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A hivatal dolgozói, a lakosokkal karöltve, 
április 23-án közösségi munkát végeztek 
a Föld napja kapcsán. 

A nagyszabású programot két héttel korábban 
egy kisebb hulladékgyűjtési akció előzte meg. 
Akkor lakossági kezdeményezésre a szigethal
mi és szigetszentmiklósi lakosokkal a Kakukkfű 
utcát tísztítottuk meg.

Most Szigetszentmiklós 25 helyszínén, 
Felsőtagtól a Buckai városrészen át, Lakihegyet 
és a Ragádot is érintve, a biztonsági előíráso
kat betartva, kis csoportokban indult a sze
métszedés, melyben a pletyka ellenére, önkén
tes volt a részvétel.

Nagy János polgármester: Elszomorít, hogy 
ezt a nemes kezdeményezést is lejáratásra 
használták a politikai ellenfeleim. Szerencsére 
szó sincs kötelező szemétszedésről, aki jelen 
volt, mindenki önként jelentkezett. Nagy öröm 
számomra, hogy a 130 fős hivatali apparátus
ból 100 fő, és további 68 önkéntes vett részt a 
szemétgyűjtési akcióban. Örülök, hogy nekik is 
érdekük a kulturált, tiszta környezet. 

Koltai Benjamin 5. osztályos diák: Azért 
szedtük a szemetet, hogy tisztább legyen 
Szigetszentmiklós és a Föld. Úgy gondolom, 
hogy megérdemlik. Jó lenne, ha a lakók nem 
ide, ki a természetbe dobálnák a szemetet, 
hanem elvinnék a gyűjtőállomásokra.

Bóna Kornél: A város honlapján és a Faceboo
kon láttam a felhívást, máris jelentkeztem, 
mert nagyon fontosnak tartom, hogy átala
kuljon az emberek szemlélete. A lakhelyemhez 
közel, a Buckában, a tó és játszótér környékén 
szedtem a szemetet a csapattal. Nagyon szo
morú, mennyi hulladék gyűlt össze egy olyan 
helyen, ahol gyerekek is játszanak.

Kerekes László intézményvezető, 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Szigetszentmiklós 
A CSSK csapatával mindig részt veszünk a 
környezetvédelmi programokon. Kollégáimmal 
együtt most a Felsőtagon szedtük a szemetet. 
Szörnyű látvány fogadott minket. Kéttípusú 
szemetet találtunk, építési tömeléket, renge
teg sitteszsákot, komplett zsindelytetőt, ágya
kat, autógumit, és van a másik, az otthoni, 
kommunális szemét itt, a város szélén…

Nagy János: Számtalan fajta hulladék kerül 
az útszélekre, hatalmas mennyiségben… A lé
nyeg, hogy mi most nagymértékben megtisz
títottuk a várost, az összegyűjtött szemetet 
elszállíttattuk az Aries Kft. munkatársaival a 

gyűjtőállomásokról. Közben pályázaton nyert 
forrásból a főképp gépekkel takarítható illegá
lis hulladéklerakóhelyeket is igyekszünk fel
számolni, illetve ebből a pályázati pénzből 
további három kamerát tudtunk venni, ezáltal 
bővítettük településünk kamerarendszerét. 
Bízunk abban, hogy a képekkel, videóval egy

értelműen bizonyított cselekmények büntet
hetővé válnak, illetve abban, hogy a jövőben 
meg tudjuk előzni a szemetelést. 

Fontos számunkra, hogy nagyobb köztisz
taság legyen, és nagyon pozitív visszajelzés 
az, hogy nemcsak a városlakók jelentkeztek, 
ajánlották fel a segítségüket, hanem több 
mint 15 szigetszentmiklósi cég is jelezte tá
mogatási szándékát, az eszközöket rajtuk ke
resztül tudtuk beszerezni. Ebben a jelenlegi 
gazdasági helyzetben nagyon nagy segítség 
ez Szigetszentmiklós városának. Ezúton is kö
szönjük mind a résztvevőknek, mind a támo
gatóknak a segítséget!  

Megtisztítottuk városunkat
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Olvasható az ITS-eredmény

Jóváhagyásra került az Integrált Tele pü-
lés fejlesztési Stratégia (röviden: ITS) 
okos  városelemekkel történő kiegészítése, 
módosítása.

Tájékoztatom Szigetszentmiklós városának la
kosságát, gazdasági és civil szervezeteit a te
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a település
rendezési eszközökről, valamint egyes telepü
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiak
ban: Korm. rend.) 30. § (13) pontjában foglal
taknak megfelelően, hogy Szigetszentmiklós 
Város Integrált Településfejlesztési Straté giá
jának módosítását jóváhagyta Sziget szent
miklós Város Önkormányzatának polgár mes
tere a 92/2021. (III. 19.) sz. önkor mányzati 
ha tározatával, amely döntésről a kivonat tar
talmát honlapunkon érhetik el:

www.szigetszentmiklos.hu 
–> főoldal –> hírek

Ezúton köszönjük együttműködő és segítő 
részvételüket a partnerségi egyeztetés során, 
amellyel az ITSmódosítás elkészítésében tá
mogatták Szigetszentmiklós Város Önkor
mányzatának munkáját!

Műszaki átadás-átvétel 
több intézményi felújításnál

Elkészült és műszaki átadásátvétel szakaszba 
lépett több intézményfelújítási munka Szi
getszentmiklóson. Kiépítésre került egy ivókút 
a Napsugár Óvodában, burkolatcsere történt a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház garázs előt
ti részén, ugyanitt esővízátemelő akna, vala
mint szikkasztórendszer épült, és a Csicsergő 
Óvoda főzőkonyhájánál a fogyasztói gázveze
ték cseréjéhez szükséges tervek elkészültek.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a ta
valy elkezdett felújítási munkálatok mielőbb 
befejezésre kerüljenek. 

Komfortosabb kosárpalánkok a városban

Az elmúlt időkben több lakossági panasz érke
zett a régi típusú kosárlabdapalánkokkal kap
csolatban. Nemcsak azok részéről, akik a ko
sárlabda szerelmesei, hanem azoktól is, akik a 
kosárpályák környékén laknak. A polgármeste
ri keretemből még a tavalyi évben 3 kosárlab
dapalánkot vásároltam, amiket április elején 
szereltünk föl. 

A Dankó téri játszótéren (Rév út–Liget utca 
sarok) a félpályás streetball pályán lett kicse
rélve a régi elavult palánk, amely használata 
sok kellemetlenséget okozott a szomszédos 
lakosoknak. A kosárlabdasport szerelmesei 
most már biztonságosabban játszhatnak, hi
szen a palánk tartóoszlopa szivacsozott.

Ugyanilyen típusú palánkok lettek telepítve 
a Kéktó Sport és Szabadidő Központ pályájá
ra is. A plexi és a rugós gyűrű a játékélményt 
kategóriával növeli, nem beszélve arról, hogy 
mindhárom palánk magasságban állítható, így 
városi vagy sportrendezvényeken szabványos 
magasságba állítva használhatják a fiatalabb 
és idősebb sportolók is.

Ezek a palánkok nem csak esztétikusabbak, 
de kisebb zajhatással rendelkeznek, biztonsá
gosabb és jobb játékélményt biztosítanak 
mindenki számára. Jó sportolást! 

Tisztelettel:
Nagy János polgármester

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Részlet a kivonatból
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Május elsején lekerült a kordon
Április elsején átadásra került az a közel kétezer négyzetméternyi terület, amelyet a Tebe sori 
olajszennyezés után rekultiválni kellett a SoroksáriDunaág ezen területén. Mészáros 
László, a KDVVIZIG műszaki igazgatóhelyettese és Nagy János, városunk polgármestere 
aláírták azt az igazolást, melynek értelmében a vízügyi igazgatóság befejezte a munkálatokat, 
valamint a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetve betelepítették a 
növényállományt. A területet átadták önkormányzatunknak. A frissen beültetett növényzet 
megóvása érdekében május 1jéig kordonnal zártuk le a partszakaszt.

Tisztelt Lakosság! A tavaszi időszak és 
ezzel párhuzamosan a kertben végzett 
munkák beköszöntével felhívjuk a figyel-
müket az alábbiakra: 

Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet 225. § 
(1) alapján:

„Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon 
álló növényzet, tarló, növény
termesztéssel összefüggésben 
és a belterületi, valamint a külterüle
ten lévő zártkerti ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos."

Fenti jogszabállyal összhangban Sziget
szentmiklós Önkormányzata Képviselő Tes
tületének közterületek és ingatlanok rendjéről 
szóló 27/2015. (X. 01.) önkormányzati rendelet 
9. § alapján:

„(1) Lábon álló növényzet, tarló, növényter
mesztéssel összefüggésben és a belterületi in
gatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos.

(3) A kerti hulladékot helyben kell kom
posztálni vagy annak elszállítására a helyi 
közszolgáltató által szervezett és meghirdetés
re kerülő zöldhulladékelszállítási alkalmak 
igénybe vehetők."

A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén 
az illetékes tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi 
bírság kiszabására jogosult, melynek összege 
20 000 forinttól 400 000 forintig terjedhet.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt 
Lakosokat a jogszabályok betartására, hiszen a 
levegő minőségének védelme közös célunk.

Lehetséges MEGOLDÁSOK:
A kerti zöldhulladékkal kapcsolatos probléma 
felszámolása érdekében környezetbarát alter
natívákra szükséges áttérni. Ezek például:

 komposztálás: kaphatóak készen meg
vásárolható komposztedények, de saját ma
gunk által is készíthetünk komposzttárolót, 
(az interneten, például a videómegosztó por
tálokon több verzió is megtalálható);

 Aries Nonprofit Kft. általi zöldhulladék
begyűjtés az év további időszakában 2021. 
május 1. és október 31. között, havonta egy
szer az alábbi szombati napokon történik: 
május 15., június 12., július 10., augusztus 7., 
szeptember 18., október 16.

A zöldhulladék elszállításával kapcsolat
ban bővebb felvilágosítást az Aries Nonprofit 
Kft. honlapján (www.arieskft.hu) vagy a 06
24/442927, 0624/367166 telefonszámo
kon kaphatnak.

Április 22én, a Föld napja alkalmából virágo
kat ültettek a Napraforgó Óvodába járó gyere
kek és az óvoda dolgozói. Az ovisok már pon
tosan tudják, hogy miért fontosak a növények, 
az élővilág és a levegő tisztasága, az ő megfo
galmazásuk szerint, így lehet megvédeni a Föld 
mosolygását. Jámborné Miskolczi Éva intéz
ményvezető elmondta, hogy ők évtizedek óta 
tanítják a gyerekeket a környezetvédelemre, ez 
az ő pedagógiai programjuk profilja. A környe
zettudatos nevelés eredményre vezet, hiszen a 
gyerekek nagyon sok növény nevét ismerik, 
vigyáznak a környezetükre, valamint a szülők 
visszajelzései alapján elmondható, hogy a gye
rekek otthon szelektíven gyűjtik a hulladékot, 
hiszen ezt így látják az óvodában is.

OVISOK ÜNNEPELTÉK A FÖLD NAPJÁT

TOVÁBBRA IS TILOS 
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE
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Viola Károlynét az Aries NKft. igazga tó-
helyettesét kérdeztük a cég járványügyi 
in tézkedéseiről, valamint a házi karantén-
ban lévő Covid-fertőzöttek helyes hulladék-
kezeléséről, melyre az alábbiakat válaszolta.

Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
68 000 ügyfelünk számára a koronavíruskrízis 
adta körülmények között is biztosítsuk a hulladék
szállítást és egyéb közfeladatok ellátását. A köz
egészségügyi szempontból kiemelt szolgáltatás 
során kulcsfontosságú a kollégáink egészségének 
megóvása is, amelynek érdekében számos intézke
dést vezettünk be (négy igazgatói utasításban ke
rült meghatározásra az intézkedési terv és annak a 
higiéniai hatékonyságot javító kiegészítései). Az 
Aries NKft. partnerei és munkatársai egészségének, 
biztonságának megóvása érdekében, az új típusú 
koronavírus további terjedésének megakadályozása 
céljából ügyfélszolgálati irodáit, valamint az átrakó
állomást jogszabályi előírás alapján átmeneti idő
szakban zárva tartotta. A közfeladatellátásban 
nem volt korlátozás, így a települési szilárd hulladék 
begyűjtése teljes mértékben ellátásra került. 
Továbbá a városgondozási munkálatokat is teljesí
tette a cég. Minden munkatársunknak korlátlan 
számú maszkot és védőkesztyűt biztosítottunk, 
valamint kézfertőtlenítőt minden ügyintézőnek és 
minden hulladékbegyűjtést végző járatnak. A társa
ság portáján, az átrakóállomáson és az ügyfélszol
gálat bejáratánál szenzoros kézfertőtlenítőt helyez
tünk el, valamint minden irodában, minden gépjár
művön és az átrakóállomáson több alkalommal 
végeztek szakemberek teljes fertőtlenítést. A 60 év 
feletti kollégáknak lehetőséget biztosítottunk a 

munkavégzés alóli felmentésre, valamint igény 
esetén a kisgyermekes szülőknek és bizonyos admi
nisztratív munkakörökben otthoni munkavégzésre 
(home office). Több kollégánk élt is ezzel a meg
nyugtató lehetőséggel. Minden ügyféllel foglalkozó 
ügyintéző elé nagyméretű plexi védőfal került fel
szerelésre, ezzel is elősegítve a megfelelő védeke
zést. Természetesen az egészség megóvására hiva
tott eszközök az intézkedések bevezetése óta folya
matosan elérhetőek. 

A 78/2020. (III. 16.) képviselőtestületi hatá
rozat alapján átalakult a zöldhulladékgyűjtés, 
ezért a biológiailag lebomló, valamint az üdülő
ingatlanhasználók által alkalmazott zsákok át
vételét biztosítanunk kellett. Nagyfokú biztonsá
gi intézkedések mellett – maszk, kesztyű, kézfer
tőtlenítés, távolságtartás – cégünk biztosította a 
zsákok átvételét. 2021. április hónaptól az ügy
félszolgálati irodák és az átrakóállomás teljes 
munkaidőben, de korlátozott nyitva tartással is
mét az ügyfelek rendelkezésére állt. Ez a gyakor
latban az előzetes időpontfoglalással elérhető 
ügyintézést jelenti, melyet emailen és telefonon 
intézhetnek. Ebben a formában a biztonsági in
tézkedések betartása megoldott. Az új vállalat
irányítási rendszer kiépítése lehetővé tette, hogy 
az ügyfelek az átrakóállomás mérlegházában a 
beszállított hulladék mérlegelését követően a 
számlát is kézhez kapják, elkerülve ezzel a továb
bi ügyintézést az ügyfélszolgálati irodán, vala
mint lehetőség biztosított a kényelmesebb, rövi
debb idő alatt történő ügyvitelre. 

A közfeladatot ellátó cégek érdekképviseletét 
ellátó telephelyünkön üzemelő Magyar Köz szol
gáltatók Egyesülete kezdeményezte a hulladék

gazdálkodási közfeladatot ellátó dolgozók oltási 
tervben történő kiemelt kezelését. Sajnálatos mó
don ez a kérelem az országos tiszti főorvos által 
elutasításra került. Azonban kollégáim az oltásra 
történő regisztrációval folyamatosan kapják meg 
az oltóanyagot, így a védettségük (oltóanyagtí
pustól függően) ezáltal biztosított.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani vala
mennyi kollégámnak azért, hogy ebben a vészhely
zetben is nap mint nap helytállnak, és a kitartásu
kért, amelyet a rendkívüli körülmények között is 
tanúsítanak. Kollégáim védelme érdekében kérem 
ügyfeleinket, hogy Covidfertőzés esetén a házi 
karanténban töltött idő alatt (vészhelyzeti időszak
ban a fertőzés előtt és után is fontos lenne) az 
alábbi, országos tiszti főorvos ajánlása szerint ke
zeljék a háztartásukban keletkezett hulladékot.

Használjanak minimum dupla zsákot (egyiket 
a másikba helyezve) a hulladék gyűjtésére ottho
nukban!

Használjanak eldobható kesztyűt a zsákok 
lezárásához!

Ne nyomják össze, ne tömörítsék a teli hulla
dékgyűjtő zsákot!

Zárják el a hulladékgyűjtő zsákot háziállataik
tól! A gyűjtőedényhez se férjenek hozzá!

Az ingatlanon belül 2 napos pihentetés után 
helyezzék ki a kommunális hulladékot a hulla
dékgyűjtő edényzetbe. Ez idő alatt a koronavírus 
(Covid–19) elpusztul, ill. elveszti megbetegítő 
képességét, így a hulladék kezelése további 
egészségügyi kockázatot nem jelent.

Továbbra is vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra!  Viola Károlyné

Aries NKft. igazgatóhelyettes

INGYEN LEADHATJA AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT 
Az Aries NKft. által megbízott partnercég idén is két ütemben bonyo
lítja le az elektronikaihulladékgyűjtést városunkban. Ennek megfele
lően Szigetszentmiklóson a Rolfin Kft. két szombati napon, 2021. 
május 15én és október 30án, 8 és 12 óra között díjmentesen szál
lítja el a lakossági elektronikai hulladékot. A gyűjtés helyszínén, a 
József Attila Általános Iskola Radnóti u. felőli oldalán kizárólag elekt
ronikai 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.)

A Covid–19-világjárvány okozta helyzet kezelése 
a közszolgáltatásban

Tájékoztatjuk a cégeket és az egyéni vállalkozókat, hogy a 2020. évi 
iparűzésiadóbevallás benyújtásának és az iparűzésiadókülönbözet 
megfizetésének határideje: 2021. május 31. 

A helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideért
ve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – 
és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami 
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendsze
resített elektronikus nyomtatványon lehet benyújtani. 

A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje 2021. március 
31én lejárt, ezért adóhatóságunk megkezdte a felhívások postázását. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy adóhatóságunk május hónap
ban megkezdi a hátralékok behajtását, ezért kérjük önöket, hogy a 
hátralékokat az alábbi számlaszámra szíveskedjenek befizetni.

Építményadó: 117422521539327602440000 
Iparűzési adó: 117422521539327603540000
Gépjárműadó: 117422521539327608970000
Késedelmi pótlék: 117422521539327603780000
Talajterhelési díj: 117422521539327603920000

Köszönjük az együttműködést!
Moldván Valéria adóhatósági osztályvezető

HELYIADÓ-HÍREK
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Április 19én az oltások elért célszáma miatt 
újranyitottak az óvodák és az általános iskolák 
alsó tagozatos osztályai. Először bontsuk ele
meire a kapott feltételeket, utasításokat: 
„A szülőnek jogában áll otthon tartani gyerme
két. A járványhelyzet protokollja szerint nem 
kell orvosi igazolás. Ellenben hivatalos megke
resés igen.” Vagyis a szülőnek emailben kérel
met kellett küldenie az intézményvezetők felé, 
melyben pontos intervallumot meghatározva 
kérhette gyermeke távolmaradásának igazolá
sát. „Azt viszont tudni kell, hogy a hiányzás 
beleszámít a 250 tanítási órába.” Tehát ezért 
számolgatnak a szülők, ugyanis, ha a gyermek 
több mint 250 órát hiányzik, vagy egy tantárgy 
óraszámainak több mint 30%át lépi túl, vagy 
nem szerzett elegendő osztályzatot, akkor an
nak osztályozó vizsga vagy akár évismétlés is 
lehet a következménye.

„Az otthon maradók számára nincs hibrid 
oktatás.” Vagyis a hagyományos tantermi ok
tatás nincs ötvözve a távoktatással, nem kell 
Teamsen, Classroomon vagy Facebookon ha
táridőre visszaküldeni a feladatokat. A tanár a 
Kréta felületre, könnyebb esetben a régi, jól 
megszokott platformra kiteszi a leckét, majd 
valójában a szülő feladata megoldani a ta
nítást. 

A távollét dátumát meg lehet változtatni, 
visszavonható, meghosszabbítható. A lényeg, 
hogy időben értesítsék a vezetőket. 

Lapzártánk idején is érkeznek információk 
arról, hogy „az intézményvezetők rendkívüli 
szünetet rendelhetnek el, amennyiben az in
tézményben a jelenléti oktatáson egy osztály
ban a gyerekek nagy része nem jelenik meg. 
Az így kiesett napokat 2021. június 15e utáni 
3 héten kell pótolni. Az intézményben a tanév 
zárása csak ezt követően szervezhető meg.” 
Szóval az is lehetséges, hogy a gyerekek nyári 
szünet helyett a júliusban záródó hosszab
bítást kezdik meg a bizonyítvány olvasása 
helyett. 

Szülői munkaközösség, iskola, óvoda és 
élelmezési iroda vezetőit, valamint szülő-
ket kérdeztük előzményekről, hangulatról.

Homonna Béláné 
in  tézményvezető, 
Csi csergő Óvoda:
Március 11e óta ezt 
a zárást egy kicsit ta
lán könnyebben fo
gadták a szülők. A sok 
nehézség mellett, 
mégis megértették a 
problémát és nagyon 

sokan otthon tartották gyermekeiket. Ügyeletet 
alig igényeltek. Az ügyeleti létszám általában 
nem haladta meg a húszat, azt gondolom, 
hogy a város többi óvodájában sem volt na
gyobb létszámú ügyelet. Az áprilisi újranyitás
nál már többen kényszerültek visszahozni gyer
mekeiket a közösségbe.

KV: Több nevelési, oktatási intézmény 
küzd pedagógushiánnyal. A betegség hány 
személyt vett ki a dolgozói állományból?
HB: Sajnos sok volt a betegünk. Nálunk is volt 
olyan időszak, amikor két hétre be kellett zárni az 
óvodát, mert körülbelül a pedagógusaink felénél 
mutattak ki pozitív Covidtesztet. Két hétre kará
csony előtt is rendkívüli zárást rendeltünk el, 
pont azért, mert nem volt elég pedagógus, akivel 
működhetett volna az ovi. Volt példa mindkét 
esetre, pedagógus és gyermek (vagy családtagja) 
megbetegedése miatt is kénytelenek voltunk 
csoportokat karanténba küldeni.

KV: Érkeznének a kicsik és felkészülve 
búcsúznának a nagyok. Beiratkozás, isko-
lai felkészítés tud-e gördülékenyen és 
hatékonyan működni?
HB: A tavasz az óvodai beiratkozások időszaka, 
ami ideális esetben nyílt nappal, ismerkedéssel 
zajlik. Idén már másodjára megy ez másképp. 
Miután már tavaly is digitálisan történt a be
iratkozás és egészen jól bevált, ezt a módszert 
választottuk most is. Sajnos személyesen akkor 
találkozunk a gyerekekkel, amikor már óvodába 
jönnek, a szülők akkor hozzák a papírokat is 
bemutatásra, addig digitálisan kommunikálunk 
velük. A gyerekeknek ez nem szokott gondot 

okozni, könnyen alkalmazkodnak. Inkább a 
szülőkre jellemző, hogy szeretnék biztonság
ban, úgymond feltérképezett területre engedni 
gyermekeiket, ami természetesen érthető. 

Közösségi internetes oldalon, zárt csopor
tokban tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. Azt 
tapasztaltuk, hogy az iskolába készülő vagy 
fejlesztést igénylő gyerekek szülei aktívabban 
vettek részt az online munkában. Az érintettek 
valamennyien igényelték a fejlesztő pedagógu
sok munkáját és végig kapcsolatot tartottak. 
Óvodapedagógusaink rendszeresen kiadott fel
adatai mellett, a gyógypedagógus és logopédus 
ugyanúgy online küldte a tennivalókról szóló 
tanácsokat, játékos fejlesztő feladatokat.

Tavaly tavasszal 
nagy káosz volt, de 
idén már sokkal 
könnyebben vettük 
a digitális oktatás 
ki  hívásait – vála-
szolja Zilling Ibolya. 
A Sziget szent mik-
ló si Ádám Jenő Ál-
ta lános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményveze-
tője elmondta, ők kifejezetten várták az 
újranyitást.

ZI: Egy éve a tervezés azt jelentette, hogy ki mit 
tudott a kollégák közül, azt próbálja meg a saját 
osztályában hirtelen megvalósítani. Akkor na
gyon sok probléma adódott, szülők visszajelzé
seit folyamatosan kaptam, elégedetlenek vol
tak. Próbálkoztunk közben javítani, de még 
mindig nem volt az igazi, valójában többsé
günknek új volt a digitális oktatás. Az idei taní
tási évben már gördülékenyebben ment a 
munka, ami annak is köszönhető, hogy…

…már augusztusban arra az esetre is 
készültünk, hogy mi van, ha megint ránk 

szakad ez a borzadály.

Elkezdtük a különböző belső továbbképzése
ket, elindultunk egy olyan irányba, ahol csak 
közös platformot használunk. Szeptemberben 
a diákok oktatását is rögtön ezzel kezdtük. 
Felkészültünk. Ma azt mondhatom, hogy jól 
működik a rendszer. Megoldható a számonké
rés is, én is több dolgozatot írattam és szóban 

MENNI VAGY NEM MENNI?
EZ ITT A KÉRDÉS

Kettő matek plusz négy nyelvtan… szorozva hárommal… Hangozhatna most sok anyuka, 
apuka fejéből a gondolat. Az iskolás gyerekek szülei lehetőséget kaptak a választásra. 
Vagy viszik a gyereket iskolába, vagy nem. Az otthonmaradás és az úgynevezett jelen-
léti, iskolai tanítás különböző hatást vált ki, de többségében mindkét opció stresszel jár 
a családokban. A pedagógusok családjaiban is.
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– nehéz döntések közepette újraindult az oktatás –
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is feleltettem a diákokat. Úgy gondolom, hogy 
ez az időszak kevesebb terhet rótt a tanulókra, 
szülőkre egyaránt. 

A tavaszi szünetben megkértük kollégáin
kat, hogy írják össze, mik a digitális oktatással 
kapcsolatos tapasztalataik, mennyit tanultak, 
milyen újdonságokat tudtak elsajátítani, eset
leg továbbképzésen részt vettek. Nagyon pozi
tív nyilatkozatok jöttek vissza mind a művé
szeti, mind az általános iskolai oktatásnál.

Sok pedagógusunk bejárt az iskolába és in
nen tartotta meg online óráit. Ez főképp a mű
vészeti oktatókra jellemző, ahol az oktatás mód
jának aránya többnyire átbillent az egyéni fog
lalkozásba. A zene, tánc és drámapedagógusok 
is jól megoldották a helyzetet, videókban tartot
tak bemutatókat mind a tanárok, mind a diákok. 

Az április 19i visszaállás hírére nagyon 
vegyes szülői reakciókat kaptunk, a kollégák 
hozzáállása viszont nem az. Mi egyértelműen 
azon voltunk, hogy visszatérjünk. Ez lehet, 
hogy furcsának tűnik, mert nem ez hangzik az 
országban. Be vagyunk oltva szinte mindany
nyian, és szinte mindenki túl van a két héten. 
Egykét kolléga kérte, hogy maradhasson 
odahaza, de korábban is engedélyezett volt a 
távolmaradás azok számára, akik krónikus 
betegek, vagy úgy érezték, hogy veszélyeztet
ve vannak. Ilyenkor a tanár online kapcsolódik, 
a valós órán, a tanteremben pedig pedagógiai 
asszisztens ügyeli a gyerekek fegyelmét. 

Számlák, főzés, elmaradások, csomagolás, 
túlfizetések? Komoly adminisztrációs és 
logisztikai feladatokat feltételezhetünk az 
intézményi étkeztetésben, hisz a dátumok 
és tevékenységek is váltakoznak. 

Bolláné Jakab Bar-
bara irodavezető, 
EGO MIR (Egész-
ségügyi és Oktatási 
Intéz ményeket Mű-
köd tető Iroda): 
Szülő ként is tapasz
taltam, hogy a szülői 
munkaközösségek 
eléggé mozgolódnak. 

Mi az irodában ugyanazt követjük, amit az 
iskolai vezetés. Az étkezést biztosítanunk kel
lett április 19től. Nyilván nem volt mindegy a 
létszám, ezért azt cselekedtük, mint az óvo
dák. Kértük a szülőket, hogy nyilatkozzanak az 
igényekről. Amit lehet, alaposan meg kell ter
veznünk, sajnos több intézményi étkeztetés
ben dolgozó is megbetegedett.

Az étkezést biztosítanunk kellett az ügye
letben lévő gyermekeknek, a szociálisan rá

szoruló családoknak és azoknak, akik külön 
kérték, elvitelre. Az adminisztrációs feladatok 
nem sokban változtak, inkább a gyakorlati rész 
átszervezése, a feladatok újdonsága volt ne
hezebb, például a műanyag tárolókba meg 
kellett tanulni csomagolni a forró ételeket.

Megszűnt a hétköznapok rutinja.

Egy átlagos időszakban több iskolába külső be
szállító biztosította az ételt, most nem kértük 
ezt, hanem az összes iskolát mi láttuk el két in
tézmény, a József Attila és az Ádám Jenő iskola 
főzőkonyháival. Heti váltásban, hol az egyik, hol 
a másik konyha szolgálta ki az igényeket, így 
alkalmazottakat nem kellett elküldeni, kapacitá
saikat körülbelül egyenlően köthettük le. 

Az általunk megkérdezett pedagógusok 
szerint a kezdeti nehézségek enyhülni lát-
szanak… de mit szólnak ehhez a szülők? 

Skultétiné Tímea, 
SZMK-vezető, Kar-
dos István Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium:
Április 19. előtt készí
tettem egy közvéle
ménykutatást az is
kolánkba járó szülők 
körében, körülbelül 

négyötödük mondta el véleményét. Attól füg
getlenül, hogy sokkal nagyobb teher számukra, 
70 százalékuk mégsem vinné gyerekét iskolá
ba. Valójában két rossz közül választhatunk: 
vagy a rengeteg nehézséget vállalva továbbra 
is otthon segítjük a gyerek tanulását, vagy 
kockáztatjuk, hogy megbetegszik. A szülők az 
otthontanulás legnagyobb hátrányának egy
hangúlag azt ítélték, hogy a gyermek nagyon 
sok időt tölt a tanulással, főleg számítógép 
előtt, négy fal között, el vannak vonva a friss 
levegőtől, nem élhetnek valós közösségi életet 
az osztálytársakkal, barátokkal. Előnye pedig 
egyetlen van, csökkentjük a megfertőződés 
lehetőségét. Szinte mindenkiben benne van a 
félsz, nem szeretné gyermekét betegen látni, 
és a szülők magukat is féltik. A szabadságok 
számával együtt sok helyen a főnökök türelme 
is fogy. Sokaknak nincs lehetősége otthoni 
munkavégzésre. Dolgozni kell és pénzt keresni, 
közben a gyereket másra bízni vagy egyedül 
hagyni otthon. Azok a szülők, akik a jelenléti 
oktatást választották, többségében ezzel a 
kényszerhelyzettel indokolták döntésüket.

Tehát minden mindennel összefügg, min
denki életét, gyerekek, nagytesók, szülők, ta

nárok mindennapjait komoly kihívások elé ál
lítja ez a járványhelyzet. Azt tapasztalom, 
hogyha a családok gondjai kissé el is térnek 
egymástól, abban mindannyian egyetérthe
tünk, hogy jobb otthon küzdeni a tanulás ne
hézségeivel, mint a kórházban a betegséggel. 

Magdolna: Egyedülálló anyaként nevelem a 
három kiskorú gyereket. Megoldom az itthoni 
munkát, tanulunk rendesen, de anyagilag ne
héz. Sokkal többet fizetek rezsire, és eddig in
gyen kapták az ebédet az iskolában. 
Bemehetnék érte most is, de akkor napi egy
két órát nem lennék itthon, és nem akarom 
őket egyedül hagyni. 

BA óvodai dajka: Én már az idősebb korosz
tályhoz tartozom, megmondom őszintén, hogy 
féltem az egészségem. Naponta 3040 kisgye
rekkel találkozni nem könnyű járvány idején, a 
legnehezebb az, hogy a gyerekek szeretnek kö
zel jönni hozzánk, igénylik az ölelést. Rossz ér
zés távolságot tartani velük. Azt hihetik szegé
nyek, hogy nem szeretjük már őket annyira…

Szabolcs: Ami engem felháborított, hogy a 
tesitanár 4eseket írt az egyébként kitűnő ta
nuló fiam elektronikus ellenőrzőjébe. Feladat
megoldásról nem kért videót, csak egy mo
solyjelet kellett küldeni. Szerintem totálisan 
értelmetlen tesiórát értékelni, ha semmilyen 
bizonyítékot nem kér, nem lát a tanár, még 
elektronikusan sem. 

Éva: Kiskamasz a gyerekem, szóval nem köny
nyű rávenni a kötelező dolgokra, főleg a tanu
lásra. Számomra az a legnehezebb, hogy 
odaadom neki a tabletet, amin megoldja az 
online feladatokat, de utána, és sokszor még 
közben is hívogatják egymást az osztálytársai
val. A tanulásból elkalandoznak, videó játé
koznak inkább. Sokat vitázunk, de sajnos nem 
tudok mindig a sarkában lenni.

István: Mi hat fiút nevelünk, félévestől 17 
évesig. Én dolgozom, a párom van a gyerekek
kel. Egy óvodás, négy iskolás. Szerencsére van 
elég eszközünk a digitális oktatáshoz, de nem 
könnyű, mégis úgy döntöttünk, hogy nem 
engedjük őket iskolába.

SE pedagógus: Nem szívesen mentem vissza 
az iskolába. A családomban és a közeli ismerő
seim körében is volt már covidos. Nem is in
kább a vírustól félek, hanem attól, ha kórház
ba kerülünk, vajon milyen ellátást kapunk, ki
jövünke még onnan?
 -gm

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2021. 5. szám

Az újranyitás előtt a Pedagógusok Szak szervezete (PSZ) és a 21 Kutatóközpont közös online kérdőíven mérte fel a véleményeket. Tájékoztatójuk 
szerint április 5. és 11. között csaknem tízezren válaszoltak. A pedagógusok 87 százaléka nyilatkozta, hogy nem ért egyet az újranyitással. A je
lenléti oktatás áprilisi visszaállítását hét százalékuk támogatta. A kutatás életkorra, intézménytípusra és régiókra reprezentatív. A jelenlegi 
tervek szerint a felső tagozatos diákok és középiskolások május 10én kezdhetnek bejárni az intézményekbe. 
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Kisváros: Talán nem túlzás, hogy élete legna-
gyobb kihívásaival néz szembe ezekben a 
hónapokban. Az egészségügyi dolgozók fo-
lyamatos veszélyben vannak, de a pszichés 
megterhelés miatt talán még nagyobb ve-
szélyben lehetnek. Hogy lehet ezt kezelni? 
A fizikai leterheltség mellett hogy lehet le-
küzdeni a mentális fáradtságot?
Dr. Erdős Barbara: Azt hiszem, kijelenthető, 
hogy az elmúlt év eseményei mindenkit váratlan 
megpróbáltatások elé állítottak. A felfellángoló 
fertőzöttségi hullámok, a magas halálozási mu
tatók, illetve a korlátozások nagy terheket róttak 
a lakosságra és az egészségügyi dolgozókra 
egyaránt. A kórházakban folyó munka gyakorta 
követhetetlen sebességgel folyik, akármerre né
zek, mindenki megfeszített tempót diktál immá
ron egy éve. Kiemelendő az oltópontokon és a 
háziovosi praxisokban dolgozók extrém leter
heltsége is, hiszen rengeteg időt és energiát 
emészt fel a rendelések, telefonos konzultációk, 
valamint az oltások megszervezése. Ezeket a 
feladatokat gyakorlatilag egymással párhuza
mosan kell ellátniuk az ott dolgozóknak. 

Kikapcsolódni az utóbbi időben mindenkinek 
nehéz, az egymás közötti beszélgetéseink nagy ré
sze is ezen témák körül forognak. Azonban amikor 

az egyikünk elfárad, biztosan akad egy másik mun
katárs, hogy emlékeztesse: azért dolgozunk nap 
mint nap, hogy mielőbb visszaállhasson az élet a 
normális kerékvágásba. Utána következhet majd a 
pihenés és a történtek áttekintése, feldolgozása. 

Azt biztosra veszem, hogy minden egészség
ügyben dolgozónak a felépült beteg a legnagyobb 
orvosság a fáradtságára. Mindig öröm, ha valaki a 
kórházi tartózkodás után hazatérhet a családjához.

KV: A tavalyi évben azt gondoltuk, hogy a 
maszkok megfelelő viselése és a távolságtar-
tás a legfontosabb, amit tehetünk a védeke-
zés érdekében. Ez most is kötelező, de talán 
ennél is fontosabb az oltás felvétele. A vakci-
nák folyamatosan érkeznek hazánkba. Ezzel 
egyenes arányban van az oltakozási kedv is?
EB: Véleményem szerint igen. Bár annyira hirte
len zúdult a világra ez a merőben új, ismeretlen 
helyzet, hogy teljesen érthető a sok felmerülő 
kérdés, nehéz átlátni az új információk dömping
jén, ha az ember szeretne kicsit tájékozódni.

Megnyugtató azonban azt tapasztalni, hogy 
mostanra nem csak az idősek, de a középkorúak és 
a fiatalok is készek felvenni az oltást, csökkentve 
ezzel egy lehetséges fertőzés esetén kialakuló 
szövődmények komolyságát. 

KV: Szigetszentmiklóson is halad az oltások 
felvétele. Melyek a legfontosabb tudnivalók 
az oltás után? Szabad-e felszabadulni?
EB: Az oltás hatásmechanizmusa és az egyén 
immunrendszerének adottságai együttesen ját
szanak szerepet a védettség kialakulásában. 
Szakemberek szerint a fertőzésen a közelmúltban 
át nem esett személyek esetében a második oltás 
felvételét követő mintegy 1 hónappal alakul ki a 
kívánt és elvárható védettség, fontos tehát, hogy 
a második oltást követő időszakban továbbra is 
igyekezzünk betartani a járványügyi előírásokat.

KV: Melyek azok a legfontosabb tanácsok, 
amelyeket egy Covid-osztályon dolgozó ad-
hat a lakóknak? 
EB: Talán nem lehet elégszer felhívni a figyelmet 
az oltás felvételének fontosságára, hiszen a ren
delkezésre álló klinikai adatok és tapasztalatok 
alapján sokkal jobb gyógyulási hajlammal ren
delkeznek az oltakozásban már részt vett bete
gek. Remélhetőleg kis tájékozódás és informáló
dás után mindenki talál olyan típusú oltást, 
melynek a hatásmechanizmusa elfogadható és 
vállalható számára saját belátása, valamint házi
orvosa szakvéleménye szerint is. Fontos a jár
ványügyi megelőző intézkedések betartása és 
követése, de kiemelten fontos az is, hogy min
denki tudjon kiszakadni néha, legalább pár óra 
erejéig a Covidfertőzés és annak következmé
nyei által okozott monoton, egy éve folyamato
san tapasztalható mentális terhelés spiráljából. 
Olvasni, nézni, csinálni valami mást, ami nyo
mokban sem tartalmazza mind azt a nehézséget, 
ami mostanra a mindennapok részévé vált és 
amit remélhetőleg nem is olyan sokára magunk 
mögött hagyhatunk. fé.

Követhetetlen sebesség a Covid-osztályon
– a felépült beteg mindenre orvosság –

Covid–19 elleni védőeszközöket adományozott a 
Rotary Club DunaharasztiSzigetszentmiklós 
egyesület városunk két iskolájának, a Kardos 
István Általános Iskola Gimnázium és Szak gim
náziumnak, valamint a Batthyány Kázmér Gim
náziumnak. A digitális hőmérő és kézfertőtlenítő 
szerkezetek átadásainál jelen volt Schätz Andrea, 
a Szigetszent miklósi Tankerület Központ szakmai 
igazgatóhelyettese, a Rotary Klub munkatársai, 
az intézmények vezetői, Gábor Melinda és Kissné 
Hegedűs Éva, valamint Nagy János polgármester.

A Rotary Klub egy pályázaton nyert pénzből, 
valamint saját költségén vásárolta a felajánlott 
eszközöket, amelyek kettő az egyben funkcionáló 
szerkezetek, digitális hőmérő és egyben érintés 
nélküli kézfertőtlenítő is. A civil szervezet így 
próbál segítséget nyújtani a koronavírus elleni 

védekezésben. Szőllősy Előd, a Rotary Klub elnö
ke elmondta, hogy a szerkezetek mellé több tíz 
liter fertőtlenítő folyadékot is kaptak az iskolák, 
valamint maszkokat is adományoztak, hogy le
gyen tartalék a gyerekeknek. Gábor Melinda, a 

Kardos István Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója köszönetét fejezte ki a gyerekek és a 
pedagógusok nevében, a felajánlás nagy segítség 
az iskolájuknak.

Nagy János polgármester a város nevében 
fejezte ki köszönetét, kihangsúlyozta a védekezés 
fontosságát. Elengedhetetlen a kezek fertőtlení
tése, törekedni kell arra, hogy a gyerekek ne fer
tőzzék egymást vagy tanáraikat.

Kissné Hegedűs Éva, a Batthyány Gimnázium 
intézményvezetője is nagyon örült a felajánlás
nak, hiszen a bejárat két oldalán elhelyezett 
eszközök jelentősen megkönnyítik a kézfertőtle
nítést, valamint a hőmérést. 

Az iskolákban a gyerekek biztonsággal hasz
nálhatják az eszközöket, ezzel is megóvva egy
mást és magukat a fertőzéstől.

Az elmúlt évben mindannyiunk életét meghatározta a koronavírus. Maszkot hordunk, távol-
ságot tartunk, féltjük szeretteinket, barátainkat, kollégáinkat. Naponta nézzük a friss ada-
tokat, bízva abban, hogy csökken a fertőzöttek és az elhunytak száma és visszakaphatjuk a 
régi életünket. Teszteltetünk, várunk az oltásra és reménykedünk. Városunkban is zajlik az 
oltakozás, a háziorvosok csatasorba álltak, a lakók fegyelmezetten kivárják, amíg sorra ke-
rülnek és próbálnak megbízható szakemberektől informálódni a helyzetről. Mi a legauten-
tikusabb forrást kerestük meg, egy szigetszentmiklósi orvost, aki napi szinten dolgozik az 
egyik fővárosi, Covid-fertőzött betegek ellátására kialakított osztályon, minden nap szem-
besül a sokkal. A betegekkel és a hozzátartozókkal. Dr. Erdős Barbarával beszélgettünk.

Védőeszközöket kapott két szigetszentmiklósi iskola
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Az Online is Biztonságban elnevezésű kampá
nyában ezúttal a grooming, szexting, intim 
képek, online zaklatás, idegenek, bosszú, meg
osztás kifejezések pontos értelméről ad tájé
koztatást a rendőrség, illetve a tartalmuk 
mögötti veszélyekre hívja fel a szülők és fiatal 
internetezők figyelmét.

A digitális forradalom, az internet haszná
latának elterjedése számos pozitív változást 
hozott a mindennapokban. Sajnos a pozitív 
hatások mellett vannak veszélyei is. A gyere
kek és a fiatalok, bár sok esetben készségszin
ten kezelik a digiális eszközöket, a használat
ból adódó veszélyeket nem minden esetben 
képesek felismerni. A grooming jelensége ki
fejezetten őket érinti, a szexting pedig az ő 
esetükben kifejezetten súlyos következmé
nyekkel járhat.

A grooming angol kifejezés, arra a jelen
ségre használják, amikor egy felnőtt az inter
neten keresztül alakít ki kapcsolatot egy gyer
mekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcso
latra vegye rá és szexuálisan kihasználja. Az 
elkövetők legtöbbször úgy cserkészik be a 
gyerekeket, hogy barátságot vagy szerelmet 
színlelnek, azért, hogy a fiatal érzelmileg el
kezdjen kötődni hozzájuk. 

Az elkövető szándéka sokszor csak akkor 
lesz nyilvánvaló, amikor a célszemély valami
lyen szexuális ajánlatot kap tőle, vagy az áldo
zat személyesen is találkozik az elkövetővel, 
aki erőszakoskodni próbál vele. Előadódhat az 
a helyzet is, hogy a célszemély egy idő után a 
beszélgetésben kellemetlenül érzi magát, mert 
az elkövető egyre többször próbálja szexuális 
tartalmú beszélgetésbe is bevonni, egyre rá

menősebben és tolakodóbban. Lehetséges az 
is, hogy az elkövető intim képeket küld magá
ról, illetve a másikat is erre kéri.
  A kapcsolat kialakítása során az elkövető a 

valós személyét, életkorát, nemét sokszor 
eltitkolja, másnak adja ki magát, mint aki 
valójában.

  Az elkövetők előszeretettel használják a 
közösségi oldalakat és a nyilvános chatszo
bákat.

  A megosztott személyes információk, külö
nösen a kihívó képek figyelemfelkeltőek az 
elkövetők számra, és növelik a célponttá 
válás kockázatát. 

  A bizalom elnyerése érdekében hamis, a 
célszemély számára vonzó információkat 
közöl magáról (nem, életkor, fénykép, érdek
lődési kör), kedvesen viselkedik vele, esetleg 
kisebb ajándékokat küld.
A szexting erotikus fotók, videók készítése 

és továbbítása vagy szexuális tartalmú üzene
tek küldése egy másik személy részére.

Erotikus tartalmak készítése és megosztása 
– ebbe beletartozik a bármilyen online tár
helybe/profilba történő feltöltés is – kiemelt 
kockázatot jelent.

A képek, videók nyilvánosságra kerülhet
nek, akár a címzett által vagy azért, mert ő is 
továbbküldi másnak.

A volt partner bosszúból is nyilvánosságra 
hozhatja a képeket, vagy célzottan elküldheti 
a sértett családjának, ismerőseinek. A nyilvá
nosságra hozott képek és személyes adatok 
(név, telefonszám, emailcím) hatására zak
lató telefonhívások és üzenetek érkezhetnek 
idegenektől.

Az intim felvételek zsarolásra is felhasznál
hatók. Az elkövető újabb képeket, videókat 
vagy szexuális ellenszolgáltatást kérhet.

18 év alatti személyről 
pornográf felvétel készítése, birtoklása 

és továbbítása bűncselekmény!

INTERNET TUDATOSAN
– az Országos Rendőr-főkapitányság felhívása –

BIZTONSÁGI TANÁCSOK
  Legyen nyitott a gyermeke 

irányába!
  Tudatosítsa benne, hogy 

megbízhat önben és számíthat  
a segítségére!

  Beszélgessen vele az online tér 
veszélyeiről és az ottani 
biztonsági szabályokról!

  Az interneten bárki mondhatja 
magát bárkinek. Akit személyesen 
nem ismerünk, az idegen,  
még ha az interneten 
rendszeresen is beszélgetünk vele.

  Tanítsa meg gyermekének, hogy 
ne tegyen közzé és ne osszon meg 
mással kihívó képet, idegennel 
pedig semmilyen személyes 
információt (adatot, képet stb.).

  Ha találkozni akar valakivel, akit 
online ismert meg, mindig szóljon 
előtte önnek, és csak az ön 
engedélyével és jelenlétében 
találkozzanak!
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Gyerekek is látták szüleiket
2019ben, a „Covididőszámítás” előtt még 
nyolc alkalommal sikerült lakossági véradást 
szervezni Szigetszentmiklóson, összesen 391 fő 
nyújtotta karját, köztük egy külföldi állampolgár 
is. Az Ipari Parkban hat vállalati véradásra került 
sor, ahol 259 fő vett részt.

Ugyanebben az évben az egyik legnagyobb 
sikert a Napsugár Bázisóvodában érték el a vö
röskeresztesek. Első alkalommal szerveztek olyan 
véradást, ahol többségében a gyermekek szülei 
voltak a véradók, és a gyermekek megnézhették 
a véradás menetét. 

Fodor Antalné dr.: Bízunk benne, hogy a gye
rekek a szüleik jó példáját követik majd a későb
biekben, felnőttként, és emellett a sokakat – nem 
csak gyerekeket! – érintő, szuri fé lel mük sem 
alakul ki, ha anyu, apu mosolyogva adja vérét. 
A kicsik az általuk készített ajándékkal kedves
kedtek is a megjelenteknek. 

2020-ban 341 lakos és 55 ipari dolgozó 
adott vért. Sok vállalat leállt.

FA: Sajnos az elmúlt évben a Covidjárványban 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt áprilisban, no
vem berben és decemberben sem került sor vér
adásra, így az éves donorszám is kevesebb lett a 
korábbi évhez viszonyítva. A lakossági alkalmak 
száma ötre, az ipari cégeknél kettőre csökkent. 

Nagyon sok vállalat leállt, a telephelyeken 
nem végeztek munkát, vagy a vezetők, féltve al
kalmazottaikat a Covidfertőzéstől, nem enge
délyezték a véradást.

Nincs suli, kevesebb a véradó
FA: A tanítás nélküli munkarend nem kedvezett 
nekünk, vagyis azoknak, akiknek vérre lenne szük
sége. A lakosság tájékoztatásában jelentős szerepe 
volt az oktatási intézményekben elhelyezett plaká
toknak, ahol a szülők a gyerekekre várakozva olvas
hatták a véradásra szóló meghívást. Sok új véradó 
jelezte, hogy az iskoláknál látta meg a felhívást. 

Sajnos találkoztunk olyan jelenséggel is, hogy 
egy fiatal, rendszeres véradónk jelezte, többet 
nem kíván véradáson megjelenni, mert véradó
ként nem élvezett előnyt a védőoltás terén.

Egyelőre a 2021es év, úgy gondolom, jól in
dult. Februárban és áprilisban 162 fő jelent meg, 

és a donorok száma 19 új személlyel nőtt. Ami a 
számuknál még biztatóbb, hogy többségük a fiatal 
korosztályt képviseli. Nagyon bízunk benne, hogy 
hosszú távon számíthatunk a segítségükre.

Kényszerszünet után újratervezés
FA: Célunk, hogy idén, és általában a jövőben 
nagyobb figyelmet fordítsunk a vállalati véradá
sok újraszervezésére, hiszen a hosszú „kényszer
szünet” után nehezebb lesz aktivizálni, mozgósí

tani a véradókat. Szervezőink folyamatosan ke
resik fel a cégeket, hogy tervezhető legyen a 
vállalati véradás beindítása. Törekszünk a cégek 
igényeihez alkalmazkodni, pontos időbeosztás 
szerint szervezni az alkalmakat, hogy a munka
idő kiesése minél kevesebb gondot okozzon.

Faültetés a véradókért
Ahogy mindenki, a Vöröskereszt is várja a veszély
helyzet feloldását. Fodor Antalné elmondta, hogy 
terveik szerint baráti találkozóra hívják majd a 
véradókat, hogy még közvetlenebb kapcsolatot 
alakíthassak ki a szervezők és véradók között.

Továbbá a véradók világnapján, június 14én a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete egy 
fővárosi programot szeretne folytatni, melynek 
első állomása Szigetszentmiklós lenne. A Bu da
pesti Vöröskereszt tavalyi kezdeményezéséből, a 
„Véradók fájának ültetése” nevű eseményből egy 
országos vándormozgalom indítása a cél. Ennek 
keretében az adott megyei szervezet minden év
ben más megyében ültetné el a véradók fáját. 
Szeretnék felhívni ezzel a figyelmet a véradás és a 
környezetvédelem fontosságára is, valamint re
ményeik szerint a véradókat jobban motiválni. 
A program előkészítő munkálatait már megkezd
ték. A faültetés után a városban véradást is szer
veznek. 

Hisszük, hogy közös összefogással tovább 
tudjuk emelni véradóink számát. -gm

ÚJRATERVEZ A VÖRÖSKERESZT
– adatok, tervek a szigetszentmiklósi véradásszervezésről –

„Az a meglátásom, hogy kedvező irányt mutat a véradási hajlandóság Szigetszentmiklóson. A Covid-
járvány időszakában, a félelmek ellenére is nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítsen beteg 
embertársain, és ezzel a figyelmet az egészségügy támogatására irányítsa” – értékelt Fodor 
Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklós Városi Alapszervezetének elnöke. 
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MORVA ÁKOS: Az új épület nemcsak a hí-
vőknek készül. Vannak emberek, akiknek 
nehéz belépni a templomba, akiknek a temp-
lomi közeg idegen, őket is szeretettel várjuk. 
Régen is az volt, és most is az a célunk, hogy 
elsősorban a Szent Miklós lakótelepen élők, 
de bárki részére teret biztosítsunk a találko-
zásokra. Például lakóközösségi rendezvények, 
lakossági fórumok helyszínéül szolgáltunk, 
gyerekek, fiatalok, jegyesek, házaspárok, 
művészek, egyedül élő idősek, szociális gon-
dokkal küzdők számára klubfoglalkozásokat 
szerveztünk, tanácsokkal láttuk el a lelki 
problémával érkezőket, de egy kényelmes 
beszélgetéshez is helyet, partnert találtak és 
találnak a hozzánk betérők.

KV: Építkezés, közösségi találkozók kontra 
Covid… Nincs nehézség?

MÁ: A járványhelyzetben az online istentisz-
teletek által kapcsolatban maradhattunk a 
hívekkel. A tágas templomtérben pedig foly-
tathattuk kiscsoportos tevékenységeinket. 
Kormos Pi ros ka, a Kisház vezetője átmeneti-
leg a templom épületében végzi munkáját, a 
többi között lelki gondozói, segítő beszélge-
téseket, osztályfőnöki órákat, drogprevenciós 
előadásokat is tart. A szabadult alkoholisták 
Kékkeresztes csoportja is átköltözött hoz-
zánk. Nem panaszkodunk. (Mosolyodik el – 
szerk.) Örülünk, hogy hamarosan egy szebb, 
nagyobb és korszerűbb helyen folytathatjuk 
a korábban működő programjainkat, s emel-
lett bízunk abban, hogy újabb csoportokkal 

gyarapodhatunk, nagyobb közösségi életet 
építhetünk a jövőben.

A bérleti díj pontosan annyi lesz 
az újabb, tevékeny csoportok, 
egyesületek számára, mint régen, 
azaz 0 forint.

KV: Tervek szerint a Kisház nevet a Fészek 
Közösségi Ház és Teázó veszi át.

MÁ: Azért fészekközösség, mert olyan ta-
lálkozási pontot álmodunk ide, ahol jó 
lenni, ahová jó beülni, ahol biztonságban 
érezhetjük magunkat. Szeretnénk, hogy a 
kisebb-nagyobb csoportok, közösségek ott-
honra találjanak nálunk.

A közösségi élet a „fészek” alsó szintjén 
zajlik majd. Kettő – összenyitható fallal el-
választott – terem a templom felé néz, a 

harmadik egy 50 nm-es alapterületű helyi-
ség, melyet utcafronttal teázóvá alakítanak.

MÁ: Tele üvegfallal, terasszal „nyitunk a 
város felé”. Az a reményünk, hogy a teázó egy 
találkozási pont lesz a fiatalok számára is. A 
tizenéves diákok előtt iskolaidőben is nyitva 
áll majd az ajtó. Terveink szerint reggel 7 és 
9, délután 2 és 4 óra között mindig felügyel 
majd valaki. Főképp azért teázó, mert nem 
akarjuk kávéval tömni a fiatalokat, s mind-
emellett nonprofit. Ez azt jelenti, hogy nem 
rakunk ki árakat, hanem, aki szeretne, egy 
perselybe dobhat pénzt. Aki nem teheti meg, 
az is egy teára vendége lesz a gyülekezetnek. 

Morva Ákos – a munkálatok bemutatását 
folytatva – elmondta, hogy az ifjúsági 
misszió mellett új küldetés is megvalósul-
hat a beruházással kapcsolatban.

MÁ: Lelkészlakásokat is kialakítunk az első 
szinten. Egy lelkész szolgál majd velem 
együtt a Kálvin téri templomban és a kör-
nyéken, egy másik lelkész a Bucka misszió 
megbízott lelkipásztora lesz.

A Kossuth utcai egyházközség anno 
Villányi Péterrel megalapította a mi gyüle-
kezetünket. Idén már 21. éve szolgáljuk az 
„újvárost”. Eljött az idő, hogy a – már elő-
döm – Harmathy András által tervezett 
Bucka-misszió megvalósuljon. A városrész-
ben körülbelül 12 ezerre emelkedett a lako-
sok száma. Eddig nem tudtunk elegendő 
energiát fordítani rájuk, most az építkezés 
által lakhatási lehetőséget biztosíthatunk a 
Buckában szolgáló lelkészünknek. 

A lebontott Kisház helyére gyülekezeti ado-
mányokból és állami támogatásból épül az 
ifjúsági missziós ház és teázó, vagy ahogyan 
már most becézik, Fészekház. A közösségi 
intézmény remények szerint 2022 tavaszán 
fogadhatja első látogatóit. -gm

KISHÁZBÓL NAGYOBB KÖZÖSSÉG A CÉL
– épül a teázó és alakul a Bucka-misszió Szigetszentmiklóson –

Növekszik a város, vele együtt nő a közösség, és épül a Kálvin tér 1. szám alatt a kö-
zösséget befogadó új intézmény. Kiknek, hogyan, mikortól? A kérdésekre az építtető 
Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség lelkipásztora válaszol.

Morva Ákos az újvárosi református templom teraszán, 
mögötte a Kisház helyén épülő missziós házzal

SZIGETSZENTMIKLÓS–ÚJVÁROSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – IFJÚSÁGI MISSZIÓS HÁZ ÉS TEÁZÓ LÁTVÁNYTERVE
Építési engedélyszám: 202000103449   Műszaki ellenőr: Szlávik Róbert, 13-10527   Tervező és tervezői művezető: Bodzán Antal, 13-0175

Szerkezetépítés: Decter Á+N Kft., PE 28990165   Várható átadás: 2022. március

Az építkezés a gyülekezet beruházásából, valamint Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.



Alázat és kitartás
– Sosem hagynám el Szigetszentmiklóst! –

CORATA MÓNIKA: Tulajdonképpen a fodrászat 
is egy divatszakma. Amikor még a hajakkal fog
lalkoztam, mindig azt néztem, hogy az adott 
hölgynek milyen az öltözködési stílusa, az egyé
nisége, és ahhoz képest próbáltam alakítani a 
frizuráját. Aztán a fodrászatomban kialakítottam 
egy kis stúdiót, ahol szépítészeti napokat tartot
tunk. Volt sminkes, én magam a fodrász és a 
fotós, valamint hoztam pár ruhát, és az úgy
mond átalakítás után befotóztuk őket. Nagy si
kere volt, de lassan rá kellett ébrednem, hogy 
sokkal inkább érdekli a hölgyeket az általam 
hozott ruha, mint a fodrászat. Ekkor gondoltam 
egy merészet. Szigetszentmiklóson nem volt 
olyan butik, ami egyedi stílust képvisel. Szerettem 
volna kiadni a kreativitásomat, az álmaimat. 
Kezdetben nagykerekből hoztam ruhákat, olya
nokat, amiket én is szívesen hordanék, az üzlet 
első felében üzemelt a butik, hátul a fodrászat. 
Húzós volt, elég sokat dolgoztam, de megérte.

Pár hónap után a fodrászatot bezártam, 
maradt csak a butik. Rájöttem, hogy olyan dol
gokat keresnek a vevők és jómagam is, amiket 
nem lehet kapni. Ekkor kezdtem tervezni. 
Kerestem varrónőt, én terveztem, ő megvarrta. 
Nagyon hosszú próbálkozás volt, nem egyszerű 
jó varrónőt találni, aki határidőket tart, jó minő
ségben dolgozik és nem tér el a tervektől. De 
szerencsére megtaláltam az igazit. Mostanra 
már úgy összecsiszolódtunk, hogy fél szavakból 
is értjük egymást. Örülök, hogy nem adtam fel!

Kezdetben, ahogy mondtam, a nagykerből 
hoztam ruhákat, de már a saját kollekcióimat is 
árultam. Próbáltam úgy alakítani, hogy passzol
janak a stílusok, lehessen kombinálni a saját da
rabjaimat a más által tervezettel, de a vevők 
kezdtek rászokni a saját ruháimra. Már csak az 
enyémet keresték, jobban szerették a minőségét, 
a variálhatóságát. Egyre többet terveztem, mára 
már 90 százalék saját tervezés, kizárólag a farme
reket és a kötött dolgokat hozom máshonnan.

KISVÁROS: Azok a ruhák, amelyeket te ter-
vezel, remekül kombinálhatóak. Legyen az 
elegáns vagy sportos, lezser vagy konzerva-
tív. Ez azt mutatja, hogy minden stílus a 
kisujjadban van. Mi a titok?
CM: Nincs titok. A visszajelzések a legfontosab
bak. Rengeteg új és régi vásárlóm van, akik folya
matosan hívnak, imádják a minőséget és a 
hordhatóságot. A sportosan elegáns dolgokat 

szeretik a legjobban, amikor egy viszonylag lezser 
nadrágot például felvesznek egy magas  sarkúval, 
és már meg is van a sportos elegancia. Ehhez 
aztán kérnek felsőt, így lesz egy szettjük, de ezt a 
felsőt fel tudják venni egy általam megálmodott 
szoknyával is. Szóval a titok a vásárlókban rejlik.

KV: Az elmúlt évben nagyon felkapott téged 
a divatszakma, sokat szerepelsz tévékben, 
újságokban. Mindenhol elmondod, hogy szi-
getszentmiklósi vagy, itt van az üzleted is. 
Kis túlzással, Szigetszentmiklós belépett a 
divat világába. Olyannyira, hogy nem csak 
városunkból, illetve országunk több pontjá-
ról, de a világ több helyéről – New Yorkon 

át Ausztráliáig - vannak vásárlóid. Ezt már 
az online értékesítés teszi lehetővé. Könnyű 
ezt befogadni?
CM: Legmerészebb álmaimban sem gondoltam 
volna, hogy ez megtörténhet. Elképesztő büszke
ség és boldogság ez nekem. Bízom benne, hogy 
a ruháim meghálálják a vevőim bizalmát. 
Mindent megteszek ezért.

KV: Most, amikor az üzletek nagy része be-
zárt, sokan a csőd szélére kerültek, a POMME 
VERDE szárnyal. Hogy csinálod?
CM: Véleményem szerint csak egy módon lehet 
túlélni ezt a helyzetet. Alázattal és kitartással. 
Szerencsére sok olyan ruhám van, amiket ott
honra is fel lehet venni, hiszen egy nő minden 
körülmények között szeret nő lenni. A nadrág
jaim kényelmesek, variálhatóak. A törzsvevőim 
egymásnak adják a telefonszámomat, hogy ren
delhessen mindenki. Most kicsit furát fogok 
mondani, de nekem talán jót is tett a pandémia. 
Mindenkinek válaszolok, beszélgetünk, kikérik a 
tanácsaimat. Mint egy hatalmas baráti társaság. 
Csacsogunk, csajoskodunk. A háziasszonnyal 
ugyanúgy, mint egy színésznővel, műsorvezető
vel. A téma azonos mindig. A nőiesség. 

KV: Akárhonnan nézzük, te egy felkapott 
márka tulajdonosa vagy. Mégis megmarad-
tál Szigetszentmiklóson, a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai régi kis fodrászüzletedben. Nem gon-
doltál arra soha, hogy nyitsz egy üzletet a 
belvárosban?
CM: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem 
gondoltam rá. Aztán rájöttem, hogy nem az én 
világom. Pont a fent említettek miatt. Én itt va
gyok itthon, ebben a kis üzletben. Itt ismernek az 
emberek, nincs probléma, ha elugrok áruért, 
megértik, ha 10 perccel később nyitok ki. Ide be 
tudnak jönni azért is, hogy beszélgessünk 5 per
cet, nem feltétlenül a vásárlás hozza be a höl
gyeket. Ezt a belvárosban nem tudnám megten
ni. Én lokálpatrióta vagyok, szeretem a városo
mat. A webáruházam működik, bárki elér ezután 
is, már viszonteladóim is vannak.

KV: Van-e lehetőség továbblépni?
CM: Nagy álmom, hogy kibővítem a varrodát és 
egy fotóstúdióval egybekötött bemutatótermet 
csinálok, de ezt a kis üzletet sosem adnám fel. 
Hiszen imádom. fé.

A Pomme Verde márka üstökösként tört be a magyar divatszakmá-
ba. Megálmodója és készítője Corata Mónika, aki fodrászként 
kezdte a nagybetűs életet, de hamar rájött, hogy sokkal inkább 
érdeklik a ruhák, a tervezés és a kereskedés. Szigetszentmiklós 
központi helyén, egy pici üzletben fogadja a város és az ország 

minden pontjáról ideutazó hölgyeket, hiszen itt mindenki talál 
magának évszak, napszak, esetleg hangulatához illő letisztult vagy 
éppen vagány rucikat. Mónika igazi lokálpatrióta, hiába volt lehe-
tősége Budapestre vinni az üzletét, eszébe sincs elhagyni városun-
kat. A kezdetről és a végkifejletről beszélgettünk.
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Kiss-Balika Tímea: A Magyar Kézilabda 
Szövetség első alkalommal, 2020 decemberé
ben indította el felmenő rendszerben a Te
hetséggondozó programját a 2008–2009es 
korosztály számára, melynek célja, hogy a már 
most megmutatkozó tehetségeknek egységes 
felfogással induljon el egy szakmai gondozás. 
Ez egy életpályamodell, amelyben a kiválasztott 
játékosok vesznek részt. Fontos cél a 12–14 éves 
kor között lévő tehetségeket megtartani a neve
lő kluboknál, illetve, hogy a rendszer pluszlehe
tőséget adjon egy magasabb színvonalon törté
nő képzésre bizonyos időközönként. Meg te
remtve ezzel, annak lehetőségét, hogy a 14 éves 
kor után lévő akadémiai képzésre nagyobb 
eséllyel felvételizhessenek a gyerekek. Nagyon 
fontos szempont, hogy alapképességekre fóku
szál a program. 

KV: Hogyan, milyen szempontok alapján 
válogatták be a gyerekeket ebbe a prog-
ramba?
KBT: Az ország több területén rendezték meg a 
felmérőket. Egy kiválasztó 1 nap alatt zajlott le. 
Öt feladatot kellett teljesíteniük a játékosoknak. 
Az alap technikai képességükre, a dinamikájuk
ra, ügyességükre, a gyorsaságukra és a játékban 
lévő helyzetfelismerési képességükre voltak kí
váncsiak.

KV: Erre a kiválasztóra bárkit küldhettetek? 
KBT: Nem. Nálunk az egyesületnél első körben 
Kati tette meg javaslatát a gyerekekre vonatko
zóan, majd közösen, az MKSZ hozzánk kirendelt 
szakfelügyelőjével, hárman döntöttük el, hogy 
kik menjenek a kiválasztóra, ahova egyébként 5 
lányt küldtünk. A helyszínen pedig az MKSZ 
szakemberei szűkítették országos szinten a ke
retet.

Tovbesz Katalin: A 2008as korosztályból 
Bárdos Rékát, Pál Hannát, Miszi Lucát, a 2009
es korosztályból Lőrinc Laurát és Dankó 
Patríciát. Közülük került be, nagy örömünkre, 
Réka és Laura. De megemlíteném még Miszi 
Lucát is, aki 1 pont híján maradt ki a keretből. 
Titkon reméljük, hátha még ő bekerül. Nagyon 

nagy eredmény, ha egy egyesülettől egy játékos 
bekerül egy ilyen országos keretbe, de az, hogy 
két lányunk is a program része lett, az fantasz
tikus. Természetesen ez az érdem mind annyiun
ké, a korábbi nevelőedzőké – Kókai Dávidé, 
Szilágyi Vikié, Komáromi Gáboré –, és természe
tesen a lányoké, akik, amellett, hogy tehetsége
sek, rendkívül elhivatottak, szorgalmasak és 
alázatosak az edzésmunkát illetően. Mindezek 
mellett a szülők hozzáállása is alapfontosságú.

Bárdos Réka négy éve került hozzám, ahol egy 
korosztállyal fentebbi lányokkal edz és játszik, 
Lucával együtt. Testi adottságai rendkívül jók, 
magas lány. Szorgalmának köszönhetően 810 
hónap alatt a 2007es korosztályban kezdő csa
pattag lett. A hozzáállása, alázata, szorgalma, 
tehetsége miatt döntöttem mellette. Laurával 
június óta dolgozom együtt. Elmondhatom, 
hogy őstehetség, a génjeiben olyan alapdolgok 
vannak – helyezkedés, labdavezetés stb. –, ami 
ritkaság. Benne is megvan az alázat és a szorga
lom, ami rendkívül előrevivő egy játékos eseté
ben. Ő most két évvel idősebbekkel edz, ami 
nagy szó! Nagy kihívás, de nem hátrál meg, csi
nálja. Az egyik legígéretesebb utánpótlás játékos 
azok közül, akiket az egyesületben ismerek.

KV: Mi a további menete a programnak?
TK: Tulajdonképpen ez egy szerződés, ami a 
lányok 14 éves koráig szól. Utána jön a serdülő 
korosztály, ahová esélyük van ugyanúgy válo
gatott kerettagnak lenni, mint Kasnya Krisztinek. 
Addig is először, a tervek szerint – Covid
helyzettől függően – június közepén lesz egy 
összetartó edzőtábor, amin részt vesznek. Utána 
minden játékos számára személyes edzést és 
fejlesztőprogramot adnak, amit a nevelő edző
nek kell megvalósítani. Ezt folyamatosan figye
lemmel kísérik az MKSZ szakemberei.

KBT: Igen, itt kiemelném a programmal együtt 
járó fontos tényezőt, hogy az MKSZ szakembe
rei és az egyesületek utánpótlásedzői és szak
mai vezetői között elindul ezzel egy folyamatos 
kommunikáció, eszmecsere, tapasztalatcsere. 
Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos és előre
mutató. Mindezzel az is a cél, hogy a középisko
lai pályaválasztás előtt álló játékosokat motivál
ják arra, hogy maradjanak a sport mellett és ne 
hagyják abba. Sajnos tapasztalat szerint ez az 
időszak szokott vízválasztó lenni és csappan 
meg a játékoslétszám. Ez a program viszont 
perspektívát, célt, motivációt nyújt a kiválasz
tott játékosoknak.

Januári számunkban beszámoltunk arról, hogy a Szigetszentmiklós Női Kézilabda 
Sportegyesület serdülő csapatában játszó Kasnya Krisztina bekerült a serdülő váloga-
tottba. Kriszti mellett az egyesület további két utánpótlás játékosa miatt is rendkívül 
büszke, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség által indított Tehetséggondozó program-
jába kiválasztásra kerültek. A 2008-as korosztályból Bárdos Réka, a 2009-es korosz-
tályból pedig Lőrinc Laura lett tagja a programnak. Az egyesület szakmai vezetőjét, 
Kiss-Balika Tímeát és a lányok jelenlegi edzőjét, Tovbesz Katalint kérdeztük a 
Tehetséggondozó programról és a lányokról.

Tehetséggondozó programba válogattak
két miklósi kézilabdást is
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Találd meg, és karikázd be a 10 különbséget!   A spagetti összekuszálódott, keresd a betűk helyét!

Mindenki másképp néz ki. Te milyen vagy? 
Rajzold le magad és kedvenc játékod!

Folytasd a sorozatokat!     Találd meg a gyerekek árnyékát, és írd a számukat a helyes négyzetbe!
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Ügyeletes gyógyszertárak rendje
18. hét  május 3–9.  Szent Miklós Gyógyszertár
19. hét  május 10–16.  Regina Gyógyszertár
20. hét  május 17–23.  Kígyó Patika
21. hét  május 24–30.  Elixír Gyógyszertár
22. hét  május 31.–június 6.  Melissa Gyógyszertár
23. hét  június 7–13.  Szent Miklós 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!
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A Vackor Integrált Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő kerti munkás állás 
betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős 6 órás. 
A munkavégzés helye: Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16–22.

A Vadgesztenye Szociális Intézmény főállású házi gondozó munkatársat 
keres. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés 
helye: Szigetszentmiklós közigazgatási területe.

A Vadgesztenye Szociális Intézmény főállású ápoló, gondozó munkatár-
sat keres. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal
kalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (két műszakos, 
12 órás). A munkavégzés helye: Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19. 
Álláslehetőségekről további információ: www.szigetszentmiklos.hu
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