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TERVEZZÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!
Szigetszentmiklós Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
hosszú távra (15-20 év) készülő tervezést jelent, amely nemcsak a lakosoknak, hanem az önkor-
mányzati vezetőknek is irányt mutat városunk fejlesztésével kapcsolatban. Ennek a környezeti, 
társadalmi, gazdasági adottságokra alapozó dokumentumnak az elkészítésébe szeretnénk bevonni 
Szigetszentmiklós lakóit, gazdasági, vállalkozói és civil szereplőit, hogy együtt határozzuk meg a 
jövőképet, célokat és a fő fejlesztési irányvonalat. Ennek érdekében kérjük, látogasson el az alábbi 
weboldalra és tervezzük együtt Szigetszentmiklóst! https://tervezzukegyutt.szszm.hu

Rendelés, covidosok ellátása, oltakozás. 
Mindhárom feladatot el kell látniuk a há
ziorvosoknak. Bokros, vagy nevezhetjük 
inkább „erdős” teendői mellett a sziget
szentmiklósi dr. Megyesi Edina há zi or vos
tan és üzemorvos szakorvos válaszolt 
kér déseinkre az aktuális helyzet kapcsán.

Dr. Megyesi Edina: Körzetünkben nagyjából 300 
embert oltottunk be itt a rendelőben és még több 
mint 700-an vannak a listán (március 20-i adat – a 
szerk.). Körülbelül 160-an az oltóponton kapták 
meg a vakcinát. Az oltópontokra is mi irányítjuk a 
körzetünkből regisztrálókat, de ha mi kezdjük oltani 
a személyt, akkor tőlünk kapja a második oltást is. 

Kisváros: Gyakoriake a visszajelzések súlyos 
mellékhatásokról?
ME: Nem, szinte elhanyagolható. Az oltások va-
lamennyi típusát használjuk, de legfeljebb enyhe 
és várható mellékhatásokról számoltak be a pá-
cienseink. Az oltást követően mindig váratjuk a 
személyt a rendelőben, megfigyeljük, hogy nem 
okoz-e hirtelen rosszullétet, allergiás reakciót az 
oltás, de erre sem volt példa. 

KV: A lista sorrendiségét mi alapján kapják 
és kezelik?
ME: A regisztráltak közül alapvetően az idősebbek 
kerülnek előre, most a 60 éven felüliek, illetve a 
műtétre várók, a krónikus, például daganatos bete-
gek oltása zajlik. Tehát, ha egy 20 éves egészséges 
korábban is regisztrált, nem fog előrébb kerülni. 

KV: Mennyire érezhetik védettnek magukat, 
akik már átestek a Covidfertőzésen?
ME: A fertőzés nem véd annyira, mint az oltás. 
Mindenképpen az oltás a követendő és javasolt.

KV: Mennyire érzik túlterheltnek a munkát? 
ME: Megterhelő, hogy az alapvető rendelésünk 
mellett folyik párhuzamosan a karanténban lévők 
ellátása és a tanácsadás, illetve az oltás. 
Gyakorlatilag nem egy, hanem két munkát vég-
zünk. Minden háziorvosnál nagyon nagy túlóra-
mennyiség van. Van olyan kollégám, aki az e-mai-
lek olvasása után hajnalban egy órát pihent, majd 
jött dolgozni. Mi egy-egy négyórás rendelési idő-
ben gyakori, hogy több mint száz beteget látunk el, 
átlagosan 100-150 telefonhívást és e-mailt ka-

punk naponta, este és hétvégéken is. Nagyon jó, és 
nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak, 
hogy van segítségünk. A Vá rosi Könyvtár és 
Közösségi Ház csapata ügyesen támogatja a mun-
kát, nagyon nagy adminisztrációs terhet vesz le 
asszisztenseinkről és rólunk, háziorvosok válláról.

Önkormányzatunk már február végén ajánlott 
segítséget a háziorvosok részére.

Nagy János polgármester: Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy már a kormány kérése előtt 
cselekedtünk. Az oltási feladatok megkönnyebbí-
tése érdekében felkerestük a körzetek háziorvosait, 
és felajánlottuk, hogy az adminisztárciós munká-
ban segítünk. Elsősorban a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház (VKKH) munkatársaira gondoltunk, 
hiszen a veszélyhelyzetben, a programok elmara-
dása miatt az ő kezük van a leginkább megkötve. 
Lázár Gergő igazgatóval egyeztettem, és azonnal 
elkezdődött a munka. A VKKH dolgozói telefonos 
megkeresésekkel szervezik meg az oltásra 
regisztált lakosok behívását. Már tudjuk, hogy a 
vakcina így gördülékenyebben jut el a lakosokhoz, 
és bízunk benne, hogy a fertőzések száma, illetve 
intenzitása csökkenni fog. 

A háziorvosok megkeresése után néhány nap 
alatt hárman jelezték, hogy igénylik a segítsé-
get, az első héten pedig csaknem 200 személyt 
értek el, akik valamennyien zökkenőmentesen 
megkapták az oltást – mondta el Lázár Gergő, 
a VKKH igazgatója. Hozzátette, hogy az oltás-
ra regisztráltak bizonyos létszámú személyi 
listáját az adatkezelési szabályok maximális 
betartásával kapják meg és dolgozzák fel.

Az oltásra regisztrált lakosokat kérjük, 
hogy az SMS-ek mellett figyeljék a telefonhí-
vásokat is.

ELKÉSZÜLTEK 
A BEVALLÁSI TERVEK
Már öt éve, hogy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül 
készíti el több millió ember személyi 
jövedelemadó-bevallási tervezetét. 
A  fo lyamat automatikus, nem kell a 
kedvezményekre jogosító vagy a mun-
káltatói igazolásokat beküldeni a NAV-
hoz, azt az adózónak kell megőriznie 
az ötéves elévülési idő végéig.  

Az szja-bevallási tervezet a tavaly 
megszerzett jövedelmekről szóló ki-
mutatás, amit a munkáltatók, kifizetők 
adatszolgáltatásai alapján állít össze a 
NAV. Saját adóbevallási tervezetét 
március 15-től bárki megnézheti 
elektronikusan a NAV honlapjáról elér-
hető eSZJA aloldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója 
(ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi 
igazolvány, telefonos azonosító), adó-
azonosító jele és születési dátuma 
megadásával április 15-ig többféle 
módon kérheti a tervezet postázását:
  SMS-ben a 06-30/344-4304-es tele-

fonszámon (az üzenetben meg kell 
adni az adóazonosító jelet és a szü-
letési dátumot a következők szerint:
SZJA szóköz adóazonosító jel szóköz 
ééééhhnn), 

  a NAV honlapján elérhető web-
űrlapon, 

  levélben, 
  a NAV honlapjáról letölthető forma-

nyomtatványon (BEVTERVK), 
  telefonon, a 1819-es hívószámon 

vagy az előzetes regisztrációt igény-
lő ÜCC-vonalon,

  személyesen az ügyfélszolgálatokon 
(időpontfoglalás a NAV honlapján).

Aki telefonon vagy személyesen 
szeretne segítséget kérni a NAV-tól a 
bevallása elkészítéséhez, annak magá-
nál kell tartania a munkáltatói, kifize-
tői és a kedvezményekről szóló igazo-
lásait.

ENYHÍTHETTÜK A HÁZIORVOSOK TERHEIT
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A Belügyminisztérium által kiírt „Tisztítsuk 
meg az országot” című pályázat nyerteseként 
Sziget szentmiklós Város Önkormányzata 
idén is folytathatja a harcot a jogtalanul ki-
helyezett szemét ügyében. Az illegális hulla-
dék felszámolására cca. 940 ezer Ft, illetve a 
kamerarendszer bővítésére cca. 7 millió 958 
ezer Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert el (a 2021/TMOP/0065-ös azonosító-
számmal).

A 2020-ban indult projekt I. ütemének 
keretében 2021. január-február folyamán – a 
kapcsolódó szerződés alapján – az «ARIES» 
Nonprofit Kft. a pályázatban megjelölt, ön-
kormányzati tulajdonú területekről mintegy 
120 tonna, körülbelül 250 köbméter illegális 

hulladékot szállított már el Lakihegy, Felsőtag, 
illetve Alsóbucka területeiről.

A projekt folytatásaként a Datolya utca; 
Mogyoró utca; Lugas utca; Gyümölcsös utca; 
Szüret utca; Farkas utca területei tisztulhatnak.

Önkormányzatunk jelenleg is rendelkezik 
vállalkozási szerződéssel illegális hulladék el-
szállítására, amelynek egységárait alapul véve 
került meghatározásra a projekt költségveté-
se, ezzel is biztosítva a feladat elláthatóságát 
és költségeinek realitását. A mezőőrök, közte-
rület-felügyelők is ellenőrzéseket végeznek a 
tettenérés, illetve a hulladéklerakás megelő-
zése érdekében, de önkormányzatunk a meg-
tisztított területeket ennél is fokozottabban 
kívánja ellenőrizni. A kamerával védendő te-

rületek kijelölésénél a nagyobb forgalmú 
utaktól távol eső, elsősorban külterületi föld-
utakon kialakuló illegális gócpontok megfi-
gyelését tartottuk szem előtt. Az alábbi terü-
letekre szeretnénk a pályázat keretein belül 
újabb kamerákat kihelyezni:

  0227/1 hrsz. – Komp utca; védendő te-
rület: 1,5 ha,

  043/2 hrsz. – Tököli út – Honfoglalás 
utca; védendő terület: 1,5 ha,

  11500/6 hrsz. – Barázda utca – Tengeri 
utca; védendő terület: 1,5 ha.

A fent említett 3 db kamera Szigetszentmiklós 
város jelenleg is üzemelő térfigyelő kamera-
rendszerébe integrálható. A rendszer rendel-
kezik fix, speeddome és rendszámfelismerő 
kamerákkal is, mely teljes mértékben megfelel 
a hatályos GDPR- és adatvédelmi szabályozá-
soknak, a rögzítés külön szerveren történik, 
megfigyelése a Szi get szent miklósi Rendőr-
kapi tányságon biztosított. 

Önkormányzatunk évek óta igyekszik meg-
oldani a jogtalanul elhelyezett hulladék felszá-
molását, azonban a szervezett szállítás ellenére 
sem ritka, hogy az árkok, szántóföldek, zsákut-
cák egyik estéről másnap reggelre megtelnek 
szeméttel. Az otthagyott hulladék súlyos kör-
nyezeti és közegészségügyi veszélyeket is rejt-
het magában. A hulladék egyes alkotórészei 
beépülhetnek állati, növényi szervezetekbe, és 
a táplálékláncon keresztül végül az emberi 
szervezetre is káros hatást fejthetnek ki.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi kamera-
rendszer bővítése is jelentősen, hosszú távon 
csökkenti kül területeink illegálishulladék-ter-
heltségét. 

Folytatódik az illegális szemétlerakás felszámolása

A M0 autóút Deák Ferenc (Hárosi) Duna-
hídjának északi, M1 autópálya felé vezető 
hídszerkezetén a tavaly év végéig több ütem-
ben elvégzett vizsgálatsorozat eredménye-
képpen kialakították a híd közép- és hosszú 
távú üzemeléséhez szükséges koncepciót, 
ezért március 22. óta jelentősen megváltozott 
a forgalmi rend a hídon.

A koncepció megvalósításának előkészítése 
folyamatban van, jelenleg az új hídsaruk kivá-
lasztását és az ehhez szükséges egyes szerke-
zeti elemek megerősítését szolgáló részletes 
terveket készítik.

A munkák első ütemében 2021. június 14-
ig a Deák Ferenc híd déli, M5 autópálya felé 
vezető hídján a szélső forgalmi sávot lezárják  
és elvégzik a zajvédő fal befejezési munkáit. 

Tervezetten 2021. június 15. és szeptember 1. 
között pedig a Deák Ferenc híd északi, azaz az 

M1 autópálya felé vezető oldal hídját teljesen 
lezárják a beavatkozások megvalósításának 
idejére.

Ebben az időszakban a térségben közleke-
dők 2×2 sávon haladhatnak a Deák Ferenc híd 
déli, azaz az M5 autópálya felé vezető oldal 
hídján. A forgalmi terelések teljes időszakában 
a kerékpáros- és gyalogosforgalom fenntartá-
sa biztosított lesz.

2021. szeptember 1-jétől mindkét hídon a 
forgalom mindkét irányban, teljes értékűen, 4 
forgalmi sávon haladhat – tájékoztatott a NIF 
Zrt. Továbbá felhívja a figyelmet, hogy a híd-
dal kapcsolatos beavatkozásokról folyamato-
san ismerteti a részleteket. A speciális forgal-
mi rendről az Útinform honlapján (www.
utinform.hu) tájékozódhatnak a közlekedők.

MEGVÁLTOZOTT A FORGALMI REND 
A DEÁK FERENC DUNA-HÍDON
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Az „ARIES” NKft. a honlapján meghirdetett módon 2021. évben 
Szigetszentmiklós területén a háztartásokban keletkező zöldhulladék 
tavaszi begyűjtését április 3án és 6tól 9ig (a rendes hulladékszállí-
tás napján) tartó időszakban végzi.

A Dél-Pest Megyei Régióban a közszolgáltató ÉTH NKft.-vel szerződés-
ben álló komposztálóüzemek nem veszik át a zsákban gyűjtött zöldhulla-
dékot, csak és kizárólag abban az esetben, ha az biológiailag lebomló 
zsákban került elhelyezésre.

Ennek megfelelően a zsákolható zöldhulladék elszállítása kizárólag 
az „ARIES” NKft. ügyfélszolgálatán és a társasággal szerződésben álló üz-
letekben forgalmazott, biológiailag lebomló, átlátszó, Aries felirattal 
rendelkező, 110 liter űrtartalmú biohulladékgyűjtő zsák alkalmazá
sával történik. Továbbá az ágakat, gallyakat egyméteres darabokban 
kötegelve lehet kihelyezni.

A biológiailag lebomló zöldhulladékos zsák 
180 Ft/db áron társaságunk központi ügy-
félszolgálatán, valamint a velünk szerző-
désben álló üzletekben érhető el a lakos-
ság számára.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a 
www.arieskft.hu honlapot, ahol napra-
kész információkat találnak a szolgáltatás-
sal kapcsolatban.

A társaság által forgalmazott zöldhul la-
dék gyűjtő zsák kukoricakeményítő-alapú meg-
újuló forrásból származó, ún. PLA-zsák, amely komposztálható, biológiai 
lebomlással hasznosítható csomagolás. Ez az anyag a komposztálás 
technoló giai folyamata során 100%-ban lebomlik, melynek során a ta-
lajban élő mikroorganizmusok a hő és nedvesség hatására azt humusz-
szá, vízzé és szén-dioxiddá bontják, jelentősen elősegítve ezzel a környe-
zetünk védelmét.

Annak érdekében, hogy a lakosságot ne terhelje indokolatlan többlet-
munka, az alábbiak szerint osztjuk meg a gyártó által megadott informá-
ciókat a zsákok felhasználására vonatkozóan:

„A zsákokat használat előtt száraz, napfénytől és hőtől védett helyen 
kell tárolni. A tárolási előírások betartása mellett a termékben 12 hónapon 
belül minőségi romlás nem következhet be. Felhasználás után, a hulladék-
gyűjtő zsák 3 héten keresztül nem mutat minőségi romlást. A zsákok 
élettartamát növeli, ha felhasználás után is törekszünk az előbb leírt táro-
lási javaslatok betartására. A zsákok maximális terhelhetősége 10-15kg.”

A zsákok helyes használata odafigyelést igényel, hiszen ha a vizes 
füvet belerakja kedves ügyfelünk, akkor a kukoricakeményítő (bár a 
gyártó 3 hetet ír) pár nap alatt bomlásnak indul. Éppen ezért javasol-
juk, hogy a zöldhulladékot a kihelyezés előtt egy-két nappal tegyék 
csak bele a zöldhulladék-gyűjtő zsákokba. Ezt megelőzően célszerű azt 
egy egyéb, nem lebomló zsákban vagy az ingatlanjuk egy félreeső 
szegletében tárolni.

A lakosság részéről felmerült az igény, hogy szívesebben alkalmazná-
nak kukaedényzetet a zöldhulladék gyűjtésére a rendelet szerinti zsákok 
helyett. Az „ARIES” NKft. kiemelt célja, hogy az ügyfelei igényeit a lehető 
legmagasabb színvonalon, minőségi szolgáltatásokkal elégítse ki, ezért a 
társaság a szolgáltatási területén lehetőséget biztosít a zöldhulladék 
kukaedényzetben történő gyűjtésére, amennyiben az barna színű vagy 
„Zöldhulladék” felirattal ellátott gyűjtőedény.

A szelektív hulladékok gyűjtésére kizárólag 120 l-es kukák alkalmazha-
tóak, melyeket az ügyfeleknek kell beszerezniük. Ahhoz, hogy egy adott 
ingatlantól a jövőben ne gyűjtőzsákos rendszerben, hanem kukaedényzetből 
történjen az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása, a gyűjtőedény 
beszerzéséről az „ARIES” NKft.-t írásban értesíteni szükséges.

INGYEN LEADHATJA 
AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT
Az „Aries" NKft. által megbízott partnercég idén is két ütemben 
bonyolítja le az elektronikai hulladékgyűjtést városunkban. Ennek 
megfelelően Szigetszentmiklóson a Rolfin Kft. két szombati napon, 
2021. május 15-én és október 30-án, 8 és 12 óra között díjmente-
sen szállítja el a lakossági elektronikai hulladékot. A gyűjtés helyszí-
nén, a József Attila Általános Iskola Radnóti u. felőli oldalán kizáró-
lag elektronikai eszközökből származó hulladékot lehet leadni, ez 
alól kivételt képeznek a régi típusú, képcsöves televíziók. 

(A megadott helyszín és a begyűjtés módja a járványhelyzettől 
függően változhat.)

ARIES-tájékoztató a tavaszi 
zöldhulladék-elszállításról
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ÓVODAI FELVÉTELI ELŐJEGYZÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 
a Szigetszentmiklós Város Ön kor-
mány zata által működtetett óvodák-
ban a 2021/2022. nevelési évre az 

óvodai felvételi előjegyzés a lakóhely, illet-
ve a tartózkodási hely szerinti körzetes 
óvodába a kialakult vészhelyzet miatt elő-
reláthatólag főként elektronikus úton le-
hetséges. További részletekért és a letölt-
hető dokumentumokért keresse fel váro-
sunk honlapját: www.szigetszentmiklos.hu

Az elmúlt időszak sok család életében 
volt izgalmas. A koronavírusjárvány 
miatt online oktatásra tértek át az isko
lák, ezért a középiskolai felvételi sokkal 
stresszesebb volt gyereknek és szülőnek 
egyaránt. Nem véletlenül. Sok minden 
múlik ezen a pár héten. Mi lesz a gye
rekből? Erről kérdeztük Kissné Hegedűs 
Évát, a Batthyány Kázmér Gimnázium 
intézményvezetőjét, valamint elmondja 
véleményét egy szülő és egy felvételiző 
diák is, hogyan élték meg az elmúlt he
teket.

Kissné Hegedűs Éva: A középfokú felvételi 
eljárás a szokásosnál is nagyobb kihívást je-
lentett ebben a tanévben, felvételizőknek, 
szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. 
Sajnos most a veszélyhelyzet miatt nem volt 
lehetőségünk a szülőket és a gyerekeket sze-
mélyesen tájékoztatni iskolánkról, a felvételi 
eljárás menetéről, szabályairól, fontos tudni-
valóiról és a követelményekről, ahogyan azt 
minden évben szoktuk. A jelentkezők száma 
így is a többszöröse annak, ahány tanulót fel 
tudunk venni a nyolc évfolyamos, illetve a 
nyelvi előkészítővel induló négy évfolyamos 
tagozatainkra. Jó érzés, hogy a szülők közül 
ilyen sokan elismerik iskolánkat, értékelik a 
munkánkat azzal, hogy gyermekeik oktatását 
a következő években ránk szeretnék bízni. 
Mindig öröm számunkra, hogy a jelentkezők a 
legtöbben szigetszentmiklósiak, akik közül bi-

zony nehéz kiválogatni a 
mindössze háromosztálynyi 
jövendőbeli „batyist”, hiszen 
olyan sok közöttük – hála az 
általános iskolákban tanító kollé-
gáknak – a jól felkészített, okos, szor-
galmas gyerek. A felvételi eljárás nagy része 
már lezajlott, túl vagyunk az írásbeli vizsgá-
kon és a szóbeli meghallgatásokon is, ezeken 
az alkalmakon a rendkívüli helyzet miatt 
nemcsak különös óvintézkedéseket kellett be-
vezetni, hanem szokatlan helyzeteket is meg 
kellett oldani. Nehéz, de örömteli feladaton 
vagyunk túl, elkészültek az ideiglenes felvételi 
rangsorok is, már csak a végleges névsort 
várjuk a győri felvételi központból. Április vé-
gén postai úton küldjük majd el a szülőknek a 
határozatokat a felvételről, illetve sajnos sok 
esetben a helyhiány miatti elutasításról. 
Bízom benne, hogy idén is olyan gyerekeket 
sikerül felvennünk, akik közül néhányan egy-
szer majd városunk büszkeségei lehetnek.

Edina: Azt gondolom, idén a nyolcadikos fel-
vételiző diákoknak több szempontból is nehe-
zített pályán kellett teljesíteniük. Már a hete-
dik évfolyamban is online működött (vagy 
próbált működni) az oktatás. Sajnos a peda-
gógusok akármennyire is szerették volna át-
adni a tudást, az online tér közel nem adott 
olyan minőségű oktatást, mintha személyes 
kontaktban lettek volna. A felkészítésre több 
magántanárt kértünk fel, akikhez heti 5-6 al-

kalommal járt a gyermekem. 
Emellett itthon munka 

előtt-közben-után próbáltuk 
felkészíteni őt lelkileg is, mert 

14 év után ez volt az első igazi 
megmérettetés az életében. Ezzel va-

jon ki foglalkozik? Mert azt már tudjuk, hogy 
az elmúlt 10 év legnehezebb felvételi feladat-
sorát kapták a gyerekek. Merthogy ők még 
gyerekek. Most pedig mindenki kezét tördelve 
várja a hivatalos listákat, hogy sikerült-e be-
jutni a választott iskolába. 

Lili: Számomra egyértelműen nehezebb volt 
ez a 2021-es felvételi feladatsor, mint azok, 
amiket gyakorlásképpen csináltam a tavalyi és 
a tavalyelőtti feladatokból. Az volt a rossz, 
hogy nagyon izgultam, mert idáig nem vol-
tam ilyen helyzetben, és felkészülni sem tud-
tam erre. Idegen volt az iskola, a tanárok és a 
tanulók, így nem tudtam csak az elém rakott 
papírra koncentrálni. Az idő nagyon kevés 
volt, ha több idő lett volna, sokkal jobban si-
került volna. Amikor kijöttem a felvételiről, a 
többiek is mondták, hogy vagy a magyart, 
vagy a matekot nem bírták befejezni.

Nos, igen… Hirtelen felnőttek lettek. Bízunk 
benne, hogy pár hét múlva ezek a gyerekek, 
családok, tanárok boldogan csapnak egymás 
tenyerébe, és azt kiabálják: idén is megcsi-
náltuk!

fé.

VÉLEMÉNY
Tűzoltó leszel, s katona…

KIJELÖLTÉK A PSZ KÖRZETEIT

A Pest megye közigazgatási területén működő 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmé-
nyek 2021/2022. tanévre vonatkozó működési 
körzeteiről adott ki tájékoztatót a Ceglédi 
Tankerületi Központ Igazgatósága. A Szi get-
szentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat to-
vábbra is három helyi (Kálvin tér 4/a, Kálvin 
tér 4/b, József Attila tér 3.) és egy dunaharasz-
ti telephelyen működik. A szolgálat az alábbi 
feladatokat látja el: gyógypedagógiai tanács-
adás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői 
bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, 

logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellá-
tás, gyógytestnevelés, óvoda-, illetve iskola-
pszichológiai koordináció, kiemelten tehetsé-
ges gyermekek, tanulók gondozása.

További tájékoztatás: www.pestmszaksz.hu 

AZ ISKOLAI TANÉV RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló rendelet alapján, április 15-16-án kell beíratni az álta-
lános iskola első évfolyamára tanköteles tanulókat. A beiratkozással, valamint az általános 
iskolai körzethatárokkal kapcsolatban a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján is 
tájékozódhatnak (https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi), de bővebb információt a váro-
sunk honlapján található közleményben is olvashatnak: www.szigetszentmiklos.hu 
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Új, hiánypotló információs táblát helyezett ki a Garden Cafe tulajdono-
sa az Ádám Jenő sétányon található kávézója oldalfalára. A tábla a 
tanösvényen található növény- és állatvilág, Európa második legna-
gyobb úszólápjának bemutatására szolgál. Mielőtt az idelátogató ven-
dégek végigmennek a 700 méteres sétányon, érdemes elolvasni az érde-
kességeket, amelyek alapján tanulmányozhatják a természet érté kekeit. 

A Duna-parti bejárat emellett egy örök romantikus élmény lehetősé-
gét is tartogatja a szerelmes helyiek és turisták számára. Az információs 
tábla mellé két szív formájú lakatfal került, ahol a párok, a kulcsot eldob-
va, örök szerelmet ígérhetnek egymásnak. 

TÁBLA A TUDÁSÉRT, LAKAT A SZERELEMÉRT

SZÜLETÉSNAPOMRA
Harminckét éves lettem én 

meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten

magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.

Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató

szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem

fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,

a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem

hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” 

gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,

sekély
e kéj 

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon

taní
tani!

ÁPRILIS 11.
1905-ben e napon született József Attila, aki rövid és nehéz élete alatt a magyar irodalom egyik 
legkiemelkedőbb alakjává vált. Születésnapja egyben a magyar költészet napja, melyet 1964 óta 
ünnepelünk. Szigetszentmiklóson utca, tér, általános iskola viseli József Attila nevét, a Lisztes István 
által alkotott bronzszobrát pedig 1972-ben avatták fel városunkban.

Költőtalálkozók, könyvbemutatók, vers- és prózamondó versenyek híján idén egy fotóval és 
verssel, József Attila egyik legnépszerűbb költeményével tisztelgünk a magyar líra előtt. A Szü le-
tésnapomra c. mű érdekes formaisága mellett egy szokatlan, dacos, szókimondó, de ugyanakkor 
humoros hangnemmel gondolkodtat el és egyben szórakoztat. 

Kisvaros2021_04 01.indd   6Kisvaros2021_04 01.indd   6 2021. 03. 28.   19:49:282021. 03. 28.   19:49:28



7

A járvány 2020-as európai kezdetén 
tapasztalhattuk a mért adatokból, 
hogy világszerte hirtelen zuhanásnak 
indult a forgalmi dugók száma. 
Budapesten is felére csökkentek egyes 
légszennyezettségi adatok (eea.europa.
eu). Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) fővárosunkban kimu-
tatta, hogy a nitrogén-dioxid, NO2 le-
vegőben mért koncentrátuma 2020 
márciusában hirtelen 51 százalékkal 
csökkent. Az NO2 négyötöde a jármű-
vekben használt üzemanyagból szár-
mazik, emberre és állatra is mérgező, 
sok más negatív hatása mellett főképp 
a légúti nyálkahártyát károsítja, a véráramban 
pedig akadályozza a hemoglobin szállító 
funkcióját, így gyengül a tüdő és az agy kapa-
citása is. 

A klímakutatók hatalmas többsége állítja, 
hogy főképp az emberiség által kibocsátott 
CO2 okolható a globális felmelegedésért. Az 
üvegházhatású szén-dioxid gáz mértéke a 
nature.com szerint 2020 márciusában és ápri-
lisában New Yorkban 10, Párizsban 72, világ-
szinten 17 százalékkal esett vissza. „Ez törté-
nelmi sokk az egész energiavilág számára” – 
mondta dr. Fatih Birol. A Nemzetközi Ener-
giaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója pél-
daként említette, hogy se a száz évvel ezelőtti 
spanyolnátha, se a világháborúk, se a 2008-as 
világgazdasági válság nem mutatott a jelen-
legihez hasonló csökkenést a szénkibocsá-
tásban. Kijelentette, hogy a Covid miatti leál-
lás a globális villamosenergia-keresletet is 20 
százalékkal vagy annál nagyobb mértékben 
csökkentette.

Az Európai Beruházási Bank (EIB) által 
közzétett felmérés szerint az EU 27 országá-
ban 27 700 felmérésből 74 százalék válaszolta, 
hogy környezetvédelmi okokból – a korlátozá-
sok után – inkább vonatra, buszra ül, és keve-
sebbet repül.

A pandémia bolygónkra gyakorolt jótékony 
hatása tehát kicsiben és világszinten is mérhető 
számokban. Azonban nem elfelejthető tény, 
hogy ez csak egy rövidke pillanat Földünk életé-
ben. Hazánkban 31, világszinten 51 éve ünnepel-
jük e napot. A népesség eközben hatalmasat 
nőtt: 1950-ben 2,5, 1970-ben 3,7, 2021-ben 7,9 
milliárd lakótársunk van, 2100-ra unokáink csak-
nem 11 milliárdan lesznek a saccolás szerint. 

Az egészségügyi világszervezet (WHO) 
évente 7 millióra becsüli azok számát, akiknek a 
halálát a rossz levegő okozza. Az Európai Unió 
statisztikái szerint Magyarországon átlagosan 
egy ember 385 kilogramm szemetet ,,termel” 
évente, aminek legfeljebb egyharmada kerül 
újrahasznosításra. Az elmúlt fél évszázadban 
több mint felével csökkent a vadon élő gerinces 
állatok száma, és kb. óránként hal ki egy faj. Az 
utóbbi 20 évben gyártották az összes műanyag 
felét, 70 év alatt a 2,3 millióból 500 millió ton-
na lett. A vizeket 37 ezer tonna ólommal, 5 
millió tonna cinkkel és nitráttal, 7 millió tonna 
műanyaggal szennyezzük évente.

Lépteink alatt ugyancsak nagy a gond. 
A növényvédő szerek és műtrágya több évti-
zedes használatából származó vegyi anyagok 
Európa-szerte kimutathatóak. Tanulmányában 
az Európai Bizottság kifejti, hogy a több mint 

20 ezer talajminta négyötödében talál-
tak növényvédőszer-maradványt. 
Emellett hatalmas a talaj nehézfém-
koncentrációja is az ipar és közelekedés 
által kibocsátott szennyezés miatt. 
A  mezőgazdasággal szorosan össze-
függő rovarpopuláció szintén meg-
sínyli az emberi tevékenységet.

A helyzet enyhítése, talán megállí-
tása most mindennél égetőbb ponthoz 
ért. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség vezetője már a koronaví-
rus-járvány kezdetén kijelentette, hogy 
egyértelmű a kapcsolat a járvány és a 
környezetszennyezés között. Számos 

egészségügyi hatóság figyelmeztetett arra, 
hogy légzőszervi betegségeket okoz a rossz 
levegőminőség, így a Covid–19-vírussal szem-
ben is kiszolgáltatottabbá váltunk. 

Az Európai Unió és az ENSZ is határozott 
lépéseket kíván tenni a víz- és légszennyezés, 
az üvegházhatású gázkibocsátás, a talajszeny-
nyezés mérséklése érdekében. A nagyszabású 
tervek mellett azonban az egyéni cselekedet 
sem törpülhet el. Ha a fogyasztás és pazarlás 
mértéke nem csökken a társadalom alappillé-
rein, akkor erőforrásaink idővel kimerülnek. 

A globális kihívás mindannyiunk közös 
problémája, nekünk, szi get szent mik ló siak
nak is. Már a cikk elolvasásával tettünk vala-
mit, tájékozódtunk, esetleg ezek után a helyi 
termékeket részesítjük előnyben a világot át-
utazó, rendelt áru helyett, esetleg a kevésbé 
csomagolt cikkeket válogatjuk a boltban, töb-
bet járunk termelői piacra, viszünk magunkkal 
textiltasakot, ritkábban ülünk autóba, használt 
ruháinkat, játékainkat ajándékként adjuk to-
vább rászorulóknak, virágot, fát ültetünk, a 
hulladékot szelektív kukába tesszük, nem sze-
metelünk az utcán, nem hagyjuk égve a villanyt 
feleslegesen… és hálával tekintünk a növények-
re, az állatokra, a földre, az égbe, a ,,Kisduna” 
vizébe… otthonunkra, Föld bolygónk egészére.

NIL INGRATO TERRA PEIUS ALIT
Április 22. a Föld napja. Nem könnyű erről beszélni egy olyan 
időben, amikor az elpazarolt víz mellett a Covidhírek folynak 
a csapból. A karanténokkal és kijárási tilalmakkal szűkre sza

bott életünktől sokan reméljük, hogy legalább a környezetvé
delem erősödik az elszigetelődéssel ellentétes arányban. Több  
mint 4 milliárd éves otthonunk talán fellélegezhet egy kicsit… 

„Adj hálát reggel az ébredő világnak,
– örökbe kaptál egy újabb, szép napot.
Engedd az érzést áradni szívedben,
szeresd hogy itt vagy, e föld az otthonod.”

Aranyosi Ervin: Adj hálát reggel… (részlet)

(Fotón Oronce Fine, Föld szív alakú térképe, 1536.)
Cím: Hálátlan embernél rosszabbat még nem hordott a Föld (latin bölcsesség)
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I. rész

Harmincöt esztendeje, 1986 januárjában nagy 
ünnepségek zajlottak Szigetszentmiklóson: 
otthonunk nagyközségből várossá lett. A vá-
rosi titulus nem csupán annyit jelent, hogy a 
településszéli táblákat lecserélik, vagy az ön-
kormányzati épületre kiírják, hogy „Városháza”. 
Városnak lenni rang, polgárai városlakók, és a 
város hatással van a környező településekre. 
Mi kellett ahhoz, hogy Szigetszentmiklós vá-
rossá legyen? Milyen különlegességei vannak 
településünknek, amikkel kivívta ezt az elis-
merő rangot?

A kérdés megválaszolásához először 
Szigetszentmiklós történetét kell megvizsgál-
nunk. Városunk hosszú és büszke történelem-
mel rendelkezik. Első írásos említése IV. Béla 
király korából való, de a régészeti emlékek a 
X–XI. századig visszanyúló magyar múltról 
beszélnek. Anonymus Gesta Hungaroruma 
szerint Árpád vezér a Csepel-szigetet jelölte ki 
a fejedelmi ménes legelőjének, ez is bizonyítja, 
hogy lakóhelyünk természeti kincsekben gaz-
dag, kezdetektől fogva vonzó terület volt.

A földből előkerült tárgyak és a régi falu-
siak emlékezete számtalan nehézségről mesél, 
melyekkel a szentmiklósiak bátran és eredmé-
nyesen szálltak szembe. A falu első templo-
mát, mely ugyanott állt, ahol a Kossuth Lajos 
utcában ma is templom van, valószínűleg a 
tatárok rombolták le. A szentmiklósiak azon-
ban újjáépítették, és a falu virágzásnak indult, 
a XV. században rövid ideig mezővárosi rangot 
is kapott. Aztán jött a török, és 150 évig sa-
nyargatta a népet. A Csepel-szigeten alig né-
hány település maradt meg, ezek egyike volt 
Szentmiklós. A török defterdárok precíz adó-
összeírásaiban szereplő családnevek közül sok 
ma is megtalálható a városban.

A török korban a falu lakossága áttért a 
református vallásra, amit a hódoltság ideje 
alatt és az utána következő nehézségek alatt 
is büszkén megtartott. A XX. század elejéig 
Szigetszentmiklós egy református vallásában 
és magyarságában is homogén falu maradt, 
melynek lakói főképp állattenyésztéssel és 
mezőgazdasággal foglalkoztak. Az itteniek 
állhatatossága és szorgalma, valamint a tele-
pülés kiváló fekvése, a fővároshoz való közel-
sége indította meg a várossá válás útján 
Szigetszentmiklóst. A XIX. század közepétől 
Dél-Pest volt Európa egyik legnagyobb ma-
lomipari központja, amihez Szentmiklós volt 
az egyik legközelebb fekvő település, így az 
itteni szántóvetők nagy haszonnal tudták el-
adni portékájukat a fővárosi piacokon. A ma-
lomipar visszaesésével a szentmiklósiak az el-
sők között fogadták fel a Magyarországra ér-
kező bolgárkertészeket, akiktől elsajátították a 
zöldségtermesztés tudományát, majd utána a 
virágtermesztést tanulták meg hasonlóan 

ügyesen. A virágkertészek fóliasátrai ma is sok 
helyütt megtalálhatók Szigetszentmiklóson.

A mezőgazdaság virágzását a Duna közel-
sége tette lehetővé, de a folyó gyakran nagy 
nehézségek okozója is volt, hiszen a történe-
lem során számos esetben öntötte el és dön-
tötte romba a falu nagy részét. 1799-ben 
például egy árvíz csaknem teljesen elpusztí-
totta a települést, még az újonnan épült és 
még át sem adott barokk stílusú református 
templom is súlyos károkat szenvedett. Az ak-
kori földbirtokos Savoyai báró felajánlotta a 
miklósiaknak, hogy költözzenek egy másik 
birtokára a Duna–Tisza közében, de visszauta-
sították: azt mondták, őseik sírjait nem hagy-
ják hátra, és inkább újjáépítették házaikat.

A büszke kék kötényes szigetszentmikló-
siak által lakott falu a XX. század első felében 
szépen növekedett. A falu várossá váláshoz 
vezető útján hatalmas lendületet adott a 
II.  vi lágháború alatt létrejött Dunai Re pü lő-
gép gyár, amelynek romjain a háború pusztítá-

éves 
Szigetszentmiklós város35

Az 1892-ben indult HÉV a mai napig fontos kapocs a fővárossal Az iparosodás előtt elsősorban üdülőhelyként volt ismert Szigetszentmiklós 

A Csepel Autógyár
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sa után megalakult a Csepel Autógyár. A gyár 
fénykorában mintegy tízezer embert foglal-
koztatott, és ahhoz, hogy ez a sok dolgozó a 
munkahelyéhez közel hajthassa álomra fejét, 
hatalmas infrastrukturális fejlesztésekre volt 
szükség. Az 1950-es évektől felépült a József 
Attila lakótelep, majd a Szent Miklós úti lakó-
telep, a hozzájuk tartozó kövezett utakkal, is-
kolákkal, óvodákkal, üzletekkel. Az 1980-as 
évekre Szigetszentmiklósnak így húszezerre 
nőtt a lakossága a háború előtti 5-6 ezer főről.

A mai szabályozások is úgy szólnak, hogy a 
városi rang odaítéléséhez húszezer fölötti la-
kosságszám és folyamatos növekedés szüksé-
ges. Amikor 1986-ban Szigetszentmiklós vá-
ros lett, ez nem a fejlődés végállomását jelen-
tette, hanem épphogy megalapozott a további 
gyarapodásnak. Ezúttal végre nem újrakezde-
ni kellett, hanem csupán folytatni a nagy 
elődök munkáját, és tovább építeni Szi get-
szentmiklóst.

Azok, akik 1986-ban részesei voltak a vá-
rossá válásnak, bizonyosan nem gondolták, 
hogy egy emberöltőnyi idő alatt mekkorát 
változik a világ. A Csepel Autógyár megszűné-
se rögtön óriási kihívás elé állította az újdon-
sült város lakóit. Az avatás óta eltelt idő már 
történelem – a következő részből kiderül, 
mennyit gyarapodott a város ez idő alatt. 

II. rész

Hosszú idő telt el azóta, hogy 1986-ban egy 
nagyszabású ünnepség keretében várossá 
avatták Szigetszentmiklóst, és ezalatt az idő 
alatt rendkívüli mértékben megváltozott a 
település képe. A rang megszerzésekor a tele-
pülés még javában a várossá válás útját ta-
posta, de az avatás hatalmas lendületet adott 
a fejlődésnek.

Január 10. egy pénteki nap volt harmincöt 
évvel ezelőtt, amikor a Csepel Autógyár 
Művelődési Házában a település vezetése, 
társadalmának képviselői, sőt a szomszédos 
településekről érkezők is összegyűltek, hogy 
részesei legyenek az avatás ceremóniájának. 
Szigetszentmiklóst akkoriban a Csepel 
Autógyár határozta meg: a város lakóinak je-
lentős része oda járt dolgozni, de az autógyár-
hoz köthető intézményekben zajlott a város 
kulturális és sportélete, de a lakótelepek és a 
hozzájuk tartozó infrastruktúra is a gyár szol-
gálatára épült meg.

Az 1986-os avatási esemény egy erős 
Szigetszentmiklóst mutatott, melyet a hatal-
mas gyár tett várossá. Akkoriban azonban már 
lehetett érezni, hogy az autógyár hajtóereje-
ként szolgáló szocializmus inogni kezd – és 
valóban, alig néhány év múlva a legnagyobb 
megrendelő Ikarus leállása miatt a Csepel 
Autógyár is kénytelen volt csődöt jelenteni.

A Csepel Autógyár megszűnése új kihívás 
elé állította a várost, melynek megoldását a 

főváros közelsége jelentette. Az iparvárosból 
agglomerációs alvóváros lett, ugyanakkor a 
város szélén és az autógyár helyén létesülő 
ipari parkok is sok munkalehetőséget biztosí-
tanak a szigetszentmiklósiaknak.

A várossá avatás óta szinte rá sem lehetne 
ismerni Szigetszentmiklósra. Számos olyan 
létesítmény épült, aminek köszönhetően 
Szigetszentmiklós egy valóban városias tele-
püléssé vált. A rendszerváltás óta tartó fejlő-
dés egyik legnagyobb motorja az 1990-ben 
átadott M0-s autóút, melynek körzetében fo-
kozatosan kiépült a Leshegy Ipari Park, illetve 
1993-ban az autóút mellett megnyílt az or-
szág egyik legnagyobb virágpiaca, a Flora 
Hungaria.

Ezek a fejlesztések azonban mit sem érnek 
a minden városlakó számára nyitott és elérhe-
tő kulturális és más intézmények nélkül. 
1986-ban majdnem negyven év elteltével el-
kezdődhetett az új református templom épí-
tése a világháborúban elpusztult barokk 
templom helyén a Kossuth Lajos utcában. 
1987-ben a későbbi Kardos István Általános 
Iskola és a Bíró Lajos Általános Iskola is bővült, 
1990-ben pedig megindult az oktatás a város 
első gimnáziumában, melyet később Bat-
thyány Kázmérról neveztek el. Ugyanebben az 
évben nyitotta meg kapuit a Városi Könyvtár, 
mely kezdetektől fogva szervezi Szi get szent-
miklós kulturális életét, és 1995 óta létezik az 
országos jelentőségű képzőművészeti kiállítá-
sokat szervező Városi Galéria.

Az ezredfordulóig tehát sok intézménnyel 
gyarapodott a város, de a népesség növekedé-
se csak ezután indult meg igazán. A 2001-es 
népszámláláson Szigetszentmiklósnak mint-
egy 23 ezer lakója volt, a következő tíz évben 
pedig tízezer ember költözött a városba. Ehhez 
mérten számos útépítés, infrastrukturális fej-
lesztés zajlott a városban. 2005-ben megépült 
a Massányi Károly út, valamint ebben az idő-
szakban számos út megújult a városban, és a 
közlekedést biztonságosabbá tevő körforgal-
mak létesültek. A város terjeszkedése miatt 
szükség volt új iskolára, óvodára, így 2009-
ben a Szivárvány Óvoda, 2012-ben a Pitypang 
Óvoda, illetve 2014-ben az Ádám Jenő Ál ta-
lános Iskola nyitotta meg a kapuit.

Ma már 40 ezren élünk Szigetszentmiklóson. 
Ez az otthonunk, melyet együtt kell építenünk 
és szépítenünk – és miközben a jövőt tervez-
zük, tekintsünk vissza múltunkra is egy kicsit. 
Járjunk továbbra is elődeink nyomdokain, 
merítsünk erőt a Szigetszentmiklóst minden 
nehézség ellenére megtartó és újjáépítő elő-
deink emlékéből! (VKKH írása)

Képeslap 2004-ből

Épül a Városi Könyvtár. Eredetileg az MSZMP helyi 
székházának szánták
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Gere Péterné: Aki idejön vásárló, azt mondja, 
hogy itt még rosszat nem vett. Ezt csak úgy 
tudjuk biztosítani, ha minden folyamatra maxi-
málisan odafigyelünk. Vevőink számára tar tó-
sítószer-mentes árut és hagyományos módon 
készített terméket is kínálunk. Alapvetően nem 
nagyon tértünk el a régi receptektől. A savanyú-
ságokhoz például nem használunk cukrot, édesí-
tőszert. Mindig is odafigyeltünk a jó magyar 
alapanyagra, a kedves kiszolgálásra és a kiváló 
termékre. A házias ízek megmaradtak nálunk 
teljes mértékben, nem kívántunk átlépni nagy-
üzemi mértékbe, úgy gondoltuk, ez maradjon 
meg egy családi vállalkozás.

Gere Péterné a szüleitől tanulta 
a savanyítás csínját-bínját, 

majd a tudást lányainak adta át. 

Gere Krisztina: Mostanában átalakulóban van-
nak a szerepek. A nővérem, Andrea és én kezdjük 
átvenni az ügyviteli dolgokat, úgymond a háttér-
irányítást. Azonban az elrakás hagyományos 
módja és az ízesítés a szüleim feladata marad. 
Anyukám emellett a beszerzésért felel, csaknem 
30 éves tapasztalata szükséges a kiváló alap-
anyagok kiválasztásánál. 

A Gere család 3-4 főnek nyújt munkát 
itt, a városban, de számos hazai 

termesztőnek is megélhetést biztosít. 

Gere Péterné: Főleg a tököt és a kaprot tudjuk 
helyben megtermelni, friss gyalult tököt is árusí-
tunk az üzemnél. Például a cseresznye- és alma-
paprikát Szeged mellől szerezzük be. Bugyiról, 
Alsónémediről hozzák a nagyon jó minőségű 
káposztát, a paprikatermelés a déli országrész-
ben a legjobb, az uborkát Debrecen környékéről 
vesszük. Hosszú évek alatt kialakult kapcsola-
tainkra támaszkodunk, és kizárólag határon belül 
maradva, magyar termelőktől vásárolunk, a ta-
lajtól függően, a legkiválóbb termőterületekről.

Amellett, hogy finom, az egészségünk 
miatt is érdemes savanyúságot enni 

– vallja a Gere család.

GK: A savanyúság egy olyan termék, ami könnye-
dén beilleszthető az egészséges életmódba. A „mit 
főzzek?” kérdésre én mindig azt szoktam válaszol-
ni, hogy teljesen mindegy, csak savanyúságot le-
hessen mellé enni. Mi a levesen és a főzeléken kí-
vül mindenhez savanyúságot eszünk. A savanyú-
ság azért jó, mert az eltevési folyamat a legkevés-
bé roncsolja a friss zöldségek tápanyagértékét. Ez 
őrzi meg a vitaminokat. Ebben a járványos idő-
szakban magas C-vitamin-tartalma miatt a 
savanyúkáposztát, magas vastartalma miatt a 
céklát javasoljuk, valamint a gyömbéres-répás 
tormát, mely tisztítja a légutakat, és rákmegelőző 
hatásai is vannak. Sok vásárlónk azt mondja, hogy 
mióta idejár hozzánk, nem kell annyi gyógyszert 
szednie. Mi erre nagyon büszkék vagyunk! 

Úgy gondolom, sokan mondhatjuk el, 
hogy felmenőink életében megszokott 

rutinként történt a savanyúságok 
eltevése. Ma, a rohanó világban talán 

többen választják a vásárlás kényelmét.

GK: Igen, szerintünk is a ma emberének keve-
sebb ideje marad a konyhában, ez a világ meg-
változtatta az igényeket, viszont ettől függetle-
nül a jó alapanyagot igenis értékelik, és mindig 
nagyon kíváncsian várják, hogy anyu milyen új-
donságot talál ki. Érdekes módon eleinte az volt 
a fontos, hogy szélesítsük a választékunkat, most 
pedig már az is fontos, hogy teljesen tartósító-
szer-mentes, cukor- és édesítőszer-mentes ter-
mékeket állítsunk elő.

Kérdésemre Krisztina elmondta, 
hogy fiatalabb vállalkozóként 

sem kívánnak nagymértékben bővíteni. 

GK: Legfeljebb néhány gépet szerzünk be, amivel 
gyorsíthatjuk a munkát. Fő szempontunk egy 
olyan ritmus, amiben még átlátható a mennyi-
ség, nem szeretnénk a minőség rovására menni 
semmilyen bővítés árán. 

Számunkra úgymond kőbe vésett 
irány, hogy csak annyit dolgozunk, 

amit a kezünk elbír.

Ezzel a választ is megkapta a Kedves Olvasó. 
A Gere család az országos és városi hírnév miatt 
az átlagosnál több vásárlót szolgálhatott ki az 
elmúlt hetekben. A Covid-járvány idején ők a 
legszerencsésebbek közé sorolhatják magukat, 
tartottak a túl nagy létszámú érdeklődéstől. Hála, 
hogy ilyen is van. gm.

SAVANYÚ SIKER
Elárulok valamit. Ez a cikk jóval hamarabb íródott, mint ahogy azt ön a kezében 
tarthatja. Hamarosan kiderül, hogy miért vártunk. A gasztronómia kedvelői, a 
konyhatündérek és mindenki számára, aki szereti a hasát, ismert lehet a Magyar 
Konyha, de nekünk, miklósiaknak még ismertebb Savanyúságos Jutka. Gere 
Péternéről és családjáról mesélünk most. A Rákóczi utcai üzletben titkok után le
selkedtünk, kerestük a választ, hogy hogyan lehet bejutni Magyarország első számú 
gasztromagazinjának egy évtizedes, 100as termelői toplistájába.

A szigetszentmiklósi savanyúságos a 
Magyar Konyha gasztronómiai magazin 
2020. decemberi, jubileumi kiadásában 
szerepel. Az országos szaklap szerkesztői 
az elmúlt több mint 10 év interjúalanyai-
ból válogatták be Top 100 termelői kalauz 
című kiadványába a Gere családot. 
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CITERÁBÓL ROCKZENE
– csak a zenében érzem magam biztonságban –

KISVÁROS: A zene szeretete otthonról jött, 
hiszen nagypapád hangszerkészítő volt, citerát 
faragott és játszott rajta. Ki sem tudtad volna 
kerülni a muzsikát. 
Dabi Tibor: Tulajdonképpen nem is akartam. 
Már egészen kisgyerekként is nagyon ragaszkod-
tam a zenéhez, az általános iskola befejezése 
után nem volt kérdés, hogy ez az én utam. Zenei 
tehetségemet szüleimtől és nagyszüleimtől örö-
költem. Apai ágon nagyapám citerán játszott, 
amit ő maga faragott és hangolt be. Abszolút 
hallása volt. Mindkét nagyszülőm és a szüleim is 
nagyon szépen énekeltek. Édesanyám sokat éne-
kelt nekem, mikor zenélni tanultam, neki lágy és 
tiszta hangja van, Édes apámnak viszont erős, 
érces, nagy oktávterjedelemmel. De ő csak akkor 
énekelt, ha családi összejövetel volt, és elfogyott 
egy-két pohár bor. Úgy érzem, rám mindkettőjük 
tulajdonsága jellemző, ami az éneklést illeti, na 
meg persze sok minden más is, mint például a 
magas érzelmiintelligencia-szint, ami nagyon 
fontos a művészetben, az elő adás módban és a 
dalszerzésben is. 

KV: Hogy kezdődött a zenei karriered?
DT: Zenei tanulmányaimban segítségemre volt 
Lévai Csilla harmónikaművész és Herrer Pál, az 
OSZK neves tanára, akinek hamar feltűnt, hogy in-
kább hallás után játszom, mint kottából. Te het-
ségesnek tartott. Szántó Csaba kiváló énekes bará-
tom is adott néhány jó tanácsot, de többnyire 
 autodidakta módon képeztem magam. 17 éves 
korom óta zenélek és énekelek rendezvényzeneka-
rokban. Néhány alkalommal külföldön is volt sze-
rencsém fellépni, többek közt Németországban és 
Ausztriában, a csodás tiroli hegyek közt. Ezt Hárosi 
Misi barátomnak köszönhetem. Később aztán egy 
városi rendezvényen megismerkedtem a Karthago 
énekesével, Takáts Tamással. Kis idő múltán jó ba-
rátság alakult ki közöttünk, több közös fellépésünk 
is volt az évek során. 2003. november 7-én a telt 
házas Petőfi Csarnokba kaptam fellépési lehetősé-
get, a P.U.F. előtt kétórás műsort adtam elő. A siker 
elsöprő volt, soha nem felejtem el. Néhány alka-
lommal a Papp László Sportarénába is kaptam 
meghívást mint vendégénekes. Fellépéseimet, hála 
Istennek, siker koronázta. 2009-ben Faragó Sándor 
zenészbarátommal és Sebő Gyulával megalapítot-
tuk a Dabi Tibor Edison Band együttest. Dalokat 
írtunk, amit neves sztárok is elismertek. Több rádió 
is játszotta a szerzeményeinket. Szívesen vettünk 

részt jótékonysági koncerteken is, ami felejthetet-
len élményt nyújtott számunkra is. 2010-ben jelent 
meg első nagylemezünk. Sajnálatos módon a zene-
kar 2012-ben feloszlott, de Faragó Sándorral (ze-
nész és zeneszerző) természetesen nem szakadt 
meg a kapcsolatom, hisz nemcsak zenésztársam, de 
nagyon jó barátom és lelkitársam. Biztos vagyok 
benne, hogy fogunk még együtt dolgozni.

A zenekar feloszlása után Eőri Tamással, 
Szarvas Józseffel (művésznevén Josh) és Pavlitsek 
Lászlóval is közös dalszerzésbe fogtunk. Olyan 
dalokat kezdünk írni, amik közkedveltebbek 
Magyarországon. Dalaink rákerültek két nagy vá-
logatáslemezre is.

Sokat köszönhetek Marosi Zoltán zenész bará-
tomnak, aki sok jó tanáccsal lát el, az elmúlt idő-
szakban már többnyire ketten írjuk a dalokat. 2014 
óta együtt énekelek Bérdi Katalinnal, a csodálatos 
hangú énekesnővel, aki a magánéletben is a párom. 
Ma is nagyon sok meghívást kapunk különböző 
televíziós forgatásokra, saját és nagysikerű, jól is-
mert slágereket adunk elő. 

KV: Manapság nem könnyű a zenészek, művé
szek élete. Hogy lehet ezt a pandémiás idősza
kot átvészelni?
DT: Mint ahogy mindenki mást, úgy engem is 
megvisel ez a borzasztó helyzet. Nagyon köszönöm 
a megható segítséget, amit tavaly márciusban 
Karkus Andrástól és családjától, karácsonykor pedig 
halásztelki barátomtól, Tóth Lászlótól kaptam.  
Mindent köszönök a szüleimnek, gyönyörű gyer-
mekeimnek és a páromnak. A családom szereteté-

ből, összetartásából és hitéből merítek erőt! Drága 
szüleim kértek, hogy folytassam a zenei tevékeny-
ségeim. Inkább segítenek, de ne hagyjak fel a zene-
szerzéssel, gyakorlással. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy nem csináltam semmi mást, muszáj volt be-
vállalnom néhány alkalmi munkát és eladni egy-két 
hangszert. Ahogy már említettem, több televíziós 
forgatásra visszavárnak, bizonyos határidőn belül 
el kell készülniük a daloknak. A dalszerzés, hangsze-
relés, szövegírás stb. nem megy csak úgy, pillanatok 
alatt. Ez az elhivatottság egész embert kíván. Ám a 
munka nem volt hiábavaló, ugyanis a Szerelmedre 
vágyom c. dalunk, amit Marosi Zoltánnal közösen 
írtunk, egy aranylemezes válogatáson szerepel. 
Nagy dolog ez számomra, ugyanis a fogyasztói 
szo kások igencsak megváltoztak. Az emberek több-
sége inkább letölti a neki tetsző dalokat. Sokan 
kérdezhetik, azt hiszem, joggal, hogy most akkor ki 
vagyok én valójában? Milyen zenei stílust is képvi-
selek? Sokféle zenei stílus áll közel hozzám, de azért 
a fő vonal az, amit a televíziós műsorokban is lát-
hatnak tőlünk az emberek. A fellépéseinken több-
nyire táncolható, bulis számokat énekelünk, de be 
szoktunk csempészni egy-egy lírai hangvételű dalt 
és egy kis rockzenét is, ha úgy látjuk jónak. Ez a 
közönségtől is függ. Remélem, minden rendbe jön! 
A művészet számomra az életet jelenti, csak a ze-
nében érzem magam biztonságban. Szabadidőmet, 
– ha van rá mód – Tasson töltöm a családdal. 
Gyönyörű emlékek kötnek oda. Nagyszüleim ott 
éltek, szüleim is már évek óta leköltöztek. Szeretek 
én is ott lenni. Béke és nyugalom vesz körül.

fé.

Még ma is hallom azokat a dallamokat, amelyeket apám citerán ját
szott. Gyerekként sosem értettem, hogy honnan lehet tudni, hova kell 
húznia az ujjait a húrokon. Csodálattal néztem, hallgattam, ahogy 
felcsendültek a népdalok. Lassan megtanultam a Rózsa Sándort és a 
Rá szállott a cinegét, és mérhetetlenül büszke voltam magamra, hogy 

tulajdonképpen zenekarban vagyok apámmal. Mi voltunk a duett. 
Meglepődve olvastam Dabi Tibor szigetszentmiklósi zenész, zeneszer
ző, szövegíró, énekes nekem szánt sorait, amelyben leírta, hogy ala
kult a kapcsolata a zenével. ,,Pici” különbség van kettőnk között. 
Szerencsére ő zenész lett, én pedig mindenki szerencséjére nem. 
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Kisvásos: Hogy bírtad a folyamatos ver
senyzést?
Bagdány Albert: Jól vettem az akadályokat, 
annak ellenére, hogy elég sűrű volt a verseny-
szezon, de örülök, hogy a Magyar Vívó 
Szövetség megrendezte a versenyeket. Amikor 
edzőmmel, Kessler Zoltánnal erre az évre ké-
szültünk, tudtuk, hogy több korosztályban kell 
helytállnom, és a versenyhétvégéken, két na-
pon is jól kell teljesítenem, így ennek megfele-
lően dolgoztunk. Ami nagyon hiányzott, az a 
külföldi versenyek hangulata és az ott szerez-
hető tapasztalat.

KV: Mennyire változtatta meg a felkészü
lésedet a jelenlegi helyzet?
BA: Folyamatos újratervezésben voltunk. 
Ameddig lehetett, edzettünk a megszokott 
iskolai helyszíneinken, aztán a sportcsarnok-
ban kaptunk helyet, amely nagy segítség volt, 
illetve bejárhattunk a Törekvés SE termébe is. 
Szerencsére én heti két délutánt készülök a 
válogatottal a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban a kadet, junior és a felnőtt 
vívókkal. Szeretek velük edzeni, mert mostan-
ra nagyon összeszokott társaság lettünk, ahol 
jó hangulatban dolgozunk. Sokat tanulok a 
kerekesszékes vívóktól is. Jó a csapat.

KV: A világversenyek megrendezése is bi
zonytalanná vált az idén. Ez nem befolyá
solta a versenykedvedet?
BA: Megpróbáltam nem rágódni ezen, és 
ehelyett minden energiámmal a fejlődésemre 

koncentrálni. Szerencsére sportcoach támo-
gat a felkészülésemben, aki segít átlendülni a 
nehézségeken. Talán ezért nem viselt meg 
nagyon, hogy a tavalyi amerikai világbajnok-
ság is elmaradt, aztán jött a hír az idei Eb le-
mondásáról is, de meneteltem tovább. Most 
már csak abban reménykedünk, hogy idén 
áprilisban kiutazhatunk a kairói vb-re.

KV: Nagyon tudatosnak tűnsz. Mindig 
ennyire tudod, merre tartasz?
BA: Szerintem ezt is a sportnak, a vívásnak 
köszönhetem. A vívásban elengedhetetlen, 
hogy gondolkodjon az ember és gyorsan cse-
lekedjen, hiszen ez a titka a dolognak. 
Eltervezed az akciót, aminek célja van. A vívás 
egy egyéni sport, de engem nagyon lelkesít a 
csapat is, mert ott a többiekért küzdesz, és ez 
nagy felelősség. Nagyon boldog voltam, ami-
kor szeptemberben az utólag megrendezett 
serdülő ob-n a Szigetszentmiklósi Tőregylet 
csapata ezüstérmes lett.

KV: A sport mellett gimnáziumba jársz. 
Összeegyeztethető ez a két dolog?
BA: Néha nagyon összesűrűsödnek a dolgok, de 
a tanáraim a Kardosban mellettem állnak, így a 
vívás mellett az iskolai teljesítményemre is oda 
tudok figyelni. Mindenképpen szeretnék tovább-
tanulni, így a vívás sosem lehet kifogás. Szerintem 
a sport és a tanulás támogatja egymást.

Remekül sikerült a 16 éves tőröző, Bagdány Albert idei versenyszezonja. A Sziget szent
miklósi Tőregylet tőrözője a vírushelyzet és a szigorítások ellenére szeptembertől 23 
versenyen indult serdülő, kadet, junior és felnőtt korosztályban. Országos bajnokságon 
nyert 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet. Magyar kupákon 5 arany, 3 ezüst és 
1 bronzérmet, 5 alkalommal a 4–8. helyen végzett. Így hatalmas fölénnyel nyerte meg 
a kadet korosztály ranglistáját, a junioron pedig sikerült a 3. helyen végeznie. 
Szereplésével bebiztosította a kairói világbajnokságon való indulását. 

NEM RÁGÓDNI, FEJLŐDNI KELL
– világbajnokságra készül a szigetszentmiklósi fiatal –

Március végén lezárult az NB I/B fel-
sőházának alapszakasza, és az utolsó 
mérkőzések eredményétől függetle-
nül a szigetszentmiklósi gárda – tör-
ténetének legjobb eredményeként – 
második helyen zárta a küzdelmeket. 
Csapatunk legeredményesebbje Nagy 
Botond lett, aki 28,7 dobott pontos 
meccsenkénti átlagával messze az 
egész bajnokság legeredményesebb 
játékosának számít, nem mellesleg 
ebben a szezonban több egyéni rekord 
is fűződik a nevéhez. A csapathoz 
januárban csatlakozott egy új ameri-
kai légiós, Davante Cooper is, akinek 
a beépítése nagy erőkkel zajlik.

Az alapszakasz végeztével a leg-
jobb nyolc csapat egyenes kieséses 
rendszerben, páronként három győ-
zelemig tartó párharc keretében, rá-
játszásban vesz részt, amely végén a 
két legjobb a döntőben találkozik.

Az április elején induló küzdel-
mekben rendkívül izgalmas párhar-
cokra van kilátás, ugyanis a csapatok 
között idén csak hajszálnyi különb-
ségek vannak az erőviszonyokat te-
kintve, így szinte lehetetlen megjó-
solni, hogy adott párharcokból me-
lyik fél fog biztosan kikerülni győz-
tesen.

Sajnos a járványhelyzet miatt a 
találkozókat még mindig zárt kapuk 
mögött rendezik, de természetesen a 
szigetszentmiklósi gárda párharcait 
online stream formájában követni 
tudják majd az érdeklődők az 
Akadémia weboldalán és YouTube-
csatornáján. www.bkgakademia.hu

FANTASZTIKUS 
SZEZONNAL

– alapszakasz második a BKG-PRIMA 
Akadémia NB I/B-s férfi csapata! –

Kessler Zoltán edző öleli Bagdány Albertet
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Ügyeletes gyógyszertárak rendje
14. hét  április 5–11. Regina Gyógyszertár
15. hét  április 12–18. Kígyó Patika
16. hét  április 19–25. Elixír Gyógyszertár
17. hét  április 26.–május 2. Melissa Gyógyszertár
18. hét  május 3–9. Szent Miklós Gyógyszertár
19. hét  május 10–16. Regina Gyógyszertár

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! 
A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény 
fenntartja!

Megjelenik 16 800 példányban.
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2021. február havi házasságkötések:
Ujhelyi Szilvia – Neza Refail; Nyerges Judit Ildikó – Bódai Balázs

Gelics Fanni Enikő – Barki Ádám Attila 
Geregai Marietta – Szűcs Dezső

Binder Zsófia Nikolett – Tihanyi Károly

2021. február hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Koncz Bálint (1954); László Sándorné (1936)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Címlapon szereplő képek forrásai: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház, Helytörténeti Gyűjtemény Szigetszentmiklós, Summerfest 

Szigetszentmiklós, Engyel Gábor, Szadai Roland, Arnolfini Archívum, 
fortepan.hu, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
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