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A hagyományokhoz híven idén is meg-
rendezték a Városi Közösségi Ház és a
posta elôtti parkolóban a gyermeknapi ün-
nepséget, melyen több száz fiatal szórako-
zott felhôtlenül. Forgott a körhinta, hula-
hopp versenyen forgatták csípejüket a lá-
nyok és a fiúk – a legjobb csokit kapott, a
színpadon egymást követték a különbözô
mûsorok. De volt vasútmodell bemutató,
gombfoci verseny, ír táncház, gombfoci
bajnokság, aszfaltrajz verseny is. A Vörös-
kereszt egészségügyi TOTÓ-val várta a
gyermekeket, külön az alsó és külön a fel-
sô tagozatosokat. Aki legjobban töltötte ki
a kérdôívet, velencei nyári táborozást nyert

SZIGETSZENTMIKLÓSI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJAIX. évfolyam 6. szám 2003. június

KOSZORÚZÁS A HÔSÖK NAPJÁN

Május utolsó vasárnapján évek óta a hôsökre emlékezünk, azokra, akik a világégé-
sek, a háborúk során veszítették életüket, akiknek itthon maradtak a szeretteik. Május
25-én délelôtt ünnepi istentisztelet volt a református templomban, majd a templom elôt-
ti emlékmûnél helyezték el a megemlékezés virágait, koszorúit az önkormányzat, a vá-
ros társadalmi és civil szervezeteinek képviselôi, a tisztelgô miklósiak. Az ünnepségen
a városi kórus énekkel emlékezett a hôsökre

Lakihegyen Hrabovszky András és
Kukorda Tibor képviselôk helyezték el a
megemlékezés koszorúját

Készül a településfejlesztési
koncepció

Az önkormányzat döntött arról,

hogy elkészíti a város közép- és

hosszútávú településfejlesztési kon-

cepcióját.

A 3-4. valamint a 7-8. oldalakon

található kérdôív visszajuttatásával

Ön is részese lehet a városi fejleszté-

si célok meghatározásának.
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Városi rendezvényeket támogat
a német kisebbségi önkormányzat

Humanitas’91

Alapítvány

beszámolója a 2002.

évi tevékenységrôl

Az alapítvány „kiemelkedôen
közhasznú” bejegyzésre került
a bíróságon 11.Pk.61.752/91
ügyszámon. Kiemelkedôen
közhasznú tevékenységében vá-
rosunk településfejlesztéséhez,
az oktatás színvonalának növe-
léséhez, az egészségügyi ellátás
fejlesztéséhez, az ifjúsági sport,
az egészséges életmódra neve-
léshez nyújt támogatást.

Támogatást, felajánlást ma-
gánszemélyektôl 2.860 eFt, jogi
személyektôl 14.745 eFt érték-
ben kapott. A 2 Mft bevétel-le-
kötésbôl 117 eFt kamatbevétel
realizálódott.

Fentiek tartalmazzák a ma-
gánszemélyek adójának 1% fel-
ajánlását, mely évrôl-évre több
lesz az alapítvány tevékenysé-
gének szélesebb körben való
megismertetésével.

A kiemelkedôen közhasznú
tevékenység kiadásait a nyújtott
támogatások, a bankköltség, va-
lamint az egyéb költség teszi ki.

Oktatási-nevelési intézmé-
nyeknek pályázat útján 2.060
eFt-ot, magánszemélyeknek
290 eFt-ot nyújtott az alapít-
vány. Az egyházak támogatásá-
ra 720 eFt célirányos felajánlást
utaltunk ki.

A településen folyó sportte-
vékenységhez, utánpótlás-neve-
léshez 9.750 eFt célirányos tá-
mogatás került kifizetésre. A
meglévô intézményrendszer
fejlesztéséhez, fenntartásához,
valamint szociális, népjóléti cé-
lokra 1.657 eFt támogatást osz-
tottunk szét.

Összességében az alapítvány
ebben az évben sokkal több tá-
mogatást tudott adni a rászoru-
lóknak, mivel az adományozók
és felajánlók száma is növeke-
dett.

Az alapítvány politikai tevé-
kenységet nem folytatott, a
szervezet pártoktól független,
és azoknak, valamint vezetô
tisztségviselôknek támogatást
nem nyújtott.

Az alapítvány az alapító ok-
iratában foglalt közhasznú cél-
jainak megfelelôen végezte te-
vékenységét 2002. évben.

Vargáné dr. Petô Terézia

Ide s tova hat esztendeje ala-

kult meg a Szigetszentmiklósi

Német Kisebbségi Önkormány-

zat, amely azóta számtalan vá-

rosi rendezvény megszervezésé-

hez járult hozzá.

A szervezet alapvetô célja, hogy
a hazai német származásúak las-
san feledésbe merülô hagyomá-
nyait, kultúráját felelevenítse,
megôrizze, és széles körben meg-

ismertesse. Természetesen elsô-
sorban azokkal, akiknek felmenôi
között német ajkúak voltak, s bár
még a nagymama, nagyapa tudott
németül, az unokák már elfeledték
ôseik nyelvét. Tehát a nyelv okta-
tását is fontos feladatának tartja az
önkormányzat.

Ezen kívül anyagi erejéhez mér-
ten a különbözô városi rendezvé-
nyeket is támogatja a német ki-
sebbségi önkormányzat. Szerve-

zôje a nagy sikerû sváb partinak,
amely augusztus 20-a környékén
várja a mulatni vágyókat a Városi
Közösségi Ház elôtti parkolóban,
s a farsang havában megrendezés-
re kerülô sváb bálnak is. 

De anyagilag támogatták a
gyermeknapi rendezvényt, s a
Nádasdy Filmszínházban megtar-
tott anyák napi ünnepségen sze-
replô mûvészek fellépti díját is ôk
fedezték. – sz –

Szociális támogatások a rászorulóknak
Az utóbbi hónapokban tapasztalt félreértések és a

szociális rendeletek nem kellô értelmezése miatt érde-
mes tisztázni néhány dolgot.

Itt van például a szemétdíj kedvezmény, amelyre
tavaly 1 millió 700 ezer Ft-ot fordíthatott a város. Eb-
ben az évben 5 millió Ft-ot biztosított az önkormány-
zat és bôvítette a kedvezményezettek körét, a 65 éven
felüliek 50%-os a 75 éven felüliek 100%-os térítési
díjkedvezményt kapnak, amennyiben egyedül, vagy
házasságban élnek. A szociálisan rászorulók is ked-
vezményezettek. Bôvebb felvilágosítást a lakóhely
szerinti ügyintézô adhat az önkormányzatnál. Ám a
tervezett 5 millió Ft az elsô körben elfogyott, átcso-
portosítással mostanra sikerült újabb 3 millió Ft-ot
biztosítani e célra.

Másik kérdés a lakásépítési, lakásvásárlási támoga-
tásokkal kapcsolatos.

Fiatal házasok elsô lakáshoz jutását maximum 400
ezer Ft-al, két vagy több kiskorú esetén maximum
500 ezer Ft-al támogatja az önkormányzat.

Támogatás adható továbbá lakhatást veszélyeztetô
ingatlan rendbehozatalára.

Megfelelô feltételek megléte esetén egyéb szociális
támogatást – étkezési, gyermekvédelmi, ápolási, stb –
kérhetnek és kaphatnak a rászorulók az érvényben lé-
vô jogszabályok, törvények és rendeletek alapján. Ám
azt tudni kell, hogy a rendelkezésre álló összeget a
költségvetés határozza meg, s ezt a keretet használ-
hatja fel a szociális és családvédelmi bizottság.

Bôvebb felvilágosítással szívesen állok rendelkezé-
sükre a fogadóóráimon.

Lénárt Lajos
A Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke

Szigetszentmiklós és Környéke Tûzvédelméért Alapítvány

beszámolója a 2002. évrôl

Az 1995, novemberében alapított
Szigetszentmiklós és Környéke
Tûzvédelméért Alapítvány 2002.
évben az Alapító Okiratban rögzí-
tett célok figyelembevételével foly-
tatta tevékenységét.

A Pest Megyei Bíróság 2000. év-
ben kiemelkedôen közhasznú szer-
vezetnek minôsítette az alapítványt.
A közhasznú szervezetekrôl szóló
törvény elôírja, hogy a beszámoló
jóváhagyásával egyidejûleg köz-
hasznúsági jelentést kell készíteni
az alább felsorolt tartalommal:

1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány bevételei és kiadá-

sai összegszerûen az alábbiak sze-
rint alakult:

2002. 01. 01. nyitó pénzkészlet
533.987.-Ft
2002. évi befizetések: 790.000.-Ft
kamat bevételek: 3.197.-Ft
SZJA támogatás: 39.755.-Ft
Bevételek összesen: 1.366.939.-Ft

Befizetések felhasználása:
535.000.-Ft

Mûködési kiadások (posta ktg.
Nyomtatvány) 9.877.-Ft

Kiadások összesen: 544.877.-Ft
Záró pénzkészlete 2002. decem-

ber 31.-én 822.062.-Ft
2. A költségvetési támogatások

felhasználása
Az alapítvány nem részesült költ-

ségvetési támogatásban
3. A vagyon felhasználása
Az alapítvány tulajdonában levô

eszközök a szigetszentmiklósi Tûz-
oltóság használatában vannak.

4. A cél szerinti juttatások kimu-
tatása

Az elôzô évekrôl áthozott támo-
gatások összege 440.495.-Ft, a fel-
használt összeg 125.000.-Ft, a ma-
radvány összege 419.755.-Ft.

Felhasznált összeg összesen
535.000.-Ft. Ebbôl 425.625.-Ft-ot
tûzoltó rendezvények szervezésére,
109.375.-Ft-ot technikai eszközök
(palackok, drótkötelek) beszerzésé-
re használta fel az alapítvány. A be-
szerzett eszközök térítésmentesen
átadásra kerültek a Hivatásos Ön-
kormányzati tûzoltóság részére.

A fel nem használt támogatások
összege 735.250.-Ft, ebbôl 80.000.-

Ft tûzoltó rendezvény támogatására,
100.000.-Ft tûzoltók szakmai to-
vábbképzésének támogatására,
515.495.-Ft technikai fejlesztésre
használható fel 2003 évben.

Az APEH Pest Megyei Igazgató-
sága 2002. 10. 17. idôpontban át-
utalta az alapítvány számlájára az
adózók által felajánlott támogatások
összegét 39.755.-Ft-ot. Az összeg
felhasználásáról 2003. 10. 31. idô-
pontig kell a nyilvánosságot sajtó-
közleményben tájékoztatni.

A beérkezett támogatásokról iga-
zolást állítottunk ki.

Az alapítvány 2002. december
31. pénzeszközeinek összege 822.
062.-Ft. A támogatások összege:
735.250.-Ft. A fennmaradó 86.812.-
Ft, az elmúlt évek során összegyûlt
kamatbevételek összege, illetve a
támogatások felhasználása során
fennmaradó kisebb összegekbôl
gyûlt össze. Ebbôl az összegbôl fe-
dezi az alapítvány a mûködési költ-
ségeit.

Az alapítvány vezetôje
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Településfejlesztési koncepció a lakosság véleménye alapján

A települési önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa
Szigetszentmiklós lakossága számára a változó igényekhez alkal-
mazkodó, az életminôség és életszínvonal növekedéséhez szüksé-
ges társadalmi, gazdasági, környezeti és mûszaki feltételeket. Eh-
hez egy átgondolt, a város adottságaira építô, a lehetôségeket és a
lakosság érdekeit alapvetôen figyelembe vevô terv szükséges, ez
a településfejlesztési koncepció.

A településfejlesztési koncepció összeállítása során döntô je-
lentôsége van annak, hogy mit gondol Szigetszentmiklós lakossá-
ga a város jelenlegi helyzetérôl, és hogy milyen elképzelései, vá-
gyai vannak a város jövôjével kapcsolatban. Ezért a munka készí-
tése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerjük a la-
kosság véleményét, elképzelését és vágyait lakóhelyük jövôjét il-
letôen, hiszen csak olyan településfejlesztési koncepció lehet
eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság véleményé-
vel, és amely a lakosság érdekeit is szolgálja. 

A településfejlesztési koncepcióban minden olyan téma szere-
pel, amely a város fejlesztéséhez, a lakosság jó közérzetének biz-
tosításához tartozik, így többek között a gazdasági-, munkaerô-
ellátási-, környezeti-, szociális-, közlekedési-, közmûvesítési-,
oktatási-, egészségügyi és egyéb kérdések.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, vélemé-
nyükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a várospolitiku-
sokat, a hivatal dolgozóit és a koncepció készítôit, hiszen a mun-
ka Önöknek és Önökért készül.

Annak érdekében, hogy jobban megismerjük a lakosság elkép-
zeléseit, az itt lakók közérzetét befolyásoló tényezôket, és hatéko-
nyabban alkalmazkodhassunk az Önök igényeihez, kérjük Önö-
ket, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy kitöltenek egy rövid
kérdôívet. A kérdôívnek az a célja, hogy a város lakosainak véle-
ményét megismerjük azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztési
célokat látnak szükségesnek, milyen településen szeretnének élni
a jövôben.

A kérdôívet a város minden háztartásába eljuttatjuk, emellett le-
tölthetô az önkormányzat honlapjáról is

www.szigetszentmiklos.hu.

A kérdôív kitöltése természetesen név nélkül történik. Arra kér-
jük Önöket, miután figyelmesen kitöltötték azt, juttassák vissza az
alább felsorolt gyûjtôhelyek egyikére legkésôbb 2003. június 30.
napjáig:

1. Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 2. (óváros)
2. CBA-üzlet Szent Miklós u. 1. (lakótelep)
3. Hormann-üzlet Ifjúság u. (lakótelep)
5. Tóth Attila Sörözôje Csépi u. 53. (Alsóbucka)
6. Horgásztanya (szigeti rész)
7. Pálfi Autó Bt. telephelye Felsôtag 3. (Felsôtag)

8. Bandi Bolt Petôfi u. (óváros)
9. Lakihegyi óvoda Adótorony tér 6. (Lakihegy)
10. IV. óvoda Nap u. 2.(óvárosi rész)
11. Fancsek Vendéglô, Tebe sor-Ádám Jenô sétány sarok

A felsorolt helyszíneken gyûjtôurnákat helyeztünk el, kérjük
Önöket, ezekben helyezzék el a kitöltött kérdôíveket. Természe-
tesen bárki a családjából, ismerôsei közül megteheti, hogy elhoz-
za ezen helyek egyikére a kitöltött kérdôíveket. A gyûjtôhelyeket
úgy választottuk ki, hogy a kérdôív visszajuttatása a lehetô legke-
vesebb fáradalmat okozza Önöknek. Reméljük, minél több sziget-
szentmiklósi lakos véleményét tudjuk összegyûjteni.

Miután visszajuttatták válaszaikat, azok egy neveket nem tartal-
mazó adatbázisba kerülnek, melynek kielemzett eredményeit az
Önkormányzat a város településfejlesztési koncepciójának kiala-
kításához fogja felhasználni.

A kérdôív kitöltéséhez szükséges tudnivalók:

A kérdôívet a háztartásban lakó 18 évesnél idôsebb személyek
tölthetik ki. 

– Ha  az Ön háztartása egyszemélyes, vagy csak egy felnôtt ko-
rú személy lakik benne, kérjük egyszerûen csak töltse ki a
kérdôívet.

– Ha a háztartásában több 18 évesnél idôsebb személy lakik,
kérjük az a személy töltse ki a kérdôívet, akinek a születési
dátuma  a legközelebb esik a mai naphoz. Amennyiben ez
nem lehetséges, ez esetben a háztartás bármely 18 évesnél
idôsebb tagja, aki szívesen válaszol, kitöltheti a kérdôívet.
Ezen megszorítás azért szükséges, mert háztartásonként csak
egy kérdôív eljuttatására volt lehetôségünk. A nem válaszoló
háztartástag(ok) – esetlegesen egészen más – véleményének
kifejtésére más fórumokon  mindenképpen lehetôséget bizto-
sítunk.

Tisztelt szigetszentmiklósi lakosok!
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata határozott arról, hogy elkészíti a város közép (kb. 4 év)- és hosszútáv-

ra (kb. 12 év) szóló településfejlesztési koncepcióját. A fejlesztési koncepció célja, hogy a lakosság és a városveze-

tés számára legyen olyan dokumentum, amely tartalmazza a Szigetszentmiklós fejlôdését elôsegítô célokat és hoz-

zásegíti a város fejlesztéséért felelôs politikusokat a megfelelô döntések meghozatalához.

A településfejlesztési koncepció feladata az, hogy olyan célokat és azok megvalósításához szükséges akciókat je-

löljön ki, melyek megalapozzák a város korszerû és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlôdését.

Tájékoztató
a településfejlesztési koncepcióról

A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan
az elôkészítésben közremûködô szakértôk

2003. június 19-én (csütörtökön)
17–19 óráig

a Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Sárgaház)
nagytermében tájékoztatót tartanak, illetve vála-
szolnak a felvetôdô kérdésekre. Az elôadás után
várják azok jelentkezését, akik tevékenyen részt kí-
vánnak venni a koncepció elkészítésében.
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Kérjük válaszait a megfelelô rubrikába tett X-szel jelölje,
illetve ott, ahol nem adtunk válaszlehetôségeket, kérjük írja le a
véleményét!

1. Önt is beleértve, hányan laknak Önök egy háztartásban?

____ fô.

1/a: Hány közülük a 18 évesnél fiatalabb gyermek?  

____ fô.

2. Mióta lakik Ön a településen?

❑ 0–5 éve

❑ 6–10 éve

❑ 11–15 éve

❑ régebben mint 15 év, de nem születésemtôl kezdve

❑ születésemtôl kezdve itt lakom.

3. Jelenleg milyen típusú lakásban /házban lakik, laknak?

❑ lakótelepi lakás

❑ lakás nem lakótelepi házban, társasházban, sorházban,
lakóparkban

❑ önálló kertesház, családi ház

❑ egyéb.

4. Szigetszentmiklós melyik településrészén lakik Ön?

❑ lakótelep

❑ Óváros (falu)

❑ Felsôtag

❑ Lakihegy

❑ Alsóbucka

❑ Duna-part.

5. Mennyire elégedett Ön azzal a környékkel, ahol lakik?

Kérem 1-tôl 5-ig értékeljen, ahol az 1-egyáltalán nem vagyok
elégedett, az 5-nagyon elégedett vagyok vele. 

❑ egyáltalán nem vagyok elégedett

❑ inkább elégedetlen vagyok

❑ részben elégedett, részben elégedetlen vagyok

❑ inkább elégedett vagyok 

❑ nagyon elégedett vagyok.

6. Van e az Ön, Önök háztartásában gépkocsi?

❑ igen

❑ nem.

7. Tervezi-e hogy a közeljövôben elköltözik Szigetszentmik-

lósról?

❑ nem

❑ igen. Röviden kifejtené, hogy miért tervezi ezt?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

8. Most arra kérjük, minôsítse az alább felsorolt, mindennapi

közérzetét befolyásoló tényezôket 1-tôl 5-ig terjedô skálán,

ahol az 1-egyáltalán nem vagyok elégedett vele és az 5-nagyon

elégedett vagyok vele. Természetesen a közbülsô válaszlehetô-

ségeket is használhatja. Kérjük, hogy soronként tegyen X-et a

megfelelô rubrikába.

9. Ön szerint mik lennének a település legfontosabb fejlesztési

céljai, milyen javaslatai vannak?

1.__________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2.__________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3.__________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Településfejlesztési koncepció a lakosság véleménye alapján

1 2 3 4 5

sátállezág.1

sátállesomortkele.2

tazóláhanrotasc.3

séegésiynnemkokrap,ketelülefdlöz.4
.4 egésônim

egésônimséegésiynnemkeretózstáj.5

nabsorávakegésôtehelisálotrops.6

rátvynök,kosátatláglozssilárutluk.7

nabsorávakegésôtehelisázokarózs.8

sátállegésdlözsérezsimlelé.9

tazóláhtelzüimledekserekbéyge.01

tazóláhtelzüirapiótálgédnev.11

gásnotzibzök.21

sátálleiygügészsége.31

sátálleialoksisonálatlá.41

sátálleialoksipézök.51

isédekzeylehle,kegésôtehelaknum.61
.61 nabsorávakegésôtehel

egésônimtazóláhtúzökilülebnosoráv.71

egésônimsédekelzökgemöta.81
.81 ôzeynröksám.llilettsepaduB
.81 lekkesélüpelet

katurápkérek,kegésôtehelisázorápkérek.91

,sátíllázstémezs,gásatzsit.02
.02 sélezekkédalluh

emledévakenétezeynrökttetípésoráva.12

kenétezeynrökitezsémretsoráva.22
.22 emledéva
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KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM
Tisztelt szigetszentmiklósi állampolgárok!

Örömmel közöljük, hogy nemcsak elkészült, de a város kép-

viselô testülete – elôzetes vélemények figyelembevételével –

el is fogadta a 2003–2008 idôszakra vonatkozó környezetvé-

delmi programot.

A program, amely elôzetes
állapotfelmérés alapján ké-
szült, átfogóan  kijelöli a tele-
pülés és közigazgatási területe
jelenleg ismert környezetvé-
delmi problémáit, rangsorolja
az elvégzendô feladatokat, ja-
vaslatokat ad a beavatkozások-
ra, meghatározza a megvalósí-
tás kulcsszereplôit.

Az immár programszerûen
megkezdett környezetvédelmi
tevékenység sokrétû szakmai
tudást követel. A károk elhárítá-
sa általában rendkívül költséges,
ezért ügyes pénzügyi politika is

szükséges, önmagában mindez
azonban nem elegendô!

A lakosság széles körû ösz-
szefogására, új szemlélet kiala-
kítására is szükség van.

Egyik sürgôs és nagyon fon-
tos feladatunk, hogy felszá-
moljuk néhány lelkiismeretlen
és felelôtlen ember produktu-
mát, a várost és környékét el-
csúfító, a levegôt, a talajt és a
talajvizet is elszennyezô illegá-
lis hulladéklerakókat!

Az alábbi adatlap kitöltésével
kérjük szíves segítségüket a kör-
nyezetszennyezés felméréséhez!

A kitöltött adatlapokat a kérjük legkésôbb 2003. június 30. nap-
jáig az alábbiakban felsorolt gyûjtôhelyek egyikére visszajuttatni
(ezen helyszíneken gyûjtôládát helyeztünk el):

1.  Polgármesteri Hivatal – Kossuth L. u. 2. (óváros)
2.  CBA-üzlet – Szent Miklós u. 1. (lakótelep)
3.  Hormann-üzlet – Ifjúság u. (lakótelep)
4.  Tóth Attila Sörözôje – Csépi u. 53. (Alsóbucka)
5.  Horgásztanya – Horgász u. 11. (szigeti rész)
6.  Pálfi Autó Bt. telephelye – Felsôtag 3. (Felsôtag)
7.  Bandi Bolt – Petôfi u. (óváros)
8.  IV. sz . Óvoda – Nap u. 2. (óváros)
9.  Lakihegyi Óvoda – Adótorony tér 6. (Lakihegy)
10. Fancsek Vendéglô – Tebe sor

Az adatlapok a polgármesteri hivatalhoz (2310 Sziget-
szentmiklós, Kossuth L. u. 2.) postán is eljuttathatók, valamint le-
tölthetôk az önkormányzat honlapjáról

www.szigetszentmiklos.hu.

Egy egészségesebb, szebb város kialakítása valamennyiünk
ügye és érdeke! 

Fodor Antalné dr. polgármester

)actu,tú,zsérsoráv(eylehsákarelkédalluhA

).bts,seylézsev,isátratzáh,ttis(egellejkédalluhA

m(egésiynnemtlüscebkédalluhA 3)

m(telüretttezeynnezslE 2)

)óh,vé(etedzeksákarelsilágelliza,tremsiaH

óicámrofnibéygE

emíckal,evenôtnelejeB
)!ôzeletökmenesétlötiktavorE(

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK ADATAI
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Felsô-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi
Közalapítvány 2002. évi közhasznú jelentése

LOMTALANÍTÁS

Az ARIES Kft. értesíti a lakosságot,
hogy a szokásos éves lomtalanítást 2003.
június, valamint július hónapban végzi.
A lomtalanítás idôpontjai az alábbiak:
I ütem: 2003. június 14.

II. ütem június 21. (lásd a Kisváros má-

jusi számát!)

III. ütem: 2003. július 05.

Kinizsi u., Széchenyi u., Szabadság u.,
Bartók B. u., Vörösmarty u., Móricz Zs. u.,
Kölcsey u., Bokor u., Hunyadi u., Damja-
nich u., Árpád u.-tól-Bercsényi u.-ig, Bem
J. u., Árpád u., Petôfi u., Lehel u., Rákóczi
F. u., Bercsényi u., Csepeli u., Kossuth L.
u., dr. Lengyel u., Szilágyi L. u. a Kinizsi
utcától a dr. Lengyel L. u.-ig, Kazinczy u.,
Horváth köz, Szabolcska u., Dunaharaszti
u., Béke u., Föveny u. és köz, Teleki u. és
köz, Temetô u., Mécses u., Koszorú u.,
Sport u., Szél u., Kertész u., Wesselényi u.,
Kardos u., Gábor Á. u., Dózsa Gy. u., Vi-
har u., Födémesi u., Babits u., Táncsics M.
u., Mátyás u., Tompa köz, Mezô köz, Mik-
száth u., Esze T. u., Vasútsor

IV. ütem: 2003. július 12.

Komáromi u. és köz, Mezôsor, Tinódi
u., Pázsit u., Klapka köz, Ady E. u., Ko-
lozsvári u., Ôsz u., Nap u., Hold u., Tél u.,
Nyár u., Tavasz u., Kavics u., Homok u.,
Dobó I. u., Paptag u., Hétvezér u., Eklézsia
u., Huba u., Tass u., Honfoglalás u., Ragád
u., Borostyán u., Álmos u., Elôd u., Ond u.,
Kond u., Haszontalan dûlô, Miklós tér, Tö-
rök u., Aradi u., dr. Varga L. u., Gárdonyi
G. u., dr. Simonsits u., Tököli u., Határ u.,
Csokonai u., Csokonai lakótelep, Lilla u.,
Dorottya u., Szilágyi u. (Ifjúsági úttól a Ki-
nizsi útig), Ifjúság tér, Alkotás u., Fürdô u.,
Vajda J. u., Zrínyi u., Kisfaludi u., Arany J.
u., Jókai u. (Szilágyi úttól az Ifjúság útig),
Baross u., Somogyvári u., Szilfa u., Dam-
janich u., Báthory u., Bezerédi u., Loson-
czi u., Madách u., Móra F. u., Akácfa u.,
Akácfa krt., Szabó u., Hadnagy u., Erkel F.
út a Határ úttól-Szt. Miklós lakótelepig.

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét,
hogy háztartási hulladékot a lomtalanítás
keretén belül nem szállítunk el.

Kérjük, hogy az elszállításra kerülô lo-
mokat reggel 7 óráig az úttest szélére kihe-
lyezni szíveskedjenek. A késôbbi idôpont-
ban kirakott lomokat csak pótdíjért tudjuk
elszállítani, mivel a munka átszervezése
többlet költséget okoz a kft-nek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalaní-
tást végzôk a veszélyesnek minôsülô (ak-
kumulátor, festék, stb.) hulladékot nem
szállítják el. Köszönettel

ARIES Kft. Kommunális Részleg

A közalapítvány bevételei:
Alapítóktól kapott támogatások

(Szigetszentmiklós Város Önkormányza-
tának támogatása): 7.000 eFt, az államház-
tartás alrendszeritôl kapott támogatások
(Pest Megye Önkormányzata támogatása):
4.000 eFt, pályázati úton nyert támogatá-
sok (Pest Megye Önkormányzatának Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Alapjából):
225 eFt, egyéb bevételek (pénzintézettôl
kapott kamatok): 283 eFt

Összes bevétel: 11.508 eFt
A közalapítvány 2002-ben a következô te-
vékenységeket végezte:

1. A 2001. évben az alapítói okiratban
meghatározott célok megvalósítása kereté-
ben a közalapítvány Szigetszentmiklóson
tanösvény kialakítását kezdte meg, ame-
lyet engedélyeztetett az illetékes szakható-
ságokkal és leszerzôdött a kivitelezôkkel.
A beruházás 2002 tavaszán kezdôdött, a
kuratórium jóváhagyásával. 2002. április
30-án a munkálatok befejezôdtek, és a tan-
ösvényt elôször mûszakilag, majd ünnepé-
lyesen is átadtuk.

A tanösvény teljes elkészítési ára:
22.111.040.-Ft volt, majd az adóhatóságtól
méltányossági alapon visszaigényelt ÁFA-
visszatérítéssel ezt a bekerülési értéket
4.166.240.-Ft-tal csökkentettük.

2. A 2002-es évben még egy beruházást
hajtott végre az alapítvány. A már elkészí-
tett és átadott ökológiai tanösvény folyta-
tásaként a további parti szakasznak (sé-
tány), a kikötôtôl felfelé esô részére pado-
kat, asztalokat, szemeteseket, madárodú-
kat helyeztünk el annak érdekében, hogy a
kiránduló lakosság kulturált környezetben
ismerkedhessen a természet ezen csodála-
tos részével, és az ottani élôvilágot (növé-
nyeket, madarakat) minél jobban megis-
merjék és védjék.

3. Elkészíttettük Szigetszentmiklós vá-
ros környezetvédelmi programját, amelyet
a képviselô-testület 2003. május 20-i ülé-
sén fogadott el.
A közalapítvány kiadásai:

A közalapítvány a sétány fenntartási ki-
adásaira 570 eFt-ot, propaganda kiadány
elkészítésére 4.995 eFt-ot, szakértôi díjra
2.968 eFt-ot, ügyvédi díjra 360 eFt-ot,
bankköltségre 50 eFt-ot, postaköltségre 30
eFt-ot fordított, értékcsökkenési leírásként
1.150 eFt-ot számolt el. 

A közalapítvány vezetô tisztségviselôi-
nek és a kuratórium tagjainak semmiféle
juttatást nem fizetett 2002-ben, alkalma-
zottat nem foglalkoztat.

Összes kiadás: 10.124 eFt.
A közalapítvány 2002. évben 1.384 eFt

vagyonnövekedést ért el, a közalapítvány
teljes vagyona 2002. december 31-én
26.420 eFt volt.
A 2003. évre megfogalmazott célkitûzések:

1. A tanösvény folyamatos fenntartása,
karbantartása, különös tekintettel a vanda-
lizmus által okozott károk helyreállítása.

2. Lakókörnyezetünk barátságosabbá,
élhetôbbé tétele keretében fásítási program
megvalósítása Szigetszentmiklóson.

3. Zajvédô töltés kialakításának, illetve
rekultivációjának támogatása Szigethal-
mon a ráckevei HÉV vonala mentén.

4. Pályázat beadása a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által kiírt környe-
zetvédelmi alap célelôirányzatra, környe-
zet- és természetvédelmi programok meg-
valósításának támogatásához.

A közalapítvány az alapító okiratában
foglalt közhasznú céljainak megfelelôen
végezte tevékenységét a 2002-es évben.

Baski Sándor,
a kuratórium elnöke

FELELÔTLENSÉG VAGY BÁTORSÁG?

A Szigetszentmiklósi Polgárôr Egyesület vezetôjét a szolgálatba kivezényelt Sz. László, va-
lamint P. Sándor szolgálatban lévô polgárôrök tájékoztatták,  hogy közúti baleset szenvedôi és
kérik, hogy vonuljon ki Lakihegyet és Szigetszentmiklóst összekötô útra. 

Sz. Lászlót a mentô 8 napon belüli sérüléssel kórházba szállította. 
A balesetet okozó személygépkocsi tulajdonosa és annak barátja, aki a gépkocsit vezette az

elôzetes megállapítások szerint nem az út-és látási viszonyoknak megfelelôen közlekedett, en-
nek függvénye, hogy a megengedett sebességhatár túllépésével ütközött neki egyesületünk szol-
gálati gépjármûvének, ami totálkáros lett.

Az egyesület munkájában a gazdasági totálkárt szenvedett gépjármû hiánya komoly hátrányt
okoz.

A Polgárôr Egyesület vezetôsége ezért kéri azon magánszemélyek és vállalkozók támogatá-
sát, akik segítséget tudnának nyújtani az összetört gépkocsi helyett egy új polgárôr autó vásár-
lásához.

Támogatásaikat a Polgárôr Egyesületnek az OTP Bank Rt. szigetszentmiklósi fiókjánál veze-
tett 11742252-20050052 számlaszámra juttathatják el. Vezetôség



KK II SS VV ÁÁ RR OO SS 772003. június

Településfejlesztési koncepció a lakosság véleménye alapján

moráhA
bbôfgel
sétzseljef

meN
segésküzs
kesétzseljef

lülebnesélüpeletaesélevönketelülefdlöz.1

kangássokaliylehaasátagomátkosátíjúlefsákal.2

esétíknélé,asátagomátketelzüisátatláglozssékosázoklalláviyleha.3

esélevöntelüretrapi.4

eséznötzsösézötlökeba,esétípékezsérsélüpelet,kokrapókaljú.5

asátíbáscedikazáhurá,kotnopzökólrásávebjú.6

asátívajgásnotzibzöka.5

esélevönkanásátagomátkesôdiza.6

asázotlafzsaarjúkádrájtnemerknöt,asálokrubkatunaltalokrub.7

esétzsejretik,asátívajsátálleiedösclöb,iadovó.8

asátívajkanálanovnízssátatkoialoksisonálatlá.9

asátívajkanálanovnízssátatkoialoksipézök.01

esétívôbkaturápkérek.11

asátagomát,esétzseljefrátvynökasékomuezúm,záhisédôlevûm.21

nabsorávaesétívôbkegésôtehelisátálgédnev,isádóloscpakik,isázokarózs.31

nabsorávaesétívôbkegésôtehelisénehip,isálotrops.41

lekkesélüpeletôzeynrökasélettsepaduBesétzseljefkegésôtehelisédekelzökgemöt.51

tekeylehaknuminatísotziblülebnesélüpeletakankólallávaknumózágniza.61

asátívajkanálanovnízssátálleiygügészségeza.71

esétnekköscsézeynnezsjaza,molagrofônemtáza.81

esétzseljefsédekelzökgemötiyleha.91

esétzseljeftazóláhanrotasca.02

10. A következôkben néhány konkrét fejlesztési célt jelöltünk meg.

Tekintse végig a listát és kérjük, hogy nevezzen meg ezen konkrét célok közül hármat, melyet a legfontosabb-
nak tart megvalósítani és mindazokat, amelyeket nem tart szükségesnek. Választásait X-el jelölje a megfelelô
rubrikákban.
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Településfejlesztési koncepció a lakosság véleménye alapján
11. Most néhány általános fejlesztési irányt jelölünk

meg. Arra kérjük, hogy egyet válasszon közülük: me-

lyik fejlesztését tartaná Ön a legfontosabbnak az

alábbiak közül.

Kérem, hogy válaszát X-el jelölje a megfelelô helyen.

❑ a város oktatási és kulturális ellátásának fejlesztése
(óvodai és iskolai beruházások, könyvtárfej-
lesztés…)

❑ munkahelyteremtés, beruházásösztönzés (ipari be-
ruházások, vállalkozásösztönzés…)

❑ kikapcsolódási, sportolási lehetôségek fejlesztése,
parkosítás (zöld- és pihenôövezetek kialakítása, kö-
zösségi programok szervezése, vízisport-
lehetôségek további kiépítése…)

❑ a közlekedési hálózat fejlesztése és infrastrukturális
fejlesztések (úthálózat minôségének a javítása, tö-
megközlekedési beruházások, csatornázás).

12. Ön szerint Szigetszentmiklósnak milyen várossá

kellene válnia ahhoz, hogy Ön jobban érezze itt ma-

gát? Kérjük válasszon a két arculat közül!

❑ Csendes hangulatos kisvárossá, mely Budapest al-
vóvárosa és ahonnan az emberek eljárnak dolgozni.

❑ Gazdag saját ipari és szolgáltatói szektorral rendel-
kezô önálló várossá, mely vonzó mind a környék
munkaereje, mind a beruházások számára.

13. Az Ön neme:

❑ férfi   ❑ nô.

14. Hány éves Ön?

_____ éves vagyok.

15. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

❑ 8 általános

❑ szakmunkás

❑ szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi, felsôfokú
szakképzés

❑ fôiskolai, egyetemi diploma, tudományos fokozat.

16. Jelenleg mivel foglalkozik Ön?

❑ Dolgozom*

❑ Diák vagyok*

❑ Nyugdíjas vagyok

❑ Egyéb inaktív (munkanélküli, GYES, GYED,
GYET, háztartásbeli).

* Amennyiben Ön dolgozik vagy tanul, munkahelye, isko-
lája Szigetszentmiklóson található?

❑ igen, Szigetszentmiklóson

❑ Budapesten

❑ más településen.

bbáknI
ketréteyge

menbbáknI
teygeketré

.s-0Mzatlüpéediygoh,kansorávatójttetmeN

.ketehlénosólkimtnezstegizSygoh,arrakoygavekzsüB

.absorávanöjlüpeletrapiygoh,inzeylédegneandabazsmeN

tnim,naylosiygúgalitalrokaygsólkimtnezstegizS,timrákaknutahdnoM
.etelürekôslükkiygetsepaduB

sorávnaylosinebôvöjasólkimtnezstegizSah,ménterezstzaneppéknodjaluT
.gelnelejneylimatnim,andaram

Köszönjük értékes válaszait és arra kérjük, hogy ne felejtse el visszajuttatni a kérdôívet valamelyik

gyûjtôhelyre, hiszen a lakosság minél szélesebb körének válaszai szükségesek eredményes és hatékony,

mindannyiunkat érintô munkánkhoz.

17. Végezetül néhány állítást sorolunk fel. Kérem véleményezze ôket aszerint, hogy inkább egyetért vagy

inkább nem ért egyet velük



A József Attila Általános Is-
kola alapítványa, a Mi Iskolánk
Alapítvány évek óta kitüntetés-
sel ismeri el egy tanárnak vagy
tanítónak a munkásságát. Az
alapítvány kuratóriuma a diá-
kok és az iskola dolgozóinak ja-
vaslata alapján ítéli oda „Az év
aranygyûrûs pedagógusa" cí-
met, amelyhez – mint az elne-
vezés is jelzi - egy arany gyûrût
kap a kitüntetett. Idén az iskola
igazgatója Eszterhás Sándorné
vehette át városunk polgármes-
terétôl, Fodor Antalné dr.-tól az
elismerést.

Eszterhás Sándorné, vagy
ahogy a kollégák és a tanulók
szólítják Mara, illetve Mara né-
ni huszonhat esztendeje okítja a
matematika rejtelmeire a diáko-
kat a József Attila Általános Is-
kolában. S hogy sikerrel, arra

bizonyíték a tanulmányi verse-
nyeken kiváló eredményt elért
tanulók sora, akikre hihetetle-
nül büszke tanáruk. De
Eszterhás Sándorné volt csapat-
vezetô is, amikor éppen arra
volt szükség, vagy belsô kíván-
csiságtól hajtva egyetemen ta-
nulta ki a pedagógia mélyebb
titkait.

Öt esztendeje vezeti az isko-
lát, közben új szárnnyal bôvült
az intézmény. Míg tanított, is-
kolát igazgatott, napi kapcsola-
tot tartott fenn a város vezetôi-
vel és az építôkkel egyaránt.
Büszkén szemlélte az emelkedô
falakat, s az építkezéssel járó
nehézségeket könnyed humor-
ral kezelte. 

Halász Józsefné  igazgatóhe-
lyettes, aki az ünnepi alkalom-
ból köszöntötte Eszterhás
Sándornét, további jó egészsé-
get, jó kedvet kívánt kolleganô-
jének, s azt, hogy továbbra is
sok öröme legyen ebben a mun-
kában.

Bizonyára volt tanítványai-
nak ezrei, azok szülei is csatla-
koznak a jókívánságokat tolmá-
csolók táborához.

– sz –
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KIHÍVÁS NAPJA 2003. MÁJUS 28.
Hatodik alkalommal gyûltek

össze a szigetszentmiklósiak a
Kihívás Napja alkalmából
megrendezett sporteseményen.
A város különbözô pontjain
15 perces mozgásra várták a
szervezôk az érdeklôdôket,
köztük az I.sz. Óvoda gyerme-
keit.

A rendezvény sikeréhez
nagyban hozzájárultak a támo-
gatók. Köszönet tehát a segítsé-
gért az Opel Molnár Kft.-nek, a
SZÖ-SZI-nek,  a Bajcsy-Zs. úti
Vodafon és Fotóüzletnek.

A Városi Könyvtár és
Közösségi Ház

júniusi programja

Június 14. 19 óra

Pintér Tibor: Tábortûz cí-
mû albumának bemutatója

Közremûködôk: Ábel
Anita és a Sziget Színház
tagjai

Jegyár: 1.000.-Ft/fô

Június 16-20. 8-12 óráig

Tûzzománc tábor 8 éves
kortól

Vezeti: Sárközi Ágnes, ta-
nárnô

Részvételi díj: 3.000,-Ft/fô

Június 20. 19 órától

„Hippolyt” zenés komédia
Jegyár: 1.000,-Ft/fô. Je-

gyek a 06-30/422-3851-es
telefonszámon rendelhetôk

Június 21. 18 óra

„A zene ünnepe”
Az Ádám Jenô Zeneiskola

rendezvénye

Június 24. 15 óra

A Városi Könyvtár és az
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
közös szervezésében 
Író-olvasó találkozó
Vendég: Vámos Miklós, író

A belépés díjtalan!

Augusztusi elôzetes:
Augusztus 4-8-ig és au-

gusztus 11-15-ig 9-16 óráig
ANGOL nyelvi napközis

játékos nyelvtanulás
Délután: kézmûves foglal-

kozások, kirándulások
Testvéreknek kedvez-

mény!
Jelentkezni lehet a könyv-

tárban vagy a 06-30/347-
5570-es telefonszámon.

Rendezvényeinkre
mindenkit

szeretettel várunk!

Május utolsó vasárnapjának
reggelén érkezett városunk ha-
tárába Schirilla György, aki ka-
ritatív sportprogram keretében
hét megyén keresztül futott
ezért, hogy ajándékokat vigye-
nek a kórházakban ápolt gyer-
mekeknek. A város lakihegyi
bejáratánál Virág Róbert, az
önkormányzat ifjúsági- sport és
társadalmi lapcsolatok bizott-
ságának elnöke kötötte fel
Szigetszentmiklós város sza-
lagját a kopjafára

NYÁRI SZÜNET

A KÖNYVTÁRBAN

Tisztelt Olvasóink!

Értesítjük Önöket, hogy

a Városi Könyvtár

szokásos nyári szünete

június 29-tôl augusztus

3-ig tart.

Nyitás augusztus 4-én.

Hétmegyés futás a gyermekekért

„Az Év Aranygyûrûs Pedagógusa” Eszterhás Sándorné
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Szigetszentmiklósi Önkormányzat tájékoztatója 

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRÁK

Fodor Antalné dr. polgármester: július hónapban nem tart
fogadóórát.

Papp István alpolgármester: minden héten kedden  9–16
óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában.

Prunner József alpolgármester: minden héten szerdán 9–16
óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában.

Szabó József  alpolgármester: minden héten csütörtökön
9–16 óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában.

Acélvári Attila képviselô: minden hónap elsô hétfôjén 17–18
óra között a Szent Miklós u. 12/2/d Elixir Könyvesboltban.

Balla Ákos képviselô: minden hónap utolsó szerdáján 17–19
óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Becz Péter képviselô: Telefonegyeztetés után. Telefonszám:
06-20/9578-460.

Budai László képviselô: minden hónap elsô keddje 17–18-ig
„Ízes Betûk” Könyvesbolt (Oázissal szemben), 18.30–19.30-ig
a Batthyány Kázmér Gimnáziumban.

Gulyás Lajos képviselô: minden hónap harmadik hétfôjén
17–19-ig a Liberális Klubban Erkel Ferenc u. 3. Tel.: 411-464.

Horváth István képviselô: minden hónap harmadik szerdáján
16–18 óráig a József Attila Általános Iskola ebédlôjében.

Hrabovszky András képviselô: minden hónap elsô szerdáján
16–17 óráig a Lakihegyi Óvodában.

Joszkin János képviselô: minden hónap elsô szerdáján
16–18-ig a Kardos István Ált. és Szakk.iskola orvosi szobájában.

Jószai Attila képviselô: minden hónap elsô hétfôjén 17–19
óráig a Batthyány Kázmér Gimnáziumban.

Kopácsi Ibolya képviselô: minden hónap elsô péntekén
17 órától a József Attila Iskola ebédlôjében.

Kövesdi László képviselô: minden hónap elsô hétfôjén 15–17
óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Kukorda Tibor képviselô: június 18-án, szerdán 16–18 óráig
a József Attila Általános Iskola ebédlôjében.

Ladányi Sándor képviselô: minden hónap második hétfôjén
17–19 óráig a József Attila Általános Iskola ebédlôjében.

Lénárt Lajos képviselô: minden hónap második hét és az
utolsó hét hétfôjén 15–16 óra között a Polgármesteri Hivatal
képviselôi irodájában.

Nádasdy András képviselô: minden hónap elsô keddjén
17–18 óráig a Nádasdy Filmszínházban.

Sallai Gábor képviselô: minden hónap utolsó csütörtökén
16–18 óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Simon Pál képviselô: minden hónap elsô keddjén 16–18
óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Szilágyi Zoltán képviselô: minden hónap utolsó keddjén
17–19 óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Urbán Szabó József képviselô: telefonon lehet érdeklôdni
06-20/9357-172.

Virág Róbert képviselô: minden hónap negyedik hétfôjén
17–18 óráig a Polgármesteri Hivatal képviselôi irodájában.

Német Kisebbségi Önkormányzat Hohl László elnök fogad:
telefonegyeztetés után. Telefonszám: 06-20/9420-715 

Hájas Sándor a Cigány Kisebbség Önkormányzat elnöke és
Bakonya Rita elnökhelyettes fogad: minden hónap elsô hét
keddjén 10–15 óráig a CÖK Irodájában Erkel Ferenc u. 3.

Elôzzük meg az emlôrákot

A Népegészségügyi Program keretében zajló emlôrák szûrô-
vizsgálatra a ráckevei illetékességi területen 2003. június 1-tôl
kezdôdôen kerül sor. A röntgenvizsgálaton alapuló szûrés a 45-65
év közötti egészséges nôket érinti. A vizsgálatra a kistarcsai Flór
Ferenc Kórházban mûködô Komplex Mammográfiás Központ
személyre szóló behívót küld minden érintett asszonynak.

A szûrôvizsgálat célja, hogy az esetleg már meglévô, de még
nem tapintható elváltozásokat felderítse, kimutassa, és így idôben
megtörténhet a szükséges további orvosi beavatkozás.

Az emlôrák népbetegség, minden tizedik nô betegszik meg ben-
ne élete során. A daganatos betegségek közül a nôknél a legtöbb
halálozást az emlô rosszindulatú daganata okozza.

Kérjük, ha Ön az érintett korosztályba tartozik, mindenképpen
éljen az emlôszûrés lehetôségével!

ÁNTSZ Ráckeve Városi Intézete

VÍZTISZTÍTÓ – ENGEDÉLY NÉLKÜL

Az országos tisztifôorvos tájékoztatja a lakosságot, hogy

az ország több területén árusítják az Ozmózis Hungary Kft.

(1068 Budapest, Benczúr u. 11.) által forgalmazott E10,

E11, E31, B11, B12, B14, B15 típusjelû RO víztisztító és UV

fertôtlenítôvel ellátott berendezéseket, melyek nem rendel-

keznek a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet alapján kiadott

OTH engedéllyel.

TÜDÔSZÛRÉS
VÁROSUNKBAN

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2003. évi tüdôszûrés

2003. július 29-tôl szeptember 9-ig
kerül megtartásra a Városi Könyvtár és Közösségi Ház
(Sárgaház – Tököli u. 19.) épületében.

A vizsgálat ideje:
Hétfô, szerda 12-18 óráig
Kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig

A TÜDÔSZÛRÉS KÖTELEZÔ!
A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni felis-

merésére. Panasz nélkül is lehet beteg! Minden 30. élet-
évét betöltött lakos részére a tüdôszûrés kötelezô. A
személyi igazolványát, TB-kártyáját és az elôzô évben
kapott tüdôszûrô igazolását kérjük hozza magával!

SZÜNETEL AZ ÜGYINTÉZÉS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri
Hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó Okmányiroda és

Gyámhivatal nyitvatartása
2003. július 1-jén (kedden) szünetel.


