keznek. Ez azt jelenti, hogy a számukra bizto-
sítandó közterület szélességének legalább 
13–22 méternek kell lennie. Ezzel szemben 
jelenleg sokszor két telek között a teljes szé-
lesség az 5 métert sem éri el, holott a mini-
mális burkolatszélesség kétirányú forgalom 
esetén 6 méter. Szemléltetésül bemutatjuk a 
különbséget Szigetszentmiklós Helyi Építési 
Szabályzata alapján a gyűjtőutak minimális 
kiépítéséről és a Buckában kialakult jellemző 
állapotról. Belátható, hogy az előírtak kiépí-
tése nem lehetséges, hiszen nincs ehhez elég 
közterület, ahhoz pedig komoly érdeksére-
lemmel járó kisajátítások lennének szüksé-
gesek.

A kérdőív első részében az általános köz-
lekedési szokásait szeretnénk megismerni, a 
második részben pedig a Bucka városrészt 
érintő problémákat, azok körülményeit és a 
lehetséges válaszokat mutatjuk be. Kérjük, a 
véleményezési rész előtt olvassa el figyelme-
sen az alábbi rövid összefoglalót, ugyanis az 
ebben foglaltak alapjaiban határozhatják 
meg a Bucka városrész közlekedését az elkö-
vetkezendő évtizedekben.

Egyirányúsítás

Az a rendelkezésre álló közterület szűkössége 
miatt egyértelmű, hogy az előírásoknak meg-
felelő 2x1 sávos kétirányú út járdákkal nem 
valósítható meg – a jelentős érdeksérelem-
mel járó kisajátítások miatt csak rendkívül 
hosszú távon lenne megvalósítható (reálisan 
15-20 év), az átmenő forgalmat pedig nem-
hogy csökkentené, még növelné is, hiszen 
még vonzóbb lenne az autósok számára.

A megoldást a terület átgondolt egy-
irányúsítása jelentené; egyfelől gyakorlatilag 
megszüntetné az átmenő forgalmat, kis 
helyigénye mellett minimális beavatkozással 
lehetőség nyílna akár burkolt járda építésére, 
forgalomcsillapításra, sebességcsökkentésre. 
Több ütemben is kialakítható, de a leglénye-
gesebb elemei (átmenő forgalom kiszorítása, 
járdák) alacsony költségek mellett már rövid 
távon bevezethetők, különösebb egyéni ér-
deksérelem nélkül. 

Három lehetséges megoldási javaslat ke-
rült kidolgozásra, ezeket a következő oldalon 
találják. Közös tulajdonságuk, hogy 3,5 méte-
res útpálya mellett széles, burkolt járdafelü-
letet lehet kialakítani. Az egyes változatok az 
egyirányúsítás módjában térnek el, alább 
mutatjuk be őket. Kérjük, ismerje meg a há-
rom javaslatot, majd a kérdőív második ré-
szében válaszoljon az ezekkel kapcsolatos 
kérdéseinkre.
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1. VÁLTOZAT

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirá-
nyúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca észak 
felé egyirányú, azonban a Csónakos utca és a 
Repkény–Borz utca közötti szakaszukon meg-
fordul a forgalom iránya. A Csónakos utca és 
a Repkény–Borz utca szintén egyirányú lesz. 
A Buckabuszok továbbra is az eredeti útvona-
lukon tudnak járni. Az Emelkedő utca Mű út 
felől nem lesz elérhető. Az Ádám Jenő sétány 
csak buszok számára lesz végig átjárható.

2. VÁLTOZAT

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirá-
nyúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca pedig 
észak felé végig egyirányú. A Csónakos utca 
és a Repkény–Borz utca is egyirányúak. Az 
Ádám Jenő sétány észak felé egyirányú. Az 
Emelkedő utca Mű út felől nem lesz elérhető. 
A Boglya utca és a Csépi út Mű úti csomó-
pontjában jelzőlámpás irányítás lesz. A lám-
paprogrammal szabályozni lehet a Buckába 
áramló gépkocsik számát, ezzel megszüntetve 
az átmenő forgalmat.

3. VÁLTOZAT

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirá-
nyúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca pedig 
észak felé végig egyirányú. A Csónakos utca 
és a Repkény–Borz utca is egyirányúak. Az 
Ádám Jenő sétány észak felé egyirányú. 
A Boglya utca és a Csépi út a Mű út felől nem 
lesz elérhető. A Mű úttal a kapcsolatot a 
Buckában élők számára az Emelkedő utca–Mű 
út jelzőlámpás csomópontja adja meg. Ehhez 
ki kell építeni a Boglya utca és a Csépi út kö-
zött a Kakukkfű–Vasút utca útvonalat.

ELŐNYÖK

+  gyorsan, költséghatékonyan bevezethető
+  nagymértékben csökkenti az átmenő  

forgalmat

ELŐNYÖK

+  gyakorlatilag megszünteti az átmenő  
forgalmat

+  a Buckán belül egyszerűbb és gyorsabb  
eljutás

+  a Csónakos utca és Repkény–Borz utcák 
forgalma nem nő meg

ELŐNYÖK

+  ugyanazok, mint a 2. változatnál
+  a Buckabuszoknak nem kell kimenni  

a Mű útra, csökken a menetidő

HÁTRÁNYOK

–  a Csónakos utca és a Repkény–Borz utcák 
forgalma némileg nőni fog

–  a Buckán élőknek is némi többletutat jelent
–  nem szünteti meg teljesen az átjárható-

ságot

HÁTRÁNYOK

–  költségesebb, és ezzel időigényesebb megol-
dás (2 csomópont átépítése)

–  valamivel több időre van szükség, mire „el-
szokik” a Buckáról az átmenő forgalom

HÁTRÁNYOK

–  költségesebb, és ezzel időigényesebb megol-
dás (1 csomópont átépítése, ~1 km hosszon 
útépítés)
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Sebességkorlátozás 
(a Bucka fő úthálózatán, Boglya utca és 
Csépi út)

  30 km/h-s sebességkorlátozás
  biztonságos közlekedés a kerékpárosok, gya-

logosok számára 

KORLÁTOZOTT SEBESSÉGŰ ÖVEZET 
(csak a főúthálózaton kívüli lakóutcákban)

  az övezetben a táblán megjelölt sebességnél 
gyorsabban (30 km/h) nem lehet közlekedni

  jobbkéz-szabály az összes kereszteződésben

Tisztelt Lakosok!
Köszönjük, hogy időt szántak a kérdőívvel 
kapcsolatos bevezető információk elolva-
sására! Kérjük, hogy az újság melléklete-
ként megjelent, négyoldalas kérdéssort 
olvashatóan kitöltve juttassák el hozzánk 
2020. augusztus 30-ig!

A papíralapú, kitöltött kérdőíveket le-
adhatják személyesen Szigetszentmiklós 
Város Polgármesteri Hivatalában, a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház információs 
pultjánál, illetve elküldhetik postán a hi-
vatal címére.

A kérdőívet online formában a bucka.
szszm.hu internetes oldalon, elektronikus 
úton is kitölthetik.

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri 
Hivatala

2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth utca 2. szám

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós,

Tököli út 19. szám

Sebességszabályozás
Az élhető, biztonságos környezet eléréséhez, illetve a műszaki előírások figyelembevételével  
a gépkocsik sebességét csökkenteni szükséges a Bucka teljes úthálózatán, ami cserébe az itt 
élőknek is valamivel hosszabb eljutási időt jelent lakóhelyükre. Ez alapvetően az alábbi mód-
szerek szerint történhet:

Köszönettel, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
megbízásából a tervező Create Value Kft. munkatársai

Bucka városrész lakóinak közös érdeke, hogy kulturált, csendes, családbarát környezetben élje-
nek. Egyértelműen látszik, hogy a helyzet folyamatosan romlik, így egyre égetőbb, hogy minél 
előbb változás következzen be. A körülmények, a rendelkezésre álló idő és az eszközök figyelem-
bevételével azonban nincs olyan megoldás, ami ne érintene óhatatlanul is egyes magánérdeke-
ket, azonban úgy gondoljuk, hogy a Bucka közösségének ereje nem más, mint a lakókörnyezetük 
fejlesztésére való igényük, az iránta érzett felelősség, így bízunk abban, hogy az eljövendő 
közlekedésfejlesztésekben a közösség partnerként segíti az együtt tervezés folyamatát.

  személygépkocsival csak azok hajt-
hatnak be, akik itt laknak vagy hozzá-
juk érkeznek

  megengedett maximális sebesség 20 
km/h

  a gyalogosok és kerékpárosok előny-
ben vannak részesítve

  a gyalogosok az úttestet teljes széles-
ségben használhatják

  parkolni csak a külön kijelölt területen 
szabad 

  jobbkéz-szabály az összes keresztező-
désben

Lakó-pihenő övezet (csak a főúthálózaton kívüli lakóutcákban)
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

32. hét  augusztus 3–9.  Regina Patika
33. hét  augusztus 10–6.  Kígyó Patika
34. hét  augusztus 17–23.  Elixír Patika
35. hét  augusztus 24–30.  Melissa Patika
36. hét  augusztus 31.–szeptember 6.  Szent Miklós Patika
37. hét  szeptember 7–13. Regina Patika

Ügyeleti nyitva tartás: 
Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–15.00, vasárnap: 08.00–12.00

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak.  
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel  
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon  
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát!
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2020. június havi házasságkötések:
Szabó Tünde Rita – Tompos Zoltán; Illés Anddrea – Kámán Zsolt
Mészáros Adrienn – Tóth Csaba János; Kaposi Vanda – Csatlós Gábor
Varga Eliza Mónika – Bretz Richárd Vilmos

2020. június hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Kerekesné Fancsali Katalin (1971); Diószegi Miklósné (1953)

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÁLLÁSAJÁNLATOK

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság pályázatot hirdet jegyzőkönyvvezető, írnok 
állás betöltésére. Felvételi feltételek: érettségi, gépírásvizsga, a munkakör betöl-
téséhez szükséges a gyors és vakon gépelés. Jelentkezni lehet borbelylne@
birosag.hu e-mail címen fényképes önéletrajz megküldésével. Bővebb informá-
ció: 06-24/502-999.

A Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda udvaros-karbantartót keres szeptemberi 
kezdéssel, közalkalmazotti státuszban. Jelentkezni Vargáné Dicső Edit óvodaveze-
tőnél lehet személyesen az Adótorony tér 6. szám alatt, illetve az ovoda vezeto@
akacliget.szszm.hu e-mail címen vagy a 06-20/584-9335-ös telefonszámon. 

A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus állás 
betöltésére egy fő határozatlan idejű, négy fő határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszonnyal. Pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 19. További 
információ: Bercsik Judit 06-24/365-113 vagy 06-20/580-8298.
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