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A Kossuth-díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdal-
gyűjtő halálának 39. évfordulója május 15-e. A róla elnevezett általá-
nos és művészeti iskola diákjai, pedagógusai e napon műsorral idézik 
fel névadójuk munkásságát. Az iskola előtt álló szobor koszorúzása 
mellett a zeneszerző sírjánál, a szigetszentmiklósi temetőben is leróják 
tiszteletüket. Az idei megemlékezésen, május 14-én a 3. z osztály Ádám 
Jenő gyűjteményéből énekelt népdalokat, valamint Zsirmon Zsolt veze-

tésével a háromtagú rézfúvós Fanfár együttes adott elő zsoltárokat. 
A  már hagyományos Ádám Jenő Emlék hangverseny idén zártkörű 
rendezvényként zárja a napot. Az iskola – versenyeken kiválóan szere-
pelt – növendékei klasszikus zenei koncertet adnak, melyről a Duna-
Média Televízió készít felvételt, majd tűzi műsorára.

Városunk lakói nevében Nagy János polgármester és Ladányi 
Sándor képviselő helyezte el a tisztelet koszorúját.

Május 21-én a Gyári út 7/c-ben, a Vöröskereszt 
szigetszentmiklósi irodájában ételcsomagokkal 
várták a lakosokat. A pünkösdi hétvége előtti se-
gítséget – többségében a Sziget szent miklósi 
Család- és Gyermekjóléti Központ ajánlása alap-
ján – rászoruló családok kapták. Az ingyenes 
ételosztáson részt vett városunk polgármestere, 
Nagy János, aki önkéntes vöröskeresztes munkát 
is végez Sziget szent miklóson. 

Az ételosztásprogram támogatói voltak: 
Levendula és Kert cukrászda; Páratlan cukrászda; 
Zöldség-Gyümölcs Vegyes keres kedés – Ősz utca; 
Prémium Döner Kebab House Szigetszentmiklós; 
Unimex Vina Bt.; Tesco; Auchan Magyarország 
Kft.; Ez a Világ Kft.; Napraforgó I. Sz. Óvoda mun-
katársai; Fodor Antalné dr. Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezet elnöke; Horváth Mónika 
önkéntes vöröskeresztes; Böhm-Szatmári Árpád 
önkéntes vöröskeresztes; Nagy Éva vöröskeresz-
tes; Kecskésné Mucha Andrea vöröskeresztes; Fi 
Yanka Mariánne vöröskeresztes; Nagy János. 
Köszönjük a segítségüket és a munkájukat!

Ádám Jenőre, Szigetszentmiklós 
leghíresebb szülöttére emlékezünk

ÉTELT OSZTOTT 
A VÖRÖSKERESZT
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Hatalmas sikere volt a május 15-i virág-
osztásnak. Már reggel fél kilenckor hosszú 
sorban álltak a lakók a Szent Erzsébet téri 
parkolóban, hogy átvehessék azokat a vi-
rágpalántákat, amelyeket a Sziget szent-
miklósi Önkormányzattól kaptak az odalá-
togatók. A környékbeli virágüzletek és 
kertészetek által felajánlott egynyári virá-
gokat délig vehették át az érdeklődők. 
A  Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester 
asszony által megálmodott kezdeménye-
zés már tavaly is nagy sikert aratott, de az 
idei virágosztás az elmúlt évnél is nagyobb 
érdeklődésre tartott számot. Alpolgár-
mester asszony elmondása szerint ez azért 
is nagy öröm számára, mert ez azt jelenti, 
a lakóknak van igényük arra, hogy szépül-
jön a város, virágba boruljanak a kertek, 
balkonok. Nagy János polgármester külön 
örömét fejezte ki, hogy idén már nem csak 
szigetszentmiklósi kertészetek és üzletek 
csatlakoztak a virágosztáshoz, ebben az 
évben Halásztelekről is kaptunk palántá-
kat. A virágok kiosztásában a Miklósi 
Baráti Kör tagjai segédkeztek, köszönjük a 
munkájukat!

Köszönjük a sok szép virágot a Bíró 
Kertészetnek, a Csordanyom Virágüzletnek, 
a Virág-Tárnak, az Írisz Virágszalonnak, a 
halásztelki Virágvarázsnak, illetve Miklós 
Ferenc egyéni vállalkozónak!

A „Virágos Szigetszentmiklós 2021” pá-
lyázat is hamarosan kiírásra kerül. A már 
hagyományos versenyben városunk lakói 
küldhetik be szebbnél szebb fotóikat saját 
növényeikről, kertjeikről. Részletekért kö-
vessék Facebookon a „Szigetszentmiklós 
Város Hivatalos Oldalát” vagy a www.
szigetszentmiklos.hu címen webolda lunkat.

PARKOSÍTÁSI MUNKÁK 2021-BEN
Közel egy évvel ezelőtt tájékoztattuk a lakos-
ságot arról a változásról, ami a parkfenntartás 
területén bekövetkezett az „ARIES” Nonprofit 
Kft. életében. Most az eltelt időszakban végre-
hajtott feladatokról és a jövőbeni tervekről 
szeretnék beszámolni önöknek.

A tavalyi volt az első olyan évünk, hogy 
cégünk alvállalkozó bevonása nélkül oldotta 
meg a parkfenntartással kapcsolatos felada-
tokat. Elmondható, hogy nehéz időszakon 
vagyunk túl, de ennek ellenére az is elmond-
ható, hogy sikeresen zártuk az elmúlt évet, 
hiszen az előző évekről elmaradt munkák 
pótlása nagyrészt befejeződött.

Ősszel a virágágyásokba az árvácskák közé 
gyöngyike-, nárcisz- és tulipánhagymát ültet-
tünk el, ami tavasszal több helyszínen is gyö-
nyörűen virágzott. A téli hónapokban fő tevé-
kenységünk az ősszel lehullott lomb begyűjté-
se volt, valamint a Kéktó Szabad időparkban, a 
kerítés mellett lévő tamariskasövény visszavá-
gása, ezzel felfrissítve az évek óta elhanyagolt 
növényzetet. 

A jobb idő beköszöntével a településen 
lévő gömbakácok nyírását, valamint az inten-
zív területeken a gyep szellőztetését is elvé-
geztük. Ez a tevékenység azt jelenti, hogy egy 
speciális kerti géppel segítünk megújulni a 
fűnek, azaz a gyökerét megszaggatjuk és köz-
ben az elpusztult növényi maradványokat is 
eltávolítjuk.

A zöldfelületek gondozása és az őszi lomb 
begyűjtése mellett január hónapban a városba 
bevezető utak mentén lévő üdvözlőtáblák 
felújítása is megkezdődött. A kihelyezésük óta 
eltelt közel húsz évben rendkívül leromlott az 
állapotuk, ezért leszereltük és a műhelyünk-
ben felújítottuk őket. Ma már felújított álla-
potban ismét megtalálhatóak a Csepeli úton, 
a Gyári úton és Lakihegyen.

A tavasz folyamán már erősödött a tempó 
és egyre több helyszínen kellett eleget tenni a 
vállalásainknak. Ilyen például a Csepeli úti, a 
Gyári út–Ifjúság úti körforgalmakban lévő vi-
rágágyások megújítása. Ezek a körforgalmak 
mára már átalakításra kerültek, az ágyásokat 
kiszélesítettük, a jelenlegi évelőágyásokat 
megbontottuk és egynyári virágokkal kombi-
nálva ültettük be.

Egyik legfontosabb feladatunk a kezelé-
sünkben lévő játszóterek és játszótéri eszkö-
zök karbantartása. Az év második felében 
esedékes a GKM-rendelet szerinti 3 évenkénti 
kötelező felülvizsgálat, ahol az eszközök sza-
bályszerűségét és állapotát vizsgálják. Erre az 
ellenőrzésre készülve az eddig feltárt hibák 
javítása, az eszközök és kiegészítők pótlása, 
esetleges cseréje már megtörtént, jelenleg a 
fából készült játékok csiszolása és festési 
munkái zajlanak. Az imént említett munkák 
elvégzése ellenére folyamatos munkát adnak 

a játszóterek, mert sajnos a rongálás váro-
sunkban szinte már mindennapos. 

Meg kell említenem, hogy a pandémia 
miatt elmaradt néhány beruházás. Szi get-
szentmiklós Város Képviselő-testület tagjaival 
és a kertész kollégákkal megálmodott virág-
kompozíciók készítése az idei évben nem való-
sulhatott meg a járványhelyzet okozta költ-
ségvetés-csökkentés miatt. 

Ennek ellenére egy különleges kompozíció-
val mindenképpen változik a város képe, mert 
a Dolgozók Szi get szent miklósi Hor gász-
egyesülete felajánlása révén cégünk hozzáju-
tott egy fából készült csónakhoz, melyet saját 
költségen fel is újítottunk. Szent Miklós töb-
bek között a halászok védőszentje is, ezzel 
szerettük volna a város régi életét egy kicsit 
felidézni, amikor még a Duna sok embernek 
adott megélhetést a halászatból. A Duna a 
mai napig fontos része a lakosság életének, 
bár a modern korban és napjainkban inkább 
már a kikapcsolódást, pihenést jelenti/jelen-
tett a nyaralókban. Ezt a csónakot május hó-
nap elején már kihelyeztük a Bajcsy–Gyári úti 
körforgalomba, irányban a Duna felé. El kép-
zeléseinket megvalósítva egy gyönyörű, szín-
pompás virágkompozícióval ötvöztük. Jelenleg 
még nem az elvárt képet mutatja, mert a 
csónakba és a csónak köré ültetett virágok 
még kicsik, azonban pár hét múlva már gyö-
nyörű látványt fog nyújtani ez a virágkompo-
zíció. A körforgalom helyreállítása még jelen-
leg is folyamatban van.

Zárásként még szeretném megjegyezni, 
bízunk abban, hogy a jövőben sikerül megva-
lósítani a virágosítással kapcsolatos ötletein-
ket, terveinket, elképzeléseinket, hiszen egy 
kisvárosban fontos feladat a természetes kör-
nyezet kialakítása, amely nemcsak esztétikai, 
hanem egészségügyi szempont is. Biztos va-
gyok abban, hogy egy szép, kulturált, rende-
zett környezettel, színpompás virágokkal ké-
pesek vagyunk egy kis mosolyt csalni az ar-
cokra, és boldogsággal megtölteni az emberek 
szívét!

Csáky Bernadett
városgondozási egységvezető-helyettes

VIRÁGOZZÉK 
SZIGETSZENTMIKLÓS!
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Szigetszentmiklósi kisgyermekeket is várnak a 
budapesti Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi 
Óvoda új épületében – tudatta az intézmény-
vezető. Donkó-Rácz Katalin hozzátette, tisztá-
ban vannak a távolsággal, azzal, hogy a közle-
kedés szempontjából nem a legoptimálisabb a 
helyszín, ám bíznak abban, hogy egy lehetősé-
get nyújthatnak azon szülők számára, akik 
például Budapesten dolgoznak, esetleg férő-
hely hiányában nem tudták fogadni gyerme-
küket a szigetszentmiklósi óvodák. 

A bolgár kultúra iránt érdeklődő családok 
jelentkezését a bolgarovi@gmail.com 
e-mail-címen várják, vagy személyesen a IX. 
kerületi Vágóhíd utca 35–37. szám alatt. 

Új helyre költözött 
a bolgár ovi

Csergő Tibor: A bemutatkozáson, megismerkedé-
sen túl átbeszéltük, hogy a két város hogyan küz-
dött az elmúlt időszakban a járvány megfékezése 
érdekében. Látjuk azt, hogy minden városvezetőnek 
fontos a saját településének megvédése, ennek ér-
dekében hatalmas az elhivatottság és elképesztő 
erőket tudott megmozgatni. Csak gratulálni tudok 
Nagy Jánosnak, hiszen az irányítása alatt Szi get-
szentmiklós nagyobb nehézségek nélkül vészelte át 
ezt a kritikus helyzetet. Mi Gyer gyó szent miklóson 
oltópontokat hoztunk létre, amelyet nemcsak a 
városban élők használhattak, hanem több település 
lakói is ott oltakoztak, majdhogynem vakcina tu riz-
mus jött létre nálunk, hiszen sokan csak hétvégén 
tudtak átjönni beoltatni magukat. Havonta 3-4 
ezer oltást tudunk beadatni. Gyer gyó szentmiklós 
lakosai közül kb. 20 százalék van beoltva. Meggyő-
ződésem, hogy az átoltottsággal már szeptember-
ben a normális életünket tudjuk élni.

KISVÁROS: A testvérvárosok között nagyon 
fontos a kulturális kapcsolódás. Milyen 
programlehetőségek vetődhetnek fel a 
pandémia után?
CST: Múzeumigazgatóként jártam már Szi get-
szentmiklóson, úgyhogy a nyitottság már akkor 

is megvolt, kiállítást hoztunk a városba a Székely 
festékesek műveiből, de sajnos az elmúlt évek-
ben kicsit megkopott a kapcsolat. Polgár-
mesterként most azért is jöttem ide, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, szívesen helyez-
nénk új alapokra a kulturális kapcsolatokat, vala-
mint az intézményi és a civil szervezetek megje-
lenését is. És persze szívesen látjuk a sziget-
szent miklósiakat is Gyergyószentmiklóson. 
Bízom benne, hogy a decemberi Szent Miklós 
napi ünnepségeken már vendégül láthatjuk az 
önök városát.

Nagy János: Gyergyószentmiklósra nemcsak test-
vérvárosként, hanem Szigetszentmiklós kistestvé-

reként is tekintünk, hiszen rengeteg magyar él a 
településen. Szeretnénk, ha a lehető legszorosabb 
kapcsolat alakulna ki a két város között. Ahogy 
Csergő Tibor polgármester úr is említette, a kultu-
rális kapcsolatok felélesztésére nagyon nagy szük-
ség van, hiszen a közös nyelv, a szokások, hagyo-
mányok összekötnek minket, nem szeretnénk, ha 
ezek feledésbe merülnének. Ahogy a vírushelyzet 
lecsillapodik és lehetőségünk lesz rá, azonnal el-
kezdjük a közös programok szervezését. Sajnos a 
Covid–19 minden ilyen nemzetközi kapcsolatnak 
gátat szabott, pedig szeretnénk, ha a kapcsolato-
kat kihasználva minél több miklósi gyermek ismer-
hetné meg a testvérvárosainkat. A Covid elleni 
védekezésekről szóló beszélgetés során megdöb-
benve figyeltem, hogy a szomszédos országban 
mennyivel másabb módon védekeztek. Míg Ma-
gyarországon központi irányítás van, addig ott 
régiókra bontották a védekezést, és véleményem 
szerint az ottani rendszer emiatt sokkal lakos-
ságcentrikusabb volt mind a járvány elleni küzde-
lemben, mind pedig az oltakozás szempontjából is. 

Gyergyószentmiklós és Szigetszentmiklós szorosabb 
kapcsolata a Nemzetközi Szent Miklós Települések Szö
vet ségének találkozóján indult. A testvérvárosi szerző
dést 1996. október 23án kötötték meg, és 2002. szep
tember 21én újra megerősítették. A közelgő negyed 
évszázados barátság során az európai tudatosság erősí
tése főképp kulturális programokban teljesedett ki. 
A Nemzeti Összetartozás Napja közös ünneplése mel
lett a többi között gasztronómiai, tánc és képzőművé
szeti, népművészeti, valamint irodalmi találkozók, fesz
tiválok kölcsönös látogatói voltak a városok delegációi.

CSAKNEM 25
Gyergyószentmiklós polgármestere látogatott Szigetszentmiklósra

Május 4-én Csergő Tiborral, testvérvárosunk vezetőjével találkozott Nagy János, városunk 
polgármestere. A csaknem húszezres lélekszámú székelyföldi település, Gyergyószentmiklós 
polgármesterét tavaly szeptemberben választották meg, így a településvezetőknek a pan-
démia miatt még nem volt lehetőségük személyesen találkozni. A látogatás során mindkét 
városvezető elmondta, céljuk a közel 25 éves testvérvárosi kapcsolat további erősítése, a 
járvány miatt megkopott programok felélesztése. A pandémia utáni szándékuk a testvé-
rvárosi köteléket új alapokra helyezni mind civil, mind kulturális események terén.
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– Szervusz, drágám, elmentem dolgozni!
– Vigyázz magadra és siess haza!

Fél éven át ment ez a párbeszéd Kovács 
Zoltán megbízott tűzoltóparancsnok és a 
menyasszonya között. Ez teljesen rendben is 
van, általában minden családban ez a regge
li rutin. Akkor viszont meglepődtem, amikor 
Zoltán azt mondta, a menyasszonyának fo
galma sem volt róla, hogy ő tulajdonképpen 
mit dolgozik. Mert ő akkor már titokban tűz
oltó volt. Ennek már több évtizede.

KISVÁROS: A kérdés elkerülhetetlen. Hogy lett 
tűzoltó és hogy alakult a szakmai előmenetele?
Kovács Zoltán: 1996-ban egy itteni kollégámmal 
moziba mentünk, onnan bekísértem a tűzoltóságra, 
ahol valami dolga volt. Akkor, ott beszéltek rá a 
tűzoltóságra. Nem kellett sokat győzködniük, gon-
doltam, kipróbálom. Felszereltem és pár vonulás 
után rabul ejtett ez a szakma. Beosztott tűzoltó-
ként, tizedesként szereltem fel, és az összes beosz-
tást végigjártam. Voltam gépkocsivezető, szerpa-
rancsnok, szolgálatvezető-helyettes, szolgálatveze-
tő, szolgálatparancsnok. 2019 májusában jöttem át 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, 
azóta itt, Szigetszentmiklóson látok el megbízott 
parancsnoki teendőket.

KV: Volt egyáltalán parancsnoki ambíciója?
KZ: Nem volt. Én imádtam vonulni. Ez teljesen vé-
letlenül alakult így, tulajdonképpen a családom 
miatt vállaltam el. Így többet tudok velük lenni. 
Mondjuk, ha nagy a tűz, tehát kettes kiemelt tűz-
eset van, akkor én is megyek a csapattal. 

KV: A szakmai összetartozás nagyon fontos a 
tűzoltóságnál. Az ön szavai is ezt tükrözik, illet-
ve, ahogy ön a kollégáival beszél és ahogy ők 
beszélnek önhöz, ez teljesen nyilvánvaló lett. 
Miért ilyen fontos ez?
KZ: Ez nemcsak szakmai összetartozás, hanem mi 
egy nagy család vagyunk. Ők ugyanúgy a családom 
része, mint az otthoniak. 

Vállvetve harcolunk egymásért nap mint nap, 
és ettől egy hatalmas kohéziós erő alakult ki 
köztünk. Ezt nem nagyon lehet szétmozdíta
ni. Itt, a szigetszentmiklósi parancsnokságon 
ez az erő különösen nagy. 

Sok esetben, amikor például emberéletet mentünk, 
olyan eufórikus érzések robbannak ki, hogy az 
szinte kifejezhetetlen. Úgy, hogy nem is kapunk érte 
köszönetet. Név nélkül megyünk és jövünk. De a 
társak itt bent elismerik egymást. Kell ennél na-
gyobb összetartó erő?

KV: Melyik volt a legemlékezetesebb vonulása?

KZ: A tarpai árvizet emelném ki. Két hétig voltunk az 
átszakadt gátnál. Amikor jöttünk haza, Tarpa lakos-
sága kivonult az út szélére és mindenki integetett, 
hálálkodott. Az egy olyan érzés volt, hogy Nyír-
egyházáig meg sem tudtunk szólalni, csak ültünk a 
kocsiban. Persze az is nagyon erős érzés, amikor az 
apuka odajön és megköszöni, hogy kihoztuk a gye-
rekét és a feleségét a tűzből. Ezekből az érzésekből 
hónapokig, évekig erőt merítünk és megyünk előre. 
A legkritikusabb tűzesetet nehéz megmondani, hi-
szen nincs két egyforma. Az emberek azt gondolják, 
hogy minél nagyobb egy tűz, annál veszélyesebb. 
Pedig ez nem így van. Minél kisebb, annál jobban be 
kell menni. Főleg, ha van bent személy. Egyszer egy 
férfi meg akarta semmisíteni a házát. Az épület tele 
volt PB-palackokkal, Molotov-koktélokkal, fegyve-
rekkel. Az, hogy hazajöttünk mindannyian és nem 
történt haláleset, az annak köszönhető, hogy nem a 
pincét gyújtotta be, hiszen akkor az egész ház repült 
volna, beleértve az egységem első részlegét is. 
Szerencsére a tetőteret gyújtotta be, így az erkélyen 
át robbant ki minden, a férfival együtt.

Amire nagyon büszke vagyok, hogy amióta 
tűzoltásvezető vagyok, mindenhonnan min
den társamat kihoztam. 

Ez számomra nagyon fontos. Persze nem jelen-
ti azt, hogy amikor felvesszük ezt a ruhát, mi le-
szünk az angyalok és minden életet megmentünk. 
Sajnos nem sikerül minden esetben. Azt nagyon 
nehéz feldolgozni. Ehhez egy olyan jó csapat kell, 
mint ami itt, Szigetszentmiklóson van. Mi átsegít-
jük egymást a traumákon. Beszélgetünk egymással, 
támogatjuk egymást. Hát ez az a borzasztóan erős 
kohéziós erő.

KV: Egy tűzoltónak melyik a nagyobb kihívás, a 
tűzeset vagy a baleset?
KZ: Igaziból ha valahova tűzoltó megy, akkor ott 
valakinek nem jó. Tehát nem lehet különbséget 
tenni. Mindkét helyen az a cél, hogy bármi áron 
mentsük az embereket vagy a tulajdonokat. 

KV: Hogy tolerálja a családja a munkáját?
KZ: A feleségem fél évig nem tudta, hogy tűzoltó 
vagyok. Az feltűnt neki, hogy minden reggel elme-
gyek dolgozni, de nem tudta, hogy hova. Nem be-
széltem neki erről, mert nem akartam, hogy aggód-
jon. Akkor jött rá, hogy mivel foglalkozom, amikor 
baráti társaságban egy másik tűzoltóval beszélget-
tem. Azóta nem titok. Nagyon büszke rám, ahogy 
én is rá. 22 éve töretlenül.

TITKOS MUNKA

Kovács Zoltán tű. őrnagy, Szigetszentmiklós Hi va tásos Tűzoltó-
parancsnokságának megbízott tűzoltóparancsnoka május 4-én, 
a tűzoltók napja alkalmából oklevelet vehetett át 
Szigetszentmiklós polgármesterétől. Nagy János megköszönte a 
Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág olajszennyezése kapcsán végzett 
lelkiismeretes közreműködését, valamint háláját fejezte ki a pa-
rancsnokság teljes állományának egész éves odaadó munkáju-
kért.  Május 4. Szent Fló  rián és a tűzoltók napja hazánkban. 
E napon ünnepeljük a hivatásos és önkéntes tűzoltókat, a ka-
tasztrófavédelem valamennyi munkatársát. Kö szön jük, hogy 
bátorságukkal fáradhatatlanul, éjjel-nappal, az év 365 napján át, 
gyakran a saját életük kockáztatása árán is életeket mentenek.
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KISVÁROS: Ahogy a kollégáitól hallottam, kis 
túlzással önök jobban izgultak az idei érettségi 
miatt, mint a diákok. Mennyire volt nehéz az 
online felkészítés? Gondolom, ez a pedagógu-
soknak sem volt sétagalopp.
Kissné Hegedűs Éva: Valóban 
sokkal nehezebb volt tanter-
men kívüli digitális oktatás-
ban felkészíteni a diákokat 
az érettségi vizsgákra. Na-
gyon hiányoztak a személyes 
beszélgetések, a szemkontaktu-
sok és a többi, a szóbeli megnyilvánulások, amik 
a tantermi oktatásban segítik a közös munkát a 
diákokkal. Hiányoztak a próbaérettségi dolgoza-
tok is, amik többféleképpen is segítik a felkészü-
lést. Egyrészt kiderül, hogy melyek azok a téma-
körök, ahol még hiányosságok vannak, amit 
esetleg még egyszer át kell ismételni. Másrészt a 
rendelkezésre álló idővel is megtanulnak gazdál-
kodni az érettségizők. 

A végzősöknek nagyon hiányoztak – diákok-
nak és pedagógusoknak egyaránt – a középiskola 
befejezésekor szokásos szertartások, közösségi 
programok is. A búcsúzás, az osztálytársaktól és 
az iskolától való elválás hagyományai nagyon 
fontosak, ezek megélése mentálisan sokat segít 
még a vizsgákra való felkészülésben is. 

A kérdésre válaszolva nem mondanám, hogy 
jobban izgultam a diákoknál, mert én most is na-
gyon bízom bennük. Inkább sajnálom, hogy így 
alakultak az utolsó hónapjaik a gimnáziumban. 
Sok minden kimaradt az életükből, amit már nem 
lehet bepótolni.

KV: Az előző évekhez képest könnyebbek vol-
tak a tételek, vagy nincs jelenősége a pandémia 
miatti nehezített oktatásnak?
KHÉ: Az írásbeli érettségi vizsgák május 25-ig 
még zajlanak, az értékeléseknek csak az elején 
tartunk, ma még nem tudok eredményekről beszá-
molni. A vizsgázók visszajelzései alapján az az ér-
zésem, hogy összességében hasonló nehézségűek 
a feladatlapok, mint a korábbi években. Egyelőre 
nincs tudomásom róla, hogy valakinek azért kelle-
ne szóbeli vizsgát tenni, mert nem érte el az írás-
belin a 25%-ot. 

KV: A vizsgák előtt melyek voltak azok a hasz-
nos tanácsok, amelyekkel bátorítani tudták a 
gyerekeket?
KHÉ: Mivel ebben az évben nincsenek szóbeli 
érettségi vizsgák, sokkal nagyobb hangsúlyt 

kellett fektetni az írásbelikre való felkészítésre. 
Az eddigi évek tapasztalatai alapján sok-sok tí-
pusfeladatot gyakoroltunk, esszéket, érveléseket, 
műelemzéseket írattunk, kísérleteket elemez-
tünk, megmutattuk a mankókat, melyek a vizs-
gázók segítségére lehetnek. Mire a vizsgákra ke-
rül a sor, a hasznos tanács már csak ennyi: „Csak 
ügyesen, okosan, ahogy mindig!”

KV: Mikor hagyta el az ön száját az első meg-
könnyebbülést jelző sóhaj?
KHÉ: Az érettségi vizsgák szervezése komoly fel-
adat, a Batthyányban összesen 228 fő tesz közép-
szintű érettségi vizsgát, 428 tantárgyból. Ebben 
nemcsak a 96 végzős diákunk van benne, hanem 
120 tanulónk az alsóbb évfolyamokról, akik előre-
hozott vizsgát tesznek, illetve külsősök jelentkezé-
sét is fogadtuk. Mivel emelt szintű vizsgaközpont 

vagyunk, emelt szintű érettségi vizsgát ezen felül 
még 383 vizsgázó tesz nálunk. Június végén ezért 
valóban megkönnyebbülés lesz az utolsó jegyző-
könyvet is irattárba tenni.

Ahogy már említettem, az írásbelik még zaj-
lanak, így a vizsgázók miatt is korai lenne a 
megkönnyebbülés. Akkor fogok örülni, ha min-
den érettségizőnk ideért időben, ha senki nem 
betegedett meg közben, ha senkinek nem kellett 
karantén miatt elhalasztani egy vizsgát sem, ha 
minden végzősünknek a kezébe adhatjuk az 
érettségi bizonyítványát. Az eredmények miatt 
nem aggódom, hiszen a diákjaink okosak és kö-
telességtudóak, a pedagógusaink pedig lelkiis-
meretesen felkészítették őket.

Ezúton szeretnék a város minden diákjának 
és a felkészítő pedagógusoknak is sikeres érett
ségi vizsgákat és jó egészséget kívánni!

NEHEZÍTETT MEGMÉRETTETÉS
Csakúgy, mint tavaly, idén is csak írásbeli érettségit tartottak a középis-
kolák végzős tanulóinak, illetve majd június 14-e és 25-e között tartják 
a szóbeliket azokból a tárgyakból, amelyeknek csak szóbeli vizsgarésze 
van. Testnevelésből a szóbeli és a gyakorlati vizsgát is meg kell szervez-
ni. Szigetszentmiklóson három oktatási intézményben adtak számot az 

érettségiző diákok. Az idei érettségi mégis kicsit más volt, mint a tavalyi, 
hiszen ebben a tanévben jóformán nem is találkoztak a tanárok és a 
diákok. A felkészülés és a felkészítés így picit nehezebb volt, mint az 
előző évben. Erről az izgalmas időszakról kérdeztük Kissné Hegedűs Évát, 
a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatóját.

Páczai Petra: Véleményem szerint a felkészülés, online oktatás mellett (tanáraim minden igyekeze-
te ellenére), nem volt olyan hatékony, mint az élő, tantermi órák során. Kevesebbet tudtam kérdezni, 
sokkal több anyagot kellett önállóan megértenem. Az írásbeli érettségik egy része nehéz volt. Úgy 
gondolom, nem vették kellően figyelembe az elmúlt másfél év oktatási módjának sajátosságait, 
esetleges hiányosságait. Remélem, hogy amennyiben sikerül bejutnom az egyetemre, ott már élő, 
kontakt órák, előadások színesítik majd a képzést, minden visszakerül a rendes kerékvágásba!

Kristóf: Bevallom, hogy bármennyire utálom a korai kelést, meg a sulit is kicsit, szívesebben 
jártam volna be. A haverok és a tanulás miatt is. Nekem a matekkal akadtak nehézségeim. Eddig 
az osztálytársaimhoz és a tanárhoz is fordulhattam, de most a szüleim inkább különórákat fizet-
tek, hogy ne terheljük a pedagógusokat. 

Stella: Én tesi szakon szeretnék továbbtanulni, úgyhogy a választott érettségi tantárgyam is 
az. Sok tételt meg tudtam tanulni otthon, de azért sok a gyakorlati feltétel is. Amikor tehettem, 
bementem a suli tornatermébe, és a Kéktón is edzettem. Az úszás viszont most teljesen kimaradt 
a felkészülésből.



7Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2021. 6. szám2021. 6. szám

Kesslerné Kis Ildikó: Az általános és a szakmai 
tantárgyból tett érettségik sikeresen lezajlottak, de 
az online oktatás mindenképp befolyásolta az ered-
ményeket. A kollégáim nevében is mondhatom, 
hogy a digitális felület nem olyan hatékony, mint a 
jelenléti oktatás. Nehezebb az online szerzett tu-
dásra építeni, személyesen jobban tudnak figyelni a 
diákok, és sajnos a legjobbak is elveszítik a koncent-
rációt. A szakmai képzésnél sokkal nagyobb problé-
ma volt. A gyakorlati tantárgyak szakmunkásvizs-
gáira hatékonyan a jelenléttel lehet felkészülni.

Szerencsére a gyakorlati képzés nálunk nem 
novemberben zárult, hanem kiscsoportos foglalko-
zásokban folytatódhatott. A műhelyekben egy ok-
tatóval legfeljebb hét diák vehetett részt, így a ta-
vaszi szigorításig műhelyben gyakorolhattak a ta-
nítványok. Ebben az időszakban már több pedagó-
gus is megbetegedett. Több oktató érezte úgy, hogy 
a diákok számára szükséges gyakorlati tudnivalókat 
nem tudta átadni kellőképpen. A pedagógusok 
 hiányérzete ellenére a május második felében lezaj-
lott vizsgákat mindenki sikeresen teljesítette. 

Összességében elmondható, hogy tavaly de-
rült égből villámcsapásként ért mind annyiun kat a 
helyzet. Idén felkészültebben, tapasztaltabban 
terveztünk, osztottuk be az időnket, és bízunk 
abban, hogy a következő tanévet diákok, tanárok, 
valamennyien egészségesen, jelenléti oktatással 
kezdhetjük meg.

Városunk bruttó 940 101 Ft, továbbá a térfigyelő 
kamerarendszer bővítésére bruttó 7 958 774 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
kiírt Az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” pro-
jekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú 
pályázati felhívás lebonyolítója (támogatója) az 
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A fenti projekt keretében 6 utca teljes hulla-
dékmentesítése valósul meg, a Datolya utca; 
Mogyoró utca; Lugas utca; Gyümölcsös utca; 
Szüret utca; Farkas utca területei tisztulhatnak 

meg az illegálisan elhelyezett, cca. 74 m3 hulla-
déktól.

A mezőőrök, közterület-felügyelők is ellenőr-
zéseket végeznek a tettenérés, illetve a hulladék-
lerakás megelőzése érdekében, de önkor mány-
zatunk a megtisztított területeket ennél is foko-
zottabban kívánja majd ellenőrizni. A kamerával 
védendő területek kijelölésénél a nagyobb forgal-
mú utaktól távol eső, elsősorban külterületi föld-
utakon kialakuló illegális gócpontok megfigyelé-
sét tartottuk szem előtt. Az alábbi területekre 
helyezünk ki új kamerákat a pályázat keretében:

– 0227/1 hrsz. – Komp utca; 

– 043/2 hrsz. – Tököli út – Honfoglalás utca;
– 11500/6 hrsz. – Barázda utca – Tengeri utca. 
A fent említett 3 db kamera Szigetszentmiklós 

Város jelenleg is üzemelő térfigyelő kamerarend-
szerébe integrálható. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
által kiírt „Tisztítsuk meg az Országot” című pá-
lyázat nyerteseként Szigetszentmiklós Város 
Önkormány zata idén Az illegális hulladék felszá-
molására cca. 940 ezer Ft, illetve a kamerarend-
szer bővítésére cca. 7 millió 958 ezer Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el (2021/
TMOP/0065-ös azonosítószámmal).

A borús, esős idő ellenére remek hangulatban 
zajlott a hagyományos „duna taka rítás” a Kis-
Duna szi get szent miklósi szakaszán. A Szi get-
szentmiklósi Vízi Sport Egyesület szervezésében 
évek óta megtartják ezt a környezetvédelmi 
programot, amelyhez idén, május 22-én a mik-
lósiak mellett Óbudáról, Kis kun lac házáról, 
Tökölről, de még Tata bányá ról is érkeztek lelkes 
környezetvédők. Az egyesületi tagok mellett 
egykori olimpikon kenus, ma is aktív sportoló, 
helyi lakosok, városunk polgármestere és önkor-
mányzatunk dolgozói is vízre szálltak.

„Egyebek közt luxusautó-
ülés, televízió, székek és ren-
geteg PET-palack is előke-
rült” – sorolta a szervező 
egyesület elnöke. 

Víg Géza hozzátette, 
hogy a legutóbbi akció után a horgászterületek 
környéke már tisztábbnak mondható, azonban a 
vízállás, a folyók áradása miatt nagyon nagy 
mennyiségű szemét úszott le a Dunán. Ezt most 
69 fő részvételével kitakarították, az öt köbmé-
teres konténer megtelt. 

MŰHELYBEN IS ONLINE?
Az Érdi Szakképzési Centrum szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Technikumában az 
általános érettségik mellett egyes szakmai vizsgák lebonyolítását is – mondjuk úgy - izgalma-
sabbá tette a járvány időszaka. A szakmai képzést adó intézményben a többi között karosszéri-
alakatosnak, gépjármű-mechatronikusnak is tanulnak a diákok, ehhez pedig gyakorlati képzés 
kell. Az érettségik és szakmunkásvizsgák menetéről a helyettes intézményvezetőt kérdeztük.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDÉN IS FOLYTATHATJA A HARCOT A JOGTALANUL KIHELYEZETT SZEMÉT ÜGYÉBEN
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxusáru is került a konténerbe
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Játékokkal ünnepelt május 10-én a 
Sziget szent miklósi Akácliget Óvoda. A 
madárbarát intézmény a madarak és fák 
napja alkalmából tematikus napot rende-
zett a gyerekek részére. Var gáné Dicső 
Edit óvo da vezetővel beszélgettünk.

VDE: Nagyon várták a gyerekek, sőt a dolgozók is 
ezt a programot. Környezetvédő, madárbarát 
óvodaként egyik legkedvesebb „zöld ünnepünk” a 
madarak és fák napja. Egy héten át ez a téma 
valamennyi csoportban, a jeles napon pedig szí-
nes, változatos programokkal vártuk a gyerekeket. 
Hagyományosan öt állomást alakítottunk ki, ahol 
a csoportok egymást váltva vettek részt a külön-
féle feladatokban. A gyerekeknek forgó rendszer-
ben például madárhangokat kellett felismerniük, 
műtojásokat gyűjtöttek, fészket és kéregnyoma-
tokat készítettek, de számos egyéb kézműves és 
mozgásos játékkal, valamint filmvetítéssel tettük 
érdekessé, informatívvá a napot. Minden feladat 
a környezethez kapcsolódott, a kicsik saját ta-
pasztalataik alapján több érzékszervükkel jegyzik 
meg, tanulják meg a környezettudatos szemléle-
tet. A tudást pedig hazaviszik a szülőknek. 

KISVÁROS: Forgó rendszer, kis csoportok, 
de mégis együtt. A Covid rombolta-e az 
óvodai ünnep fényét?

VDE: A járványügyi helyzet miatt tavaly csak 
interneten keresztül tudtunk foglalkozni a té-
mával. Idén az ornitológus szakember meghí-
vásáról és a családoknak szóló alkotópályázat-
hoz kapcsolódó kiállításról kellett lemonda-
nunk, azonban örülünk annak, hogy most leg-
alább a gyerekek részt tudtak venni a program-
ban. Bízunk benne, hogy május 10. ebben az 
évben is kellemes élményekkel, tapasztalatok-
kal gazdagította őket.

Az óvodavezető elmondta, hogy egész éves 
munkájuk során számos sikert érnek el. 
Kiemelte, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is 
fejlődik. A műanyag és papír válogatása mellett 
nemrég bekapcsolódtak a konyhai sütőzsiradék 
gyűjtésébe is, amit a szülők nagyon nagy 
örömmel fogadtak. Következő programként a 
családokkal közösen terveznek szemétszedést 
Lakihegyi városrészben, valamint a jövőben 
„zöld óvoda” címre is pályáznak.

Kukacgyűjtés, hangfelismerés, kéregnyomat
– madarak és fák napját ünnepelték az oviban –

Az óvodában fontosnak tartjuk, hogy a gyere-
kek játékos tevékenység közben ismerkedjenek 
meg a körülöttünk lévő világgal. Kiemelt terü-
let a környezettudatos magatartásra nevelés, 
a természet védelme, az állatokhoz, növé-
nyekhez való pozitív viszony alakítása.

Einstein mondta, hogy ha a méhek kipusz-
tulnak, azt az emberiség legfeljebb négy évvel 
éli túl. A méhek szerepével sok felnőtt sincs 
tisztában.

A méhek világnapja hetében a gyerekek 
ismereteit fokozatosan bővítettük ezekről a 
rovarokról. Megismerkedtek felépítésükkel, 
életmódjukkal, szokásaikkal, hasznukkal.

Az ember és a méhek kapcsolatán belül a 
méhészkedést használtuk fel játékunkban. 
Célunk ezekkel a hasznos rovarokkal szembeni 
érzékenyítés, a természet megóvására való 
nevelés volt.

A gyerekek egész héten szívesen játszottak 
méhecskéset: zümmögtek, riszálták a „potro-

hukat”. Királynőt választottak, a „dolgozók” 
szor galmasan tevékenykedtek körülöttük. Meg-
hallgattuk (kaptárba rejtett hangszórón) a mé-

hek zsongását. Mézet kóstoltak, viaszt gyúrhat-
tak, méhészt játszottak. A méz Micimackónak is 
a kedvence, és a gyerekek is nagyon szeretik. 
Megbeszéltük a méz jótékony hatásait, és azt is, 
hogy ha sok mézet eszünk, akkor védjük a saját 
egészségünket is. Ha pedig a méheket védjük, 
akkor óvjuk a természetet is. 

Egy kislány anyukáját idézzük: „Köszönjük, 
hogy ilyen élményben lehet része a gyerme-
keknek.”

MÉHEK VILÁGNAPJA A CSICSERGŐ ÓVODÁBAN
Az óvoda dolgozóinak beszámolója

Előtérben: Vargáné Dicső Edit óvodavezető, 
Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda

A madarak és fák napja már több mint száz éve hagyományos „ünnepnek” 
számít világszerte. Eleinte a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme 

volt a cél, mára az erdők és valamennyi vadon élő madárfaj megőrzése áll 
a középpontban, elsősorban a környezettudatos nevelés terén.

A méhek világnapja 2018. május 20-án 
került a naptárakba. 1734-ben

e napon született az európai méhészet 
kiemelkedő alakja, az első osztrák 
méhészeti iskola egykori vezetője, 
a szlovéniai születésű Anton Janša.
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Magyarország Tortája 2021. döntősei között 
van a szigetszentmiklósi Levendula és Kert 
cukrászda tortája. A Szabacsi Rubato fantá-
zianév településünk nevéből és az Ádám Jenő 
munkássága előtti tiszteletből állt össze, hi-
szen a Szabacs városunk egyik részének ősi 
neve, míg a Rubato Ádám Jenő zeneszerző, 
népdalkutató szabad, kötetlen népdalstílusára 
volt jellemző. A torta tehát egy szárnyaló, 
kötetlen ízvilágot képvisel, díszítésképpen 
megjelentek rajta csokipasztillákból a hangje-
gyek, ezzel is tisztelegve városunk egyik leghí-
resebb szülötte, Ádám Jenő előtt.

A szakmai zsűri háromfordulós értékelés 
után hirdeti ki a győztest. Az első körben az 
anonim nevezett tortákból választott ki a zsű-
ri öt tortát, ezeket a második körben újra 
kóstolják, és javaslatokat tesznek azok tökéle-
tesítésére. A döntőben a tortákat a Magyar 
Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének 
bemutató műhelyében, élőben kell elkészíteni 
a versenyzőknek, ahol a zsűri ismét meghatá-
rozott jellemzők szerinti pontozással választja 
meg a győztest. Lakatos Pállal és feleségével, 
Bicsérdi Viktóriával, a két cukrászmesterrel 
beszélgettünk.

Lakatos Pál–Bicsérdi Viktória: Mi a modern 
cukrászathoz vagyunk kötve, mégis szerettük 
volna a magyarságot, a szabadságot belevará-
zsolni a tortánkba, ahogy Ádám Jenő is enged-

te a népdalokban. Ezért is választottuk a Rubato 
elnevezést. Ötvöztük a francia, valamint a ma-
gyar vonalat, és egy kicsi Sziget szentmiklóst is 
belecsempésztünk Szabacsra utalva.

KISVÁROS: Hogy alakult ki az ízvilág?
LP: Két éve kísérleteztünk az ízekkel. Sok re-
cept került a kukába, de mindig újrakezdtük. 
A mák és a meggy volt a fő vonulat, ehhez 
ragaszkodtunk. A kollégáimmal sokat próbál-
koztunk, amíg összeállt a receptúra.

A torta egy meggyes bevonót tartalmaz, 
a mákos piskótára fehér csokis mousse 
került, közepén egy meggybetét meggy
darabokkal, alatta mákos piskóta, újra a 

mousse, azon egy mákos ropogós rész, 
amit újra a mákos piskóta zár le. 

KV: Ez a végleges íz és forma?
LP–BV: Ez még formálódni fog, mert a zsűri 
minden továbbjutónak küldött javaslatokat, 
amelyeket illik figyelembe venni. Egyébként 
minden grammra ki van számolva, kilós árak-
kal, matematikai részekkel, valamint az elké-
szítés részleteivel, ezek alapján döntötte el a 
zsűri, hogy egyáltalán érdemesek vagyunk-e a 
megmérettetésre. Hatalmas megtiszteltetés, 
hogy a 33 nagyon erős versenyzőből bekerül-
tünk az 5 legjobba. Ez persze nemcsak a mi 
sikerünk, hanem a cukrászda összes kollégájá-
nak is az érdeme. Most álmodozunk tovább…

DÖNTŐBEN A SZABACSI RUBATO!
– alázat és kitartás hozta meg a szakmai visszaigazolást –

ZORKA KOROSZTÁLYÁNAK ABSZOLÚT GYŐZTESE
Így fogalmazott a mindössze ötesztendős kislány édesanyja, Labányi-Borsos 
Judit. A szigetszentmiklósi Borsos család májusban két versenyeredményről 
kapott értesítést. Borsos Judit Zorka ismét világversenyeket nyert. A Junior 
Idol World Ambassador Online Contest 2021 elnevezésű világversenyen az Év 
legszebb arca elismerésben részesült, a Mini Topmodell of the World verse-
nyen pedig Grand Prix Miss Europe és Mini Super Modell díjat kapott. 

A szigetszentmiklósi ovis szépségkirálynő-kislány nem most kezdte a mo-
dellszakmát. Zorka számos hazai, külföldi és világszintű szépség- és modell-
versenyt nyert, a többi között már háromévesen ő volt a Little Miss World 
Hungary.

Fotó: Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete

Lakatos Pál és Bicsérdi Viktória, a Levendula  
és Kert cukrászda tulajdonosai izgatottan várják 
az augusztus 20-át, amikor is titkon azt remélik, 
hogy a döntő után az ő alkotásukat kóstolhat-
ják majd Magyarország minden pontján,  
és a Szabacsi Rubatóval köszönthetik  
szimbolikusan államalapítónkat, Szent Istvánt.
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GERE ISTVÁN: Nincsenek nagy titkok. Talán 
abban rejlik az előnyünk, hogy nem csak há-
romféle tésztánk van, mint más pékségeknek. 
És ami a legfontosabb, mi mindent ková-
szolunk.

7 fajta kovászunk van, melyek 
közül van olyan, aminek 72 órás 
az érési ideje. Véleményem sze
rint a kovász a lelke, az alapja a 
termékeinknek. Mint a háznak az 
alap. Csak egy jó alapra lehet 
építeni. 

Nem használunk mesterséges savanyító anya-
gokat, a természetes erjedés adja meg a kívánt 
hatást.

KISVÁROS: Az elmúlt évben a lakosság 
80%-a pék lett. Mindenki otthon sütötte 
a kenyeret, zsemléket, kalácsokat. Érez-
hető volt ez az eladásokon?

GI: Az interneten keringett receptek alapján 
sok mindent el tudtak készíteni a háziasszo-
nyok. Hobbi lett pékeskedni, ami ráirányította 
az emberek figyelmét erre a szakmára, szépsé-
geire és nehézségeire. Inkább a nagy vevők 
bezárása volt a probléma számunkra. A ter-
melésünk 35 százalékát ezekre építjük.

KV: A Gere pékség idén ünnepli fennállá-
sának 85. évfordulóját. Azóta volt itt 
minden. Háború, forradalom, rendszervál-
tás, pandémia. A Gere pékség mindent 
átvészel. Hogy csinálják?
GI: Apám 1936-ban alapította a pékséget, az-
tán 1952-ben államosították. Semmink nem 
maradt, ezért kénytelen volt alkalmi munkát 
vállalni. Aztán, amikor 1956 után enyhült a 
politikai légkör, akkor alkalmazottként vissza-
mehetett dolgozni a saját sütödéjébe… 1972-
ben bezárták a pékséget. 1990-ben került visz-
sza a családunkhoz, felújította és bérbe adta. 
Én 1991-ben vettem át. A feleségemmel renge-

teg munkánk fekszik abban, üzemeltetés és 
fejlesztés terén, hogy a pékség ekkora céggé 
fejlődött. Bízom benne, hogy utánam a gyere-
keim veszik majd át. A lányom már jó ideje a 
cégben dolgozik, a fiam és a menyem is több 
évet töltött a itt. Elmondhatom, hogy remek 
csapat vesz körül a vezetésben. Az ő érdemük a 
mostani újítások sorozata, az arculatváltás és a 
termékek reformálása. Így próbáljuk felvenni a 
versenyt és biztosítani a fennmaradást.

KV: 480 féle terméket gyártanak. Melyik 
áll a legközelebb a szívéhez?
GI: Van egy rozskenyerünk, ami 72 órás ko-
vásszal van készítve. Ezt a kenyeret napok 
múlva is eszem, hiszen a természetes kovász 
miatt friss marad. Ez az egyik kedvencem.

KV: Az alapok mindig megmaradnak egy 
pékségben. Liszt, élesztő, kovász stb. Hova 
lehet még fejlődni?
GI: A technológiai fejlődés nagyon fontos. Mi 
itt az üzemben legyártjuk a terméket, lesokkol-
juk gyorsfagyasztással, utána azt a helyszínen, 
a boltokban kisütik. Így a vásárló mindig friss, 
meleg árut kap a boltjainkban. Itt elmondom, 
hogy a termékeinkben nincs tartósítószer, ezért 
5 napon belül fel kell használni minden lesok-
kolt árut. Ez azért fontos, hogy a vevők tudják, 
nálunk mindig minden frissen készül.

85 ÉVES A GERE PÉKSÉG
A kovász olyan, mint háznak az alapja

Elöljáróban leszögezném, a pékség és a sütöde nem ugyanaz. A pékség ipari termelésre gyárt 
kenyeret, a sütöde pedig részben boltoknak készíti azt, de nagyrészt a háznál dagasztott 
kenyereket sütötte ki, hiszen nem volt mindenhol kemence. A 85 éves Gere pékség annak 
idején Gere sütöde volt. Az elmúlt időszak mindenkinek megterhelő volt a koronavírus okoz-
ta járvány miatt. Nem kímélte városunk kultikus intézményét, a Gere pékséget sem, hiszen 
termékeik jó részét közületeknek, szállodáknak, iskoláknak gyártják, amelyek egy évet zárva 
tartottak. Ez azt jelenti, hogy maradtak az üzleteik, amik életmentőnek bizonyultak a bezá-
rások időszakában. Átvészelték ezt a kemény időszakot, fennmaradtak a piacon, ami annak 
köszönhető, hogy biztos alapokkal rendelkeztek, és azonnal, csapatként reagáltak a válto-
zásokra. Fenntartották a termékek megszokott kiváló minőségét, és ezt a vevők meghálálják. 
Az idén 85 éves Gere pékség tulajdonosát, Gere Istvánt kérdeztük a titkokról.
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Németh Bea féléves kora óta él Szigetszentmiklóson. Ide járt 
óvodába, majd a József Attila Általános Iskolába és a Batthyány 
Kázmér Gimnáziumba is. Az ELTE-n szociális területen szerzett 
diplomát, majd Nádudvaron tanult kézművességet. Hosszú évek 
alatt nemezkészítő népi iparművész és szakoktató lett. Április 
végén a XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás 
alkalmával a legnagyobb értékű elismerést, Gránátalma-díjat 

vehetett át. A Kárpát-medencei kézművesek ötévente megrende-
zett legnagyobb seregszemléjén közel félezer egyéni alkotó pá-
lyázott erre a díjra. Ennek ellenére Bea szerényen fogadja gratu-
lációnkat, mint mondja, „ezekben a körökben ez egy nagyon nagy 
elismerés, de számára a díjak nem olyan fontosak”. A mesterei 
felé tett köszönetnyilvánítások mellett a díjat a tanítványainak 
ajánlotta. 

Németh Bea: Természetesen örülök a díjnak, 
ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, azonban 
az a fajta visszajelzés, amit a tanítványoktól, 
gyerekektől kapok, százszor fontosabb szá-
momra. A díjátadókon feszengek is. (Mondja 
nevetve – szerk.)

Németh Bea jelenleg a tárgyalkotás mellett 
leginkább a felnőttoktatásban vesz részt, 
például nemezkészítő OKJ-s szakképzések-
ben a Hagyományok Házában. Emellett már 
több mint tíz éve minden nyáron alkotótá-
borokat szervez gyerekeknek városunkban.

NB: A táborokat mindig nagyon várom, felsza-
badító érzés nyáron gyerekekkel alkotni min-
denféle kötelezettség nélkül. A tárgyalkotás 
magányos tevékenység, befelé fordulás. A taní-
tás épp az ellenkezője: adni, mesélni, lelkesíteni.

KISVÁROS: A nemezelést sokan a pihe-
puha gyapjúgolyóval azonosítják, azonban 
nem is olyan könnyű, főleg egy nagyobb 
alkotás elkészítése. 
NB: Ez igaz. Ha apró tárgyakat nemezelünk, at-
tól nem kell ínhüvelygyulladást kapni. Ujjbábokat, 
kisebb tokokat egy gyerek is könnyen elkészít. Ha 
egy nagy szőnyeget gyúrunk be, az viszont ke-
mény fizikai munka. Érdekes, hogy például 
Törökországban, ahol csak fér fiak nemezelnek, 
hatalmas gyúrógépeket használnak. A többi, 
zömmel Közép-Ázsiában élő nemezkészítő nép-
nél csak nők nemezelnek, és ők térdepelve, alkar-
ral a földön hengergetik ezeket a nehéz, vizes 
szőnyegeket. Egy-egy nagy padlónemezhez kell 
legalább 4-5 ember. Annak idején a lányom 
osztályával és a szülőkkel készítettünk egy sző-
nyeget a tanító néninek. Közösségépítő ereje van 
a nemeznek, az embereket is összegyúrja!

Általában a hagyományos, vizes nemezelést 
használom, mely egy több ezer éves textilkészí-
tési eljárás. Talán régebbi, mint a szövés. A 
gyapjú nemezelődése a természetben spontán 
is előforduló folyamat. Ilyen például a pulikutya 
szőrének filcesedése. A nemez ugyanis nem 
más, mint összegubancolódott szőr. Így elkép-
zelhető, hogy az ember ezt a folyamatot figyel-
te meg, és így született meg a nemez. Manapság 
nagyon népszerű a tűnemezelés is, olykor én is 
használom.

KV: Munkáiban ugyanúgy jelen van a nép-
művészet és a játékosabb bábkészítés is. 
Melyik áll közelebb a szívéhez?
NB: Tulajdonképpen én mindig sodródom, a 
nemezelést is 30 évesen kezdtem el. A pá-
lyámra is ez jellemző. Amikor kicsi volt a lá-
nyom, sok bábot, játékot készítettem. 
Manapság lakástextíliákkal, viselhető dara-
bokkal és ékszerekkel is foglalkozom. Tehát 
nem tudtam egy területen leragadni. 

KV: A díj a népművészetről szól. Mennyire 
lehet elrugaszkodni a hagyományos motí-
vumoktól?
NB: Alázattal kell nyúlni ezekhez a mintákhoz, 
muszáj megismerni a mesterség hagyományait, 
történetét. Azzal nem értek egyet, hogy az inter-
netről letöltök egy mintát és csak úgy lemáso-
lom. Ezeknek a szimbólumoknak valaha jelenté-
se, üzenete volt, nem pusztán üres dekoráció-
ként szolgáltak. Például a tulipán hagyományo-
san női motívum, nem illik bármilyen tárgyra. 

Jelenleg egy olyan folyamat zajlik, ahol a 
népművészettel foglalkozóknak el kell dönteni, 
hogy a múzeumnak, a skanzennek készítünk-e 
a múltban rekedt tárgyakat, vagy megpróbáljuk 
a motívumkincseket, technikákat átörökíteni a 
jelenbe, használható mai formában, a ma em-
berének. Én ez utóbbit szorgalmazom. 

KV: Van-e a nemezkészítésnek létjogo-
sultsága a mában, amikor PET-palackok-
ból előállított keleti ruhák özönlenek 
Európába?
NB: Évről évre több fiatalt foglalkoztat a kör-
nyezettudatosság, akár a művészetben, akár a 
mindennapokban. Igazából nincs is más válasz-
tásuk, az ő nyakukba szakad az elmúlt évtize-
dek környezetrombolásának eredménye. Fiatal 
tervezőknél egyre nagyobb az igény a termé-
szetes alapanyagok használatára, mint amilyen 
a gyapjú és a nemez is. Ennek előállítása a 
legkíméletesebb a környezetre nézve az összes 
textília közül. És az állatot sem kell leölni hozzá. 
A zöld irányzatok képviselői a szelektív hulla-
dékgyűjtés, a pazarlásmentes élet mellett egyre 
szívesebben fedezik fel őseink  tudását, igénylik 
a természet közelségét. A nemezelés tökélete-
sen beleillik ebbe a sorba. 

-gm 

Az embereket is összegyúrja a nemezelés
Gránátalma-díjat kapott a szigetszentmiklósi nemezműves

Az alkotó díjnyertes faliszőnyegét a járvány
helyzet miatt egyelőre két módon tekinthetik 
meg az érdeklődők. A Hagyományok Házában 
kis létszámú csoportokban, védettségi iga
zolvány bemutatásával történik a tárlatveze
tés. Emellett az interneten ingyenes virtuális 
séta során szemlélhetik meg a kiállítás tár
gyait. (https://kiallitas.hagyomanyokhaza.
hu/ONK_2021/)

Németh Bea további alkotásai:
https://www.facebook.com/beanemez
https://www.instagram.com/beanemez



KOSVÁROS!
Szigetszentmiklós női kosárlabdacsapata feljutott az első osztályba!

Városunk kosárlabda-egyesülete, a BKG-
PRIMA Kosárlabda Akadémia – a járványhely-
zet ellenére – fantasztikus szezont tudhat 
maga mögött. Bár a Covid miatt életbe lépett 
változások alaposan megnehezítették a klub 
szakmai munkáját, több alkalommal is akadá-
lyozva az edzésmunkát, a Kosok 11 éves fenn-
állásuk messze legsikeresebb évét tudhatják 
maguk mögött.

Az Akadémia több utánpótláscsapata is 
szintet lépett, a felnőtt férfi NB I/B-s alakulat 
pedig a cikk írásának idején három győzelemig 
tartó párharcot vív a bajnokság döntőjében, 
amelyből ha győztesként kerül ki, szeptember-
től városunknak nem egy, hanem egyszerre 
két élvonalbeli kosárlabdacsapata lesz. Mire 
lapunk eljut az olvasókhoz, erre is fény derül, 
de térjünk vissza a női csapathoz.

Egy kis történelem. A BKG-PRIMA Ko sár labda 
Aka démia felnőtt női csapata a 2017/18-as 
szezonban még az NB I/B Zöld csoportjában (a 
női másodvonal „alsóháza”) kezdte meg a pálya-
futását. Az első év kirobbanó sikerrel zárult, 
ugyanis a frissen összeállt gárda már az első 
évben megnyerte a bajnokságot, és a következő 
szezont eggyel feljebb, a Piros (felsőház) cso-
portban kezdhette meg. Hamar kiderült, hogy a 
kiváló szakmai munkának és az erős játékoske-
retnek köszönhetően, a csapat a bajnokság elit-
jébe tartozik, és az első pillanattól jó eséllyel 
ostromolhatja a feljutást jelentő első helyet.

Az első szezonban még a dobogó harmadik 
fokán végeztek, azonban amint elrajtolt a 

2019/20-as szezon, a lányok magasabb sebes-
ségbe kapcsoltak. Csak gyűltek a fölényes 
győzelmek, olyan ellenfél pedig nem akadt, 
amely ne kapitulált volna az Akadémia együt-
tese ellen. A sok munka beérni látszott, azon-
ban a szezont félbeszakította a járvány, a 
bajnokságot lefújták, győztest – így feljutót – 
nem hirdettek. A lányoknak 19-0-s mérleggel 
kellett korai nyári pihenőre vonulniuk, és újra 
megtalálniuk magukban a motivációt, hogy 
ugyanilyen lendülettel tudják belevetni magu-
kat a 2020/21-es szezonba.

A feltöltődés mondhatni tökéletesen sike-
rült. Az Akadémia csapata ebben a szezonban 
ellentmondást nem tűrően robogott a célja 
felé. A lányok 26 meccset nyertek egymás után, 
átlagosan 22 ponttal legyőzve ellenfeleiket, és 
meg sem álltak addig, amíg – négy mérkőzéssel 
a bajnokság vége előtt – matematikailag be 
nem biztosították a bajnoki címet.

És, hogy mit is jelent ez a bajnoki cím? Azt, 
hogy a BKG-PRIMA Akadémia és Sziget-
szentmiklós városa a régióban egyedüliként 
(sportágtól függetlenül) a 2021/22-es – szep-
temberben induló – szezontól élvonalbeli, NB 

I/A-s csapattal rendelkezik, illetve ad neki 
otthont. A lányok ezzel bejutottak a hazai él-
vonalba, a legjobb 12 csapat közé. Olyan nagy 
múltú, rangos ellenfelek látogatnak majd 
Szigetszentmiklósra, mint a stabil Euroliga-
menő Sopron, az Európa-kupában kimagasló 
helyen végzett Szekszárd vagy a legendás 
Diósgyőr.

Az öröm jelenleg hatalmas, de a csapat 
már dolgozik, hogy jövőre ne csak a bejutás-
nak tudjunk örülni, hanem stabil pozícióra 
pályáznak a legjobbak között. A klub már több 
jelenlegi taggal szerződést kötött a következő 
évre, illetve felkutatta azokat a játékosokat, 
akik új magasságokba segíthetnek repíteni a 
szigetszentmiklósi kosárlabdát. Az edzőtábor 
augusztusban nyit, az első mérkőzésre pedig 
várhatóan szeptember közepén látogathatnak 
majd ki a szurkolók.

KISVÁROS: A BEAC-ban már tagja voltál 
egy NB I/A-s csapatnak. Mit gondolsz, 
mire lehetnek képesek a Kosok a legjob-
bak között?
Suppán Anna (bedobó): Fiatal, ambiciózus 
csapat leszünk, akik a végsőkig képesek küz-
deni a pályán. Éppen ezért úgy gondolom, 
hogy születhetnek meglepetéseredmények is 
a következő szezonban. Nagy előnynek tar-
tom, hogy a csapat magja megmarad, nem 
szükséges nulláról, egy teljesen új csapatot 
felépíteni, az új játékosok pedig gyorsan be 
fognak tudni épülni a Kosok közé.
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Címlapfotón a csapat: Kiss István – egyesületi 
elnök, Gedei Tibor – vezetőedző, Németh Nóra 

– segédedző, Bodnár Fanni, Camesha Davis, 
Kenyeres Anett, Lakatos Dóra, Lantos Adrienn, 

Nyulasi Barbara, Pál Szandra, Raus Vivien, 
Ruttner Réka, Sándorfi Réka, 

Solanch Aldazabal, Suppán Anna, Varga Anna
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KV: Rólad köztudott, hogy a kosárlabda 
mellett a futás szerelmese is vagy, rend-
szeresen részt veszel hazai futóversenye-
ken és félmaratonokon. Hogy tudod majd 
ezt összeegyeztetni a profi léttel?
SA: Már vártam a kérdést. (mosolyog) Egy kis 
költői túlzásnak tartom, hogy a futás szerel-
mese lennék. Örökmozgóként a Covid-vi lág-
járvány okozta kényszerszünet és a bajnokság 
leállása miatt muszáj volt egy alternatív moz-
gásforma után néznem, így a futás mellett 
döntöttem. Nem titok, egy félmaratonon már 
túl vagyok, és nyáron egy következő is tervben 
van. A következő szezonban nem szerepel a 
terveim között, hogy futva megyek edzésre 
vagy a mérkőzések után levezetésként haza-
futok, de a szezonra való ráhangolódásként, 
illetve szezon közti szünetekben biztosan el-
megyek egyszer-kétszer kocogni.

KV: Idén csatlakoztál a csapathoz, de már-
is az egyik fő pontszerzővé váltál. Otthonra 
leltél a Kosok között?
Raus Vivien (bedobó): Életem egyik legjobb 
döntésének tartom, hogy ide igazoltam. Egy 
nagyon szerethető, szuper közösségnek lettem a 

tagja, nagyon hálás vagyok ezért, úgy gondolom, 
mondhatom azt, hogy hosszú idő után először 
otthon érzem magam. Az pedig külön örömmel 
tölt el, hogy segíteni tudtam a csapatot, hatal-
mas élmény volt számomra ez a szezon. 

KV: Mit tervezel a nyárra?
RV: Nyár elején át kell esnem egy kisebb mű-
téten, így 1 hét-10 nap pihenés vár rám, utána 
egyből szeretném megkezdeni a felkészülést. 
Természetesen van hova fejlődni még sok 
dologban, a hiányosságaimat szeretném pó-
tolni, illetve az erősségeimet fejleszteni, hogy 
jövőre is hasznos tagja tudjak lenni a csapat-
nak, és bizonyítani tudjak magasabb szinten 
is. Emellett persze igyekszem majd sort keríte-
ni a pihenésre is, hogy újult erővel tudjak ne-
ki indulni a következő szezonnak.

KV: Izgalmas utat jártál be a lányokkal, 
míg ide eljutottatok. Mire emlékszel a 
legszívesebben?
Gedei Tibor (vezetőedző): Négy éve kerültem 
Szigetszentmiklósra. Rengeteg szép pillanatot 
éltünk meg, nehéz lenne egyet kiemelni. Talán 
azok a pillanatok voltak a legszebbek, amikor 

láttam a játékosokon azokat az érzelmeket, 
amelyek megmutatták, hogy mennyire fontos 
ez az egész számukra.

KV: Mi a cél jövőre? Mi az, amivel elége-
dett lennél?
GT: A számunkra megfogalmazott legalapve-
tőbb cél a bennmaradás, ami egy újonctól 
nem eretnek gondolat. Egyelőre nehéz belőni 
az erőviszonyokat, hiszen még nem látjuk a 
többi csapat keretét, így ebben a kérdésben 
alaposabban becsülni nem lehet. Azt tudjuk, 
hogy az első osztályon belül is vannak olyan 
csapatok, amelyek kiemelkednek a mezőnyből, 
de ez így van rendjén. Mi mindenesetre min-
den nyerhető meccset el akarunk majd hozni. 
Azzal elégedett lennék, ha az A csoportban is 
meg tudnánk valósítani azt a kultúrkosárlabdát, 
amelyet a B cso port ban is vittünk, csak termé-
szetesen A csoportos szinten.
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Ügyeletes gyógyszertárak rendje
23. hét  június 7–13.  Szent Miklós Gyógyszertár
24. hét  június 14–20.  Regina Gyógyszertár
25. hét  június 21–27.  Kígyó Patika
26. hét  június 28.–július 4.  Elixír Gyógyszertár

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

KOSZTOLÁNYI HUNOR MEGNYERTE ELSŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁT

A Magyar Vívó Szövetség május 8-án és 9-én 
rendezett Gyerek Országos Bajnokságán elő-
kelő helyeket értek el a Szigetszentmiklósi 
Tőregylet sportolói. A hódmezővásárhelyi 
versenyen a lányok 64 indulója közül Lénárt 
Emese sérülése ellenére is bronzérmet nyert, 
a fiúk kategóriájában pedig Kosztolányi Hunor 
71 tőrözőt legyőzve az első helyen végzett. A Kar-
dos iskolába járó 13 éves Hunor ezzel megszerezte első országos bajnoki 
címét. A fiúk csapatban is jól szerepeltek. Kessler Zoltán növendékei a 14 
egyesület közül a második helyet érték el.

2021 Június 21-25-ig

és

2021 Június 28-tól Július 2-ig

 

J E L E N T K E Z N I :
R E N D E Z V E N Y @ S Z K S K . H U

 E M A I L  C Í M E N

NYÁRI
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ

EDZŐTÁBORT HÍRDET

A Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

További

részletekért kövesd

a Facebook

oldalunkat..

Helyszín:
 SZKSK CSARNOK

A tábor díja: 20.000.- Ft / Fő

www.szksk.hu

RITTER SOPHIE NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS BAJNOK 
Egy hónap alatt két ara-
nyat szerzett a Sziget-
szent mik lósi Ádám 
Jenő Általános Iskola 
és AMI 6. osztályos 
tanulója. Ritter Sophie 
a Csepp-L sportolója, 
május első hétvégéjén 
a Kolozsváron rendezett 
UWW (United World 
Wrestling) nemzetközi bir-
kózóversenyen schoolgirls (13–15 év) kategó-
riában aranyérmet szerzett. Két héttel később 
a több mint 400 mérkőzéses maratoni diák 
I-es országos bajnokságon Sophie ismét a 
dobogó legfelső fokára állhatott a leány 50 
kilogrammos kategória győzteseként.

STROCHMAYER MAJA 
A VILÁGRANGLISTA MÁSODIK HELYÉN
A világranglista 2. helyét szerezte meg korcsoport-
jában Strochmayer Maja az 500 méteres er go-
méteres evezésben. A József Attila Általános Iskola 6. 
osztályos tanulója az MTK színeiben indult, ahol 78 indu-
ló közül teljesítette ezt a csodálatos eredményt, 2021. áprilisban. 
Helyezése azért is szenzáció, mert Maja nem készült az ergométerezésre, 
spontán teljesítette a távot. Az áprilisi szenzáció után májusban négy-
pár-evezésben hatalmas fölénnyel az első helyen végeztek a Kiss László 
Emlékverseny elnevezésű FEC-kupán. A győztes négyes tagjai: Bálint 
Zsófia, Karajz Blanka, Strochmayer Maja, Vágó Emma. Kormányos: 
Molnár Titanilla, edző: Nagy Attila. A verseny érdekessége, hogy az első 
evezésben elért aranyérmét Maja az édesapjától, Strochmayer Attilától, 
a Ferencváros örökös tagjától, volt evezős olimpikontól vehette át. Maja 
2017-ben szívműtéten esett át, előtte 6 évig floorballozott. A műtét 
utáni nehézségeken és a fokozatos terheléseken Sándor Csaba, a Szigeti 
Rókák SE edzője segítette át, Maja elmondása szerint ekkor tanulta meg 
igazán a sport iránti alázatot és kötelességtudatot. 

Fotón balról jobbra: Őz Balázs, Török Csanád, Kessler Zoltán vezetőedző, 
Kosztolányi Hunor, Mátyás Bálint edző, Bagdány Albert segítőként
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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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2021. április havi házasságkötések:
Nagy Liliána Zoltána–Csomós Zoltán; Csillag Szilvia–Varga György Dávid; 
Deák Éva Anita–Gaál Tamás; Molnár Szilvia–Balogh István; Király Ágnes 
Szilvia–Balogh Tamás; Kis Melinda Szilvia–Eller Richárd Dávid; Zelenák 
Bernadett–Reményi Viktor; Wertetics Andrea Alexandra–Kántor István; 
Fischer Bettina Nóra–Magyar Tamás Péter

2021. április hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Labanczné Jeles Klára Matild (1954), Szigeti Lajos (1941), Józsa Imre (1934), 
Piller András Gábor (1953), Gulyás Zoltán Gábor (1974), Molnár Béla József 
(1934), Cseri Miklósné (1938)
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