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2021. augusztus 30., rendkívüli, 
nyilvános és zárt ülés

Az augusztus 18-ra összehívott rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés elmaradt, miután a meg-
jelent képviselők száma nem érte el a döntések-
hez szükséges létszámot. Ennek az ülésnek pót-
lásaként lett megtartva 30-án, változatlan napi-
rendi pontokkal. A legfontosabb téma a 
Nagylaposi dűlő fejlesztésével kapcsolatos 
települési tanulmányról, településrendezési 
szerződésről és a belterületbe vonási kére-
lemről szóló döntés meghozatala volt. A képvi-
selők kinyilvánították, hogy a fejlesztést mind-
annyian sze retnék, ám az előterjesztést ebben a 
formában nem fogadják el annak ellenére, hogy 
a területen megépülő beruházás milliárdos 
nagyságrendű bevételt generált volna a város-
nak. Polgármester úr úgy döntött, hogy a végső 
döntés meghozatala előtt egy újabb informális 
képviselő-testületi ülést hív össze, melyen újra 
tárgyalják a felmerült kérdéseket az érintett cé-
gek bevonásával.

A sebességcsillapító eszközök 

A tavalyi évben az Ádám Jenő sétányon, vala-
mint a Rév soron került kihelyezésre sebesség-
csillapító párna, melyek a lakók visszajelzései 
alapján pozitív változást okoztak a gyorshajtások 

tekintetében. Városunk forgalmát és a gyorsan 
közlekedőket nézve, majdhogynem minden ut-
cában lenne igény sebességcsillapításra, ám az 
önkormányzat költségvetése szerint a forgalom-
csillapító eszközök létesítésére bruttó 6 millió Ft 
áll rendelkezésre. Az összegből 15 db sebesség-
csillapító párna kihelyezésére van lehetőség ki-
zárólag az aszfaltburkolatú utakon. A lakossági 
és képviselői igények száma meghaladja a 15-öt, 
így előzetes tájékozódás alapján kiválasztásra 
kerültek azon területek, melyeken a legkritiku-
sabb a forgalom és műszakilag is megfelelőek a 
körülmények. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 
önkormányzat az alábbi területeken építtethet ki 
forgalomcsillapító párnákat: Vágány, Ady Endre, 
Komáromi, Nefelejcs, Kolozsvári (2 db egy kereszt-
metszetbe), Emelkedő, Komp, Rádió (2 db egy ke-
resztmetszetbe), Nap, Hold és Híradó utca, vala-
mint Rév sor. Továbbá az Üdülő sor 55. előtti se-
bességcsillapító küszöb áthelyezése is megtörté-
nik az Üdülő sor 64-65. szám alatti ingatlan elé. 
A terv szerint ez év végéig történik a kivitelezés.

Iskola utcai kutyafuttató elbontása

A József Attila utca 3. sz. alatti társasház 28 la-
kójának aláírásával kérvény érkezett be hivata-
lunkhoz az Iskola utcai kutyafuttató megszünte-

tésével kapcsolatban. Indoklásként jegyezték, 
hogy a „kutyákat autókkal viszik oda a gazdáik, 
tehát valószínűleg nem a lakótelepi kutyák a fő 
használói a futtatónak, a lakások nyugalma él-
vezhetetlen, vendégeket sem tudnak fogadni az 
állandó ugatás és vonyítás miatt, az esti hűsítő 
szellőztetés szinte lehetetlen, ugyanis a tavaszi-
nyári időszakban elviselhetetlen vizelet- és 
kutyapiszokszaggal jár.”

A képviselő-testület a javaslatot támogatva a 
kutyafuttató elbontásáról döntött, az új ku-
tyafuttató területet az Illyés Gyula parkba telepí-
tik át.

Úszásoktatás a 2021/2022. tanévben 
a második évfolyamos, 
szigetszentmiklósi tanulók számára 

Szigetszentmiklós város képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy továbbra is biztosítja a 2. osztá-
lyos szigetszentmiklósi általános iskolai tanulók 
úszásoktatását és szállítását a 2021/2022-es 
tanévben a Hidraulika Kft. – Oázis Wellness Park 
közreműködésével.

ÖSSZEFOGLALÓ
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSEI

LEGLÉNYEGESEBB PONTOK

ÚJ HONLAPON A VÁROS
Tisztelt Szigetszentmiklósiak!

Elindítottuk Szigetszentmiklós Város új hivatalos weboldalát. Rengeteg 
adatot, információt kellett átemelnünk a régi oldalról, ezért elkerülhetet-
len, hogy legyenek elírások, emiatt előre is elnézésüket kérjük! Továbbá 
kérjük önöket, legyenek segítségünkre abban, hogy az esetleges hibát vagy 
hiányosságot jelezzék nekünk e-mailben!

Látogassanak el a www.szigetszentmiklos.hu oldalra. Várjuk szíves ész-
revételeiket a farkas.eva@szigetszentmiklos.hu e-mail-címre.
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2021. szeptember 13.  
rendes képviselő-testületi ülés

A Szigetszentmiklós 7039 hrsz.-ú (Iglice 
utca) ingatlan megvásárlása
A testületi ülés egy zárt napirenddel kezdődött, 
de a polgármester javaslatára a testület megsza-
vazta, hogy nyilvánosként tárgyalják, mivel az 
érintettek közül is jelen voltak néhányan az ülé-
sen. A napirendi pont a 7039 hrsz.-ú Iglice utcai 
ingatlan megvásárlásáról szólt. Az előterjesztést 
hosszas jogi procedúra és az érintett lakókkal 
való egyeztetés előzte meg. Az Iglice utcának van 
olyan szakasza, amely magántulajdonban van, az 
ott lakók nem tudnak a csatornahálózatra ráköt-
ni, valamint aszfaltozásra sincs lehetőség. Az 
önkormányzat szerette volna megvásárolni az 
adott területet, hiszen akkor nem csak a felmerült 
problémákra lenne megoldás, de olyan terület is 
maradt volna, amely a későbbiekben értékesítésre 
kerülhetne, így olyan konstrukció mentén halad-
hatott volna az ingatlan vétel-eladás, hogy a vá-
ros pénzügyi mérlegének kiadási és bevételi olda-
la is egálban maradhatna. Az ülésen szót kaptak 
az érintett terület lakói is és kérték a telekrende-
zést, hogy rá tudjanak kötni a csatornára. A tes-
tület az előterjesztést vitatta, véleményük szerint 
nem ez a legalkalmasabb terület a Bucka város-
részen a vásárlásra. A képviselők vitájának vége 
az lett, hogy Nagy János polgármester levette 
napirendről az előterjesztést azzal, hogy készül-
jön egy hasznosítási tanulmányterv, és annak fi-
gyelembevételével egy későbbi ülésen újra tár-
gyalják majd ezt az előterjesztést.

Előterjesztés a Pest Megyei Kormány-
hivatal törvényességi felhívásnak történő 
megfelelés és közigazgatási per 
megszüntetése érdekében 
(Sürgősségi indítvány)

Második napirendi pont egy sürgősségi indít-
vány volt, amely eredetileg a 38-as pont lett 
volna az ülésen. Előterjesztés a Pest Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásnak törté-
nő megfelelés és közigazgatási per megszünte-
tése érdekében címmel. Az indítvány előzménye, 
hogy a januárban menesztett alpolgármester 
státuszát a Kormányhivatal szerint vissza kell 
állítani, mellyel a hivatal nem értett egyet, bíró-
sághoz fordult, hogy ők döntsenek ez ügyben. 
A mostani ülésen – a jogászok szakmai vélemé-
nye ellenére – a testület úgy döntött, nem várják 
meg a bíróság határozatát, hatályon kívül he-
lyezte a polgármester korábbi döntését és visz-
szahelyeztette alpolgármesteri pozícióba Jószai 
Attilát. Az, hogy a januártól szeptemberig nem 
dolgozó alpolgármesternek jár-e az említett 
időszakra fizetés, arra a Pest Megyei Kor mány-
hivataltól kérnek állásfoglalást.

Beszámoló Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata 2021. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. 
(II. 26.) önkormányzati rendeletének I. félévi 
pénzügyi teljesítéséről című napirendi pon-
tot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
(A rendelettervezetet és határozati javaslatot is 
egyhangúlag elfogadta a testület.) A Jobbágy 
Csilla pénzügyi osztályvezető által összeállított 
48 oldalas beszámolót, illetve 60 oldalas részle-
tes, tételesen felsorolt mellékletet az edtr.szszm.
hu weboldalon, a szeptember 13-i képviselő-
testületi napirendek első pontjaként olvashatják. 

Szigetszentmiklós város közterületeinek 
használati rendjéről szóló 29/2017. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítása, melynek 
következményeképp nem adható közterület-
használati (kh.-i) hozzájárulás: üzemképtelen 
gépjárművek 10 napot meghaladó közterületi 
tárolására; a piac környezetében 300 méteres 
körzetben árusításra, annak a kérelmezőnek, 
akinek az önkormányzattal szemben kh.-ból 
eredő bármilyen díjhátraléka van. A rendelet to-
vábbá kiegészül azzal, hogy abban az esetben, ha 
egyidejűleg vagy egyazon időszakban ugyan-
azon közterületre vagy annak meghatározott 
részére több kérelem érkezik kh.-i engedély iránt, 
a kérelmeket beadásaik sorrendjében kell elbírál-
ni. A kh.-i díjak évi, havi vagy napi díjak. A díj 
összege kh.-i hozzájárulásonként legalább nettó 
2000 Ft. A kh.-i díj általános forgalmi adó fizeté-
sére vonatkozóan a mindenkori hatályos Áfa tv. 
rendelkezései az irányadóak. A testület levette a 
témát a napirendi pontok közül, és egy közmeg-
hallgatás, lakossági vélemények tekintetében a 
későbbiekben újratárgyalja azt. 

Behajtási rendelet megalkotása 
előterjesztés

A testület egyhan-
gúlag támogatta a 
rendelet megalko-
tását, mely a meg-
határozott össztö-
meget meghaladó 
gépjárművek helyi köz-
utakra történő behajtásá-
hoz szükséges engedély kiadásáról szól. Jelenleg 
a behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos 
feladatok ellátása a városi honlapon közzétett 
eljárásrend és tarifák alapján történik, ami mű-
ködőképes és elérhető így is mindenki számára, 
de a konkrét, egységes és rendeleti szabályozás a 
törvényesség és hatékonyság szempontjából 
szükséges.

Fontos szempont volt a rendelet megalkotá-
sánál az is, hogy a Szigetszentmiklóson található 
lakóutcák burkolatai nem nagy tömegű teher-
gépjárművekre vannak méretezve, ezért azok 
gyakori előfordulásai az út gyorsabb romlásához 
vezethetnek. A behajtási engedélyek kiadásából 
befolyó összegeket az önkormányzat az utak 
karbantartására fordítja.

Lakossági kérelmek a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási terv módosí-
tására „Felsőtag” településrészen

Csaknem 70 személy nyújtott be kérelmet Nagy 
János polgármesternek, melyben Királyerdő ut-
cai ingatlanjaik átminősítését kérték általános 
mezőgazdasági övezetből lakóházas övezet be-
sorolású területté. Nagy János fogadóórán és 
minifórumon is meghallgatta a lakosok vélemé-
nyét, majd előterjesztésként a képviselő-testület 
elé vitte a felsőtagi családok ügyét. A testület 
elfogadta a javasolt A verziót, mely szerint a 
Királyerdő utca felől 200 m telekmélységig – a 
tervezett belterületi határig – a településrészt 
Lke, vagyis kertvárosias lakóterületbe sorolja. 
(Továbbá a testület felkérte a településtervezőt, 
hogy a szabályozási terv felülvizsgálata során 
vizsgálja meg a beépített ingatlanokat és tegyen 
javaslatot a beépítésre szánt övezet építési és 
telekalakítási paramétereire, figyelemmel arra, 
hogy új lakások tömeges építése nem település-
fejlesztési cél.)

A 12/2008. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata

A testület egyhangúlag elfogadta a bizottságok 
által javasolt rendelet megalkotását, mely sze-
rint  Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete 
a város közigazgatási területén fekvő lakóépüle-
tek (társasházak és lakásszövetkezetek, társas-
házi lakások, családi házak) felújítási, korszerűsí-
tési, valamint környezetük és az épületekhez 
kapcsolódó vonalas infrastrukturális létesítmé-
nyek felújítási munkálatait támogathatja. A fel-
sorolt lakóépületek tulajdonosai a rendeletben 
meghatározott célra igényelhetnek pénzügyi 
támogatást, a képviselő-testület külön pályázati 
kiírást tesz közzé.

A testület elfogadta a helyi vízkárelhárítási 
tervről tájékoztatót, mely a települési 
veszélyelhárítási terv mellékletét képezi, a többi 
között az ár- és belvíz elleni védekezési terveket 
tartalmazza. A jóváhagyott vízkárelhárítási terv 
térinformatikai állománya a hivatali belső 
webalkalmazásban, a térinformatikai rendszer 
rétegei között megtalálható.

Döntéshozatal a Tulajdonosi Bizottság 
10/2021. (VI. 24.) számú határozata kapcsán 
– szakértői állásfoglalás kérése az Aries Non-
profit Kft. megválasztott ügyvezetőjének 
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(Viola Károlyné) pályázati anyagával kapcso-
latban. Viola Károlyné részt vett az ülésen, és el-
mondta, hogy az ügyvezetői pozícióhoz szükséges 
követelményeknek megfelelt, melyről szakértői, 
jogi állásfoglalása van. A testület 8 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással úgy döntött, hogy az elő-
terjesztés B pontját támogatja, vagyis a 
Tulajdonosi Bizottság javaslatát nem fogadja el, 
jogi állásfoglalás készítését és előterjesztését nem 
kéri a pályázati anyag kapcsán.

(Szabó József képviselő – előzetes beje-
lentés alapján – elhagyta az ülést. A dön-
téshozók létszáma 11 főre csökkent.)

Önkormányzati tulajdonú lakáscélú 
ingatlanok 2021. évi felújítása

Az önkormányzati bérlakások kezelője az Aries 
Nonprofit Kft. visszavételezett a korábbi lakás-
használótól egy Radnóti utcai önkormányzati 
bérlakást, mely teljes felújításra szorul. Ennek 
csaknem bruttó 6 millió 800 ezer forintos költsé-
gét a beszedett és üzemeltetési/karbantartási 
költség címen fel nem használt bérleti díj bevé-
teléből finanszírozza a kezelő. A testület elfo-
gadta a javaslatot.

A 2021. évi intézményfelújítási munkálatok 
kapcsán sürgősségi indítványként az alábbi in-
tézmények felújítási munkálatainak finanszíro-
zási kiegészítéséről döntött a képviselő-tes-
tület:

 Apróka Bölcsőde Tipegő Tagintézmény 
– épületen belül a szennyvíz-alapcsatorna 
(szennyvíz-alapvezeték) részleges rekonstrukció-
ja, valamint az egyéb kapcsolódó építési-szerelé-
si munkák elvégzése, 

 Csicsergő Óvoda – főzőkonyha kli ma ti zá-
lása, hűtés-fűtési rendszer kiépítése (építmény-
villamossági felújítás, főzőkonyhai és óvodai 
elektromos fogyasztási mérőhelyek teljesít-
ménybővítése, szabványosítás, főzőkonyha és a 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, szellőzőrend-
szerek és épületen belüli gázvezeték terv szerinti 
rekonstrukciója).

A testület egyhangú döntése alapján az ön-
kormányzat a felújításhoz szükséges többletki-
adás összegét a még el nem készült Temesvári 
utcai óvoda fel nem használt üzemeltetési cél-

tartalékából (10 millió Ft), valamint a fennmara-
dó cca. 3 millió 824 ezer forintot az intézményi 
céltartalékból fedezi.

A beszerzési szabályzat módosítása. Szi get-
szentmiklós Városüzemeltetési és Környe zet-
védelmi Bizottsága, Városfejlesztési Bizottsága, 
valamint Pénzügyi Bizottsága azzal a módosítás-
sal javasolta elfogadni a napirendi pontot, hogy 
a nyílt beszerzési eljárások értékhatárát a sza-
bályzat 7. pontjában, a korábbi 7 millió forint 
helyett 5 millió forintban határozza meg az ön-
kormányzat. Rövid vitát követően a testület 6 
igen, 2 nem és 3 tartózkodással elfogadta a ja-
vaslatot. 

Út- és járdakarbantartás 2022. évre. A tes-
tület döntött arról, hogy városunk bel- és külte-
rületi, helyi útjainak karbantartási munkálataira 
a 2022-es költségvetés terhére, előzetes kötele-
zettségvállalással bruttó 226 millió 600 ezer Ft, a 
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására bruttó 5 
és fél millió Ft fedezetet biztosít. Továbbá felkér-
te a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására.

Útépítési tervek készítése a Szebeni utca, 
Petőfi Sándor utca és Temesvári utca kör-
nyezetében. A testület döntött, hogy elkészítte-
ti a Szebeni utca Ádám Jenő Általános Iskola–
Petőfi Sándor utca közötti szakaszának, a 
Temesvári utcai intézményközpont körüli úthá-
lózatának, valamint a Szebeni utca–Petőfi utca–
Temesvári utca csomópontjában létesítendő kör-
forgalmának engedélyezési és kivitelezési terveit, 
és beszerezteti az ezekhez szükséges építési en-
gedélyeket. A napirendi pont nagyon fontos az 
arra közlekedő lakosoknak, hiszen ha megépül az 
óvoda és az iskola, ez a kereszteződés fogja ösz-
szekötni a Szebeni utat a Sportcsarnokhoz és az 
ÁJTI-hoz vezető úttal. Ezzel biztonságosabb köz-
lekedést tudunk biztosítani mind az autósoknak, 
mind a gyalogosoknak és a kerékpárral közleke-
dőknek is.

Szigetszentmiklós új városközpont kialakítá-
sa „Szent Erzsébet tér” címmel ötletpályázat 
kiírásáról tárgyalt a testület. Voltak olyan képvi-
selők, akik az előterjesztésben lévő területet 
módosító indítvánnyal szerették volna lecsök-
kenteni, de ezt a képviselő-testület nem szavazta 
meg, valamint az eredeti előterjesztést is eluta-

sították. Emiatt egyelőre nem lesz kiírva pályázat 
városközpont-tervezésre. Felkérték a főépítészt, 
hogy további területekkel kibővítve (tervben 
szereplő terület csökkentése, két további terület 
Bajcsy-Zsilinszky–Gyári út, valamint az óváros 
bevonása) készítsen fejlesztési tanulmánytervet, 
majd annak birtokában tavasszal kívánja újratár-
gyalni az ötletpályázat kiírását.

(Gyurcsik József – előzetes bejelentés 
alapján – elhagyta az ülést. A döntésho-
zók létszáma 10 főre csökkent.)

(Jószai Attila elhagyta az ülést. A döntés-
hozók létszáma 9 főre csökkent.)

Karácsonyi díszvilágítás 
fel- és leszerelése 2021–2022 

Idén kevesebb lesz az ünnepi fény. A testület 
döntése alapján 2021-ben is Szigetszentmiklós 
főbb útvonalait, valamint a Városháza és a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház környezetét 
látjuk el díszvilágítással a karácsonyi időszakban. 
Ladányi Sándor képviselő felszólalásában java-
solta, hogy ha a jövő évi költségvetésben lehető-
ség lesz rá, cseréljük a régi, elhasználódott, 
működőképtelen díszeket, és több új díszt vásá-
roljon a város. Nagy János polgármester jelezte, 
hogy – a kormány által elvont önkormányzati 
bevételek miatt – az idei évben erre nincs keret, 
de egyetért azzal, hogy a jövő évi díszkivilágítás 
megújult égősorokkal és díszekkel, teljes pompá-
jában legyen látható majd.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mány zati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordu-
lójához való csatlakozás (részletek a 7. olda-
lon).

A testület döntött arról, hogy a kiemelkedő 
tanulmányi eredményt elérő és szociálisan 
rászoruló tanulók támogatására 2021/2022. 
tanévre ösztöndíjpályázatot hirdet a Szi get-
szentmiklóson lakó tanulók részére, melynek fe-
dezetére 2021. 09. és 2022. 08. hó között össze-
sen 6 millió 240 ezer Ft-ot biztosít legfeljebb 52 
fő részére. 
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A testület támogatta a városi térfigyelő 
kamerarendszerhez tartozó megfigyelőszoba 
kialakításának tervét. A döntés értelmében a 
Losonczi utca 9. sz. alatt térfigyelőszoba kerül 
kialakításra, 4 db képernyővel és a meglévő há-
lózat szerveroldali infrastruktúra fejlesztésével. 
Városunk egyik kiemelt célja a megfelelő közbiz-

tonság megtartása és modern eszközökkel való 
támogatása. A már meglévő, jól működő térfi-
gyelő rendszer még hatékonyabbá válik. Az új 
irodában a közterület-felügyelők figyelik majd a 
képernyőket, így a polgárőrség vagy a rendőrség 
azonnal a pontos helyszínen tud beavatkozni, a 
tárolt videófelvétel pedig bizonyítékként szol-
gálhat a hatóságnak, ezzel gyorsítva munká-
jukat.

Közmeghallgatás időpontjának, napirendjé-
nek meghatározása.
A testület úgy döntött, hogy 2021. november 
3-án 18 óra 30 perces kezdettel az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI színháztermében tart 
közmeghallgatást, melyen a közösségi együtt-
élés szabályai; az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendje, és „egyéb” napirendi pontok szere-
pelnek.

A közmeghallgatáson szeretettel várjuk a 
helyi lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselőit! Célunk, hogy a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket közösen vitathassuk meg, az 
önök javaslatait figyelembe véve.

(Egyes képek illusztrációként szolgálnak.)

A szeptember 13-i képviselő-testületi ülésen kiderült, kik nyerték 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Virágos Szigetszentmiklós 
című idei pályázatát. A saját kertről készült képeket közösségimédia-olda-
lunkon név nélkül közöltük, önök is értékelhették azokat, emellett a verseny 
zsűrije személyesen is ellátogatott a megadott címekre. 

A díjakat Nagy János polgármester adta át. Fotón balról jobbra a díja-
zottak:

- Berkes Lászlóné a legszebb előkert díját (4),
- Barta Jánosné a legszebb balkon díját kapta (2)
- Kecskés Lilla – a lakossági szavazatok alapján – közönségdíjban ré-

szesült (8).
Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük minden résztvevőnek, hogy 

pályázatával célunk megvalósítását – a város szépítését és a „zöld” progra-
mok népszerűsítését – támogatta.

A LEGSZEBB KERTEKET DÍJAZTUK
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Lakossági fórumra invitáltuk városunk lakóit szep-
tember 16-án, 17 órára az önkormányzat ta nács-
termébe, amely a készülő új Település fej lesztési 
Koncepció, az új Integrált Település fej lesztési 
Stratégia és a Településrendezési eszközök felül-
vizsgálata témákban került meghirdetésre. 

A lakossági fórum a partnerségi egyeztetés 
előzetes tájékoztató szakaszának részét képezi, 
amely Szigetszentmiklós Város Képviselő-
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 17/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) alapján történik. A fóru-
mot online fórumok előzték meg mind a lakosság, 
mind a civil szervezetek, mind a gazdasági szerep-
lők, mind pedig az egyházi közösségek számára, 
valamint nyolc városrészi minifórum is meg lett 
tartva (Lakihegy, Dujmó lakótelep, Óváros, 
Felsőtag, Bucka-tó, Kőpark, Miklós tér, Tanösvény). 
Ugyan lehetőség lett volna online lakossági fórum 
megtartására, de Nagy János polgármester szán-
déka az volt, hogy amíg a jelenlegi törvények 
szerint esély van ebben a veszélyhelyzetben off-
line, azaz személyes párbeszédre az önkormány-
zat és a városi szereplők között, addig elsőbbséget 
élvezzen ez a találkozási forma.

A fórumon jelen voltak a dokumentumok ké-
szítői, Kulcsár Sándor, az ITI Magyarország Kft. 
ügyvezetője és munkatársa, Kósa Emő tervező, az 
Archi Profil Bt. részéről Cs. Kelemen Ágnes, a HÉSZ 
tervezője, valamint Nagy János polgármester, 
Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, a hivatal 
munkatársai és a megjelent lakók. A polgármeste-
ri bevezetőt követően a tervezők röviden össze-
foglalták a témákat, majd az érdeklődők feltehet-
ték kérdéseiket, elmondhatták észrevételeiket, 
melyekre a helyszínen válaszokat is kaptak.

A Településfejlesztési Koncepció célrendszer 
bemutatása a képen látható struktúra mentén 
került összefoglalásra.

Ezen településfejlesztési elvek megvalósítása 
nemcsak az önkormányzat feladata, hanem társa-

dalmi feladat is, amely a közösen eldöntött célki-
tűzések melletti következetes kiállással válhat el-
érhetővé. A település fenntarthatóságára, az élhe-
tő környezet hosszú távú biztosítására vonatkozó 
törekvések szükségszerűek, és elengedhetetlenek 
városunk fejlődése szempontjából.

A Településfejlesztési Koncepció képezi az 
alapját az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
és a Településrendezési eszközök felülvizsgálatá-
nak elkészítésének.

A településszerkezeti terv, a helyi építési sza-
bályzat és szabályozási terv felülvizsgálata és új 
készítése a település teljes közigazgatási területé-
re vonatkozik, a településfejlesztési dokumentu-
mokkal összhangban.

A rendezés célja:
  a hatályos településrendezési eszközök elfoga-

dása óta eltelt időszakban bekövetkezett jog-
szabályi változásoknak megfelelő településren-
dezési eszközök készítése és elfogadása,

  a magasabb szintű területrendezési tervekkel az 
összhang megteremtése,

  a felmerült módosítási igények, beérkezett vál-
toztatási kérelmek, partnerségi vélemények be-
építése az új településrendezési eszközökbe.

ÉLHETŐ, ZÖLD VÁROS A CÉL



FEJLESZTJÜK A KÖZVILÁGÍTÁST
Szeptember második hetében elkezdődött a 
közvilágítási hálózat további fejlesztése. 
Sziget szent miklós Város Önkormányzatának 
Képviselő-tes tülete 14 helyszínről határozott: 
Szebeni út buszforduló és gyalogátkelőhelyek 
környezete; Ifjúság téri aluljáró; Rekettye utca; 
Boglárka utca; Pihenő utca; Szabó utca (Kinizsi 
utca és a Komáromi utca közötti szakasza); Tas 
utca; Határ út (Gyári út csomópontnál a járda 
mellett); Határ út (kutyafuttató); Poéta utca; 
Skála park; Gergely utca; Iskola utca (lámpa-
testcsere). Az időjárástól függően várhatóan 
november közepére fejeződnek be a kivitelezé-
si munkálatok. A közterületi munkavégzés 
időtartama alatt szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük. Az esetleges korlátozásokról az 
érintett utcák lakóit a kivitelező fogja értesíte-
ni. Kérjük, hogy az érintett helyszíneken foko-
zott körültekintéssel közlekedjenek.
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Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete szep-
tember 13-án döntött arról, hogy az ön kor mány-
zat idén is csatlakozik a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására lét-
rehozott Bursa Hungarica Felső ok tatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójához. Az ösztöndíjak fedezetét a 2022. évi 
költségvetés terhére, 3 millió Ft keretösszegben, 
előzetes kötelezettségvállalással biztosítja. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer több-
szintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támoga-
tás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptem-
berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndí-
jas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszo-
nya a felsőoktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 

A B típusú pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve fel-
sőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe felvételt még nem nyert, érett-
ségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 

2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A B típusú pályázatra jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. 
évi általános felvételi eljárásban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani. 

Részletes tájékoztatást és adatlapot a 
www.szigetszentmiklos.hu weboldalunkon 
találnak. A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2021. november 5.

Szigetszentmiklós Egészséges Városért Köz-
alapítvány 2021. évben pályázatot hirdet a szi-
getszentmiklósi szociálisan rászoruló nyugdíja-
sok rekreációs üdültetésére.

Elsőbbséget élveznek azok a szociálisan rá-
szoruló nyugdíjasok, akik még nem vettek részt 
támogatott gyógyüdültetésben!

A gyógyüdülés ideje: 2021. november 21–26. 
A gyógyüdülés helye: Hotel Hőforrás (4200 
Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 21.). A tá-
mogatott gyógyüdülés tartalmazza: 5 éjszaka 
szállás, svédasztalos reggeli ellátás díját, egy al-
kalommal svédasztalos vacsora, az idegenforgal-

mi adó és a csoportos utazás költségeit. Utazás 
módja: Az alapítvány által bérelt busszal csopor-
tosan vagy egyénileg saját költségen. Csoportos 
utazás esetén a busz a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal, 2310 Szigetszentmiklós, 
Kossuth L. u. 2. szám alól indul, és ide is érkezik 
vissza. Az utazás módjáról a jelentkezési lapon 
kell nyilatkozni. Figyelem! A gyógyfürdő haszná-
latát előzetesen egyeztesse háziorvosával! 

Jelentkezési határidő: 2021. október 29.
Jelentkezési lap letölthető a www.sziget-

szent miklos.hu weboldalról és átvehető a 
Polgármesteri Hivatalban.

Jelentkezni a jelentkezési lappal a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Irodáján (2310 Sziget-
szentmiklós, Losonczi u. 1.) félfogadási időben 
(hétfő: 13–18, szerda: 8–12, 13–16, péntek: 
8–12 óra között) lehet.

A rekreációs üdülés a mindenkor hatályos 
járványügyi intézkedések figyelembevételével és 
betartásával kerül megszervezésre és lebonyolí-
tásra. 

Szigetszentmiklós Egészséges Városért
Közalapítvány kuratóriuma

BURSA HUNGARICA 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT 
REKREÁCIÓS ÜDÜLÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE



A közszférából idén nyugdíjba vonuló kollé-
gáktól búcsúztunk szeptember 14-én a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében. Nagy János 
polgármester megköszönte sokéves munkáju-
kat, amit városunkért és a városlakókért tettek, 
végül egy verset is elmondott az ünnepeltek-
nek. A köszöntő után Némedi-Varga Tímea 
színművésznő lépett színpadra, népszerű 
operettslágerekkel és kuplékkal szórakoztatta a 

vendégeket, majd egy rövid kisfilmmel és aján-
dékokkal kedveskedtünk a nyugdíjba vonulók-
nak. Hárman az Apróka (Városi) Böl cső déből, 
hárman a Csicsergő Óvodából, ketten a 
Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményből, ketten a 
Nap raforgó Óvodából, egy-egy személy 
a  Napsugár és a Pity pang Óvodából, hatan 
a Batthyány Kázmér Gim náziumból, négyen a 

József Attila Általános Is kolából, egy-egy fő a 
Bíró Lajos Általános Iskolából, a Kardos István 
Általános Iskola, Gim názium és Szakgim-
náziumból, a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házból, valamint a Polgár mesteri Hivatalból 
búcsúzik. Illetve dr. Gyurkó Zsuzsanna gyer-
mek  házi orvos vonul nyugdíjba 2021-ben. Jó 
egész séget és kellemes nyugdíjas éveket kívá-
nunk valamennyiüknek! 

Kerek évfordulós születésnapost köszöntöttünk 
szeptember 6-án városunkban. Piskor Józsefné 
százesztendős lett. Marika néninek Nagy János 
polgármester úr is gratulált, virágcsokorral, 
ajándékcsomaggal és a város emléklapjával kö-
szöntötte az ünnepeltet. Marika néni Garaboncon 
született, majd hosszú évekig Nagyradán élt, 16 
éve költözött Szigetszentmiklósra, ahol most az 
unokájával lakik. Hosszú élete során rengeteg 
csodás emléket szerzett és őriz a mai napig. 

Humorát és jókedvét még az sem tudta elvenni, 
hogy férjét elveszítette a háborúban, a Don-
kanyarból sosem tért vissza hozzá. Élete legszebb 
éveit a gyermekkorára teszi, a hosszú életét pe-
dig annak tulajdonítja, hogy soha nem volt go-
nosz. Véleménye szerint, akiben jóság lakik, azt 
minden rossz elkerüli. Marika néni még mindig 
sokat olvas, és nagyon szereti a társaságot. Mi 
pedig nagyon szerettünk a társaságában lenni. 
További boldog életet és jó egészséget kívánunk!
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KÖSZÖNET A MUNKÁVAL TÖLTÖTT ÉVEKÉRT

100 ÉV JÓSÁG
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Szépkorúak délelőttje címen tartottak nyugdíjas-
összejövetelt szeptember 22-én a Lila Akác 
Nyugdíjasklub tagjai a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házban. Az esemény házigazdája Nagy 
János polgármester volt, aki nem kis meglepetés-
sel készült a vendégeknek. Aranyosi Ervin a Szívek 
szabója című versét zenésítette meg és gitárkísé-
rettel adta elő a művet. A polgármesteri produk-
ció mellett Kocsis-Barna Péter énekkel és gitárjá-
tékkal ’60-as évekbeli slágereket adott elő, 
Leblanc Győző és Tóth Éva által pedig operett-

dallamok csendültek fel a színházteremben. 
„Nagyon készültünk a mai napra, örülünk, hogy 
ismét együtt lehettünk, és nagyon hálásak va-
gyunk Nagy Jánosnak, hogy megszervezte a dél-
előttöt – mondta Garzóné Terike, a klub vezetője.

A Német Nemzetiségi Klub tagjainak 
– a járvány miatt meghiúsult két 
terve után – idén sikerült együtt ki-
rándulniuk. A klub elnöke, Benkőné 
Dávid Klára elmesélte a Kisvárosnak, 
hogy több település érintésével 
Debrecenben, Nyíregyházán, Mária-
pócson és Nyírbátorban is jártak, 

ahol a helyi német nemzetiségi ön-
kormányzatok, klubok vezetőivel, 
tagjaival találkoztak. Napkor nagy-
község Kerekerdő Kulturális Köz-
pontjában, a Málenkij Robot Emlék-
parkban klubtársuk verssel emléke-
zett a II. világháború után Szovjet-
unióba elhurcoltakra, majd megko-
szorúzták az emlékművet. A törté-
nelmi, vallási és kulturális helyszínek 
látogatásán kívül a nemzetiségi 
gasztronómia hasonlóságainak és 
különbségeinek megtárgyalására is 
jutott idő. A strudli, a langalló és a 
snapsz kóstolgatása mellett barátsá-
gok szövődtek. A szigetszentmiklósi 
klub elnöke a jövőben a nyírségi né-
met nemzetiségi csoportok látoga-
tását várja.

SZÍVVEL SEGÍTÜNK. Szeptember elsején kupakgyűjtőt helyezett ki az 
Aries NKft. Szigetszentmiklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A szív for-
májú tároló célja a környezetvédelmen felül a kupakok adományozása rá-
szoruló családoknak. Viola Károlyné, az Aries ügyvezetője, egyben a gyűjtés 
ötletgazdája elmondta, hogy beteg gyermekek gyógyu lását szeretnék segí-
teni. Ötletét a városvezetés azonnal elfogadta és támogatta. A helyszínt 
Nagy János polgármester és Ladányi Sándor, a városrész önkormányzati 
képviselője jelölték ki. A gyűjtő felavatásán mindketten részt vettek. Nagy 
János korábban már a szakiskolákkal tervezett hasonló akciót, melyben a 
diákok iskolai gyakorlatuk alatt készíthettek volna kupakgyűjtésre alkalmas 
tárolókat. A terveket a járványhelyzet meghiúsította, azonban – mint fo-
galmazott – hála az Aries munkatársainak, önkéntesen elkészítették az első 
kupakgyűjtőt, és hasonló pontokat a város több területén is szeretnének 
kihelyezni majd. A műanyag kupakokat hulla dékfeldolgozó cégek vásárol-
ják fel, majd újrahasznosítják. A befolyó összeget a családok kapják, melyet 
gyermekük gyógykezelésére költhetnek.

ÚJRA EGYÜTT

NYÍRSÉGBE LÁTOGATOTT A SZIGETSZENTMIKLÓSI KLUB
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Szeptember 11-én, reggel 8 órától 46 bográcsban 
rotyogott a halászlé. A Kéktó Sza bad idő park ban a 
XVIII. Csepel-szigeti Halászléfőző Versenyt rendez-
te meg városunk. A versenyzők titkos receptek 
alapján próbálták megszerezni az elsőséget. Volt, 
aki erdélyi halászlét készített, melyben a babérle-
vél és a fokhagyma dominál, és volt, aki az egy-
szerűbb, hagyományos ízekre esküdött.

A vendégcsapatok bográcsaiban is főtt a ha-
las finomság, a vadászok, a horgászok és a bajai 
halászlé mesterei versenyen kívül kínálták az ál-
taluk készített halászlét. 

A versenyt a Miklósi Hohók csapata nyerte. 
Győzelmükkel az értékes ajándékok mellett egy 
évig a halászléfőző verseny vándorserlegét is birto-
kolhatják. Második a Sakkegylet, harmadik a 

Narancsos Halak, negyedik a Rotyógó Keszegek, 
míg hatodik helyezett a Szigetszentmiklósi 
Polgárőrség csapata lett. Egy nyertes sajnos nem 
derült ki, mert a titkos szám – melyet a csapatok a 

verseny kezdete előtt kaptak – elveszett, így nem 
tudták kiosztani az ötödik helyezettnek járó díjakat.

Ahogy mondani szokás, a zsűri nagyon nehéz 
helyzetben volt, hiszen mind a 46 csapat nagyon 
finom halászlét főzött, az ízharmóniák pici elté-
rése döntött a versenyzők között. A zsűri tagjai 
Nyirati Klára, Baja polgármestere, Kiss Sándorné 
Kati néni élelmezésvezető, Lakatos Pál, a Le ven-
dula Kert és cukrászda tulajdonosa, valamint 
Kiss László hentes voltak. A verseny után értékes 
díjakat és különdíjat is kiosztottak, melyeket a 
zsűri tagjai és Nagy János polgármester adtak át. 
Mielőtt az eredményhirdetés elkezdődött, meg-
érkeztek az idei szüreti felvonulás lovasai is, 
rögtönzött bemutatóval szórakoztatták a ver-
senyzőket és a versenyre kilátogatókat.

Szeptember 18-án a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház előtti területen és a Szent 
Erzsébet téren Miklósi Mustrára hívtuk a csalá-
dokat. Mesekoncert, különleges kerékpárok be-
mutatója, kézműves programok kicsiknek, dél-
után koncertek, egész nap múltidéző kiállítások 
mindenkinek.

Már délelőtt több százan látogattak ki az ese-
ményre, sőt délben sem kellett hazamenni, hiszen 

a sátrakból különféle ételek illata szállt. A népi 
kirakodóvásárban a marhapörkölttől a kemencés 
lángoson át a kürtős kalácsig válogathattunk a 
hagyományos ételekből. A jó ebédhez Orosz 
Márkó és zenekarától szólt a nóta. Később az 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fúvószenekara 
és musicalosztálya, Dudás András harmonikamű-
vész, Gergely Róbert, Oszvald Marika, Miller 
Zoltán, Krisz Rudi és a Divina Machina is fellépett. 

A Miklósi Mustra programjainak keretében 
régi tűzoltóautók tekinthettek meg kíváncsi gye-
rekek, felnőttek. A 115 évig fennálló, majd 2014-
ben megszűnő Szigetszentmiklósi Önkéntes 
Tűzoltó Egylet utolsó tagjait köszöntötték. Miss 
Nándor, a Helytörténeti Gyűjtemény muzeoló-
gusa méltatta öket, majd Nagy János polgár-
mester oklevelekkel köszönte meg áldozatos 
munkájukat.

ROTYOGTAK A HALAK

MIKLÓSI MUSTRA
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Ezzel a címmel és egy Kandinsky-idézet mottójá-
val –

Az alkotás nem ismer kényszert, 
a művészet szabad.

– nyílt csoportos kiállítás szeptember 20-án a 
Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A Szi-
getszentmiklósi Alkotókör kilenc művészének 60 
festménye, grafikája, egyéb vegyes technikával 
készült műve került az Aula Galéria falaira. 
Beczné Brudi Renáta, Fekete Andrea, H. Tóth 
Maja, Kenderesi Erika, Lukács Judit, Márkosi 
Erzsébet, Prekop Géza, Somogyi Eszter, valamint 
Váradi Pál alkotókat Nagy János polgármester 
köszöntötte a megnyitón. Beszédében elmondta, 
úgy véli, az amatőr jelző semmiképp nem illik a 
társaságra, hiszen alkotásaik a profi, hivatásos 
képzőművészek munkáival egyenrangúak. 

A kiállítók nemcsak a vásznakon, de a színpa-
don is megállták helyüket. Költészetet, zenét és 
dalokat csempésztek be a kultúra más területei-
ről. Az alkotók szavaltak, Márki Zoltán énekkel és 
gitárjátékkal közreműködött.

A kiállítás címét és jelmondatát Márkosi 
Erzsébet, a társaság vezetője magyarázza el: 
„E mondatok számunkra a nyári, pandémia utá-

ni felszabadultságot jelképezik, azt, hogy a kény-
szerű bezárkózottság alatt is alkottunk, ameny-
nyire tőlünk telt. Még ha egymástól elkülönítet-
ten is, életben tartottuk az addigi tevékenysé-
günket. Aztán egy kedvező fordulat történt: idén 
megint lehetett alkotótáborunk. A résztvevők 
számára az már majdnem olyan volt, mint ré-
gen… és most nem is szeretnénk egy újabb 
Covid-hullámra gondolni. A konkrét aktualitáson 
kívül ez a cím általános érvénnyel is bír, ha éltet-
jük, csináljuk, támogatják/érdeklődnek iránta, 

akkor él a művészet. Kandinsky mondása pedig 
nagyon igaz, szívesen választottuk szlogennek. 
Ha ezzel kapcsolatban a művészi szabadság kor-
látozásának helytelenségéről beszélnénk, na-
gyon messze elvinne – főleg ilyen szerény auto-
didakta közösség esetében nem lenne való –, de 
ezzel együtt tudjuk, érezzük az idézet lényegét. 
Örömmel alkotunk bezárva és együtt is, 
SZABADON.”

A kiállítás 2021. október 15-ig tekinthe-
tő meg az Aula Galériában.

A MŰVÉSZET ÉL
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OKTÓBERI ÉS NOVEMBERI 
PROGRAMAJÁNLÓ

2021. október 15., péntek
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Kaszás Péter Infinity Project
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház (VKKH), színházterem

2021. október 16., szombat 
 13.00–18.00

Művészeti Családi Délután 
a festészet napja alkalmából
Helyszín: Városi Galéria

2021. október 17., vasárnap
 17.00

Színház
LOVE LETTERS (Szerelmes levelek) 
című romantikus levelezés két rész-
ben Hernádi Judit és Gálffi László 
előadásában, Vámos Miklós fordítá-
sában, A. R. Gurney darabja. Andy 
tízévesen írja meg első levelét egy 

copfos kislánynak, a kamasz Melissa 
mindenét odaadná Andyért. A sors 
elszakítja egymástól a két fiatalt, 
szerelmük levelekben lángol fel is-
mét, szakad meg, majd éled újjá. 
A négy évtizeden át írt sorok között 
két teljesen különböző egyéniség raj-
zolódik ki. Vajon beteljesülhet valaha 
ez a szerelem? A Love Letters című 
kétszemélyes színdarab az amerikai 
szerző egyik leggyakrabban játszott 
műve, amely mosolyogtató és 
könnyfakasztó jeleneteivel a világ 
számos színházában aratott már ha-

talmas sikert. Bemutatja az Orlai 
Produkciós Iroda. Helyszín: VKKH

2021. október 20., szerda 
18.00

Életmódváltó Klub
Gyógyító légzés – energialég-
zéssel az egészségért
Előadó: Molnár Erika légzéstréner
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/nyug-
díjas/diák. Helyszín: VKKH

2021. október 23., szombat 
10.00–13.00

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulója al-
kalmából koszorúzás és ünnepi 
műsor (részletek a plakáton)

2021. október 29., péntek 
18.00

Cinema Sziget Filmklub

Mancs c. magyar családi ka-
landfilm
Pejó Róbert rendező alkotását a vi-
lághírű magyar mentőkutya ihlette, 
a film története azonban fiktív, a 
forgatókönyvet a képzelet szülte. 
A sztori szerint Fehér Zoltán egykor 
sikeres kutyaidomár volt, ma azon-
ban villamosszerelő. Egy nap egy ha-
láleset miatt váratlanul egy rossz-
csont német juhászkutyakölyök gaz-
dájává válik, akiből aztán igazi men-
tőkutyát farag. Zoli ezután egy men-
tőcsapatot hoz létre, és Mancs, a ku-
tya segítségével számos ember életét 
mentik meg. A film tiszteletadás a 
világ összes mentőkutyája előtt, akik 
bátorságuknak és helytállásuknak 
köszönhetően gyerekek, nők és fér-
fiak ezreinek életét mentik meg.
Főszereplő: Trill Zsolt

Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/nyug-
díjas/diák
Helyszín: VKKH-színházterem

2021. november 1–28.,
hétfő–vasárnap

Ünnepi hónap a 30+1 éves 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házzal
Helyszín: VKKH és más helyszínek

2021. november 1., hétfő 
19.00

Wolfgang Amadeus Mozart 
Requiem c. műve – Ünnepi kon-
cert mindenszentek napja emlé-
kére
Fellép a Solti Kamarazenekar és az 
Etanum Kamarakórus
Szólisták: Szakács Ildikó – szoprán, 
Gion Zsuzsanna – alt, Kálmán 
László – tenor
Vezényel: Virágh András Liszt 
Ferenc-díjas érdemes művész, kar-
nagy. Helyszín: Szent Miklós római 
katolikus templom

2021. november 2., 9., 16., 
23., 30., keddi napokon 

10.00–12.00
Baba-Mama Klub. Helyszín: VKKH

2021. november 10., szerda 
18.00

Irodalmi előadás a magyar nyelv 
napja alkalmából
Helyszín: VKKH

2021. november 12., péntek
Hallgasd helyben: Anna and the 
Barbies Trió akusztik
Helyszín: VKKH-színházterem

2021. november 13., szombat 
15.00–17.00

Márton-napi Családi Délután
Helyszín: VKKH-színházterem

Minden belépődíjas rendezvényünk-
re jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közös ségi Ház 
információján! A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! Rendezvényeink 
az érvényes járványügyi szabályok 
szerint látogathatók!
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Szeptember 4-én a Kakusei SE csapata részt vett a Horvátországban 
megrendezett Medimurje Open elnevezésű nemzetközi versenyen, 
Csáktornyán. 7 ország 77 egyesülete vett részt ezen a megmérettetésen, 
ahol a Kakusei csapatának mindösszesen 7 versenyzővel sikerült megsze-
reznie az éremtáblán a 3. helyezést!

Eredményeik: Gáspár József – kumite (egy ezüst, egy arany), Szabari 
Marcell – kumite (két arany), Arnóth Lilla – kumite (egy ezüst), Bali Tibor 
– kumite (egy bronz, egy arany), Pásztor Szabolcs – kumite (kettő bronz), 
Illés Péter – kumite (kettő arany), Csiki Dávid – kumite (egy arany és egy 
7. hely).

„El sem tudom mondani, hogy ez számunkra mekkora öröm és milyen 
nagy sikerként éljük ezt meg kis vidéki csapatként! Hálásak vagyunk 
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ehhez az eredményhez!

Köszönjük a gyerekeknek a kemény munkát és a szülőknek a támoga-
tást!” – nyilatkozta a Kisvárosnak Bruszt Mária, a Kakusei SE elnöke.

Éremesővel indult az ősz

A 2020-as tanév és a versenysportidőszak nehe-
zen indult a Klassz-X Szabadidő- és Tánc Sport 
Egye sület nek is, hiszen az edzéseket és a verse-
nyeket nagymértékben gátolta a világviszonylat-
ban kialakult járványhelyzet.

A kitűzött céljaink között a legfontosabb volt 
az egyesületi létszám megtartása. Tudtuk, hogy 
nehéz időszak áll előttünk, amelyben át kellett 
szerveznünk az edzések rendjét, metodikáját, le-
hetőségét.

Nagyon büszkék vagyunk a nálunk nevelke-
dett gyerekekre, hisz remek kis társaság alakult 
ki, szakmailag és emberileg is! Pandémia idősza-
ka alatt online versenyeken vettünk részt, ahol 

arany- és ezüstérmekkel gazdagodott az egye-
sület.

A Covid okozta korlátozások miatt a tavaszi 
versenyszezon később kezdődött, de a gyerekek 
teljesítménye kiváló volt, amit a dobogós ered-
mények igazolnak. Sikerként könyveli el az egye-
sület vezetősége, hogy a Covid időszaka alatt a 
taglétszámunk nem csökkent, nem stagnált, nö-
vekedésnek indult ebben a nehéz helyzetben is.

Egyesületünk céljai közül az egyik legfonto-
sabb az utánpótlás korosztályok képzése, nevelé-
se. Versenysport és utánpótlás-nevelési progra-
munk része a több korosztályt átfogó, egymásra 
épülő képzési és versenyeztetési rendszer, amely 

végigkísérheti a versenyzők teljes karrierjét, egé-
szen az óvodás korosztálytól a felnőtt ver-
senyzőkig.

2021. január hónapban új lehetőségek nyíltak 
versenyzőink számára! Olyan szövetséghez is 
leigazoltunk, ahol egyesületünk növendékei ver-
senykönyves versenyzői lettek. A szigorú korlá-
tozások ellenére a munka folytatódhatott a jár-
ványügyi korlátozások mellett. 

A magas színvonalat megtartva újabb tervek-
kel indulunk a 2021/2022-es tanévnek! Az elmúlt 
időszakban az önkormányzat által kapott pályá-
zati keretösszeg nagy segítséget nyújtott az 
egyesület működéséhez.

TÖBBEN TÁNCOLNAK A COVID-IDŐSZAKBAN
Bujtor Xénia Georgina edző beszámolója
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon 
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát! A programváltozás 
jogát valamennyi rendező intézmény fenntartja!
Megjelenik 16 800 példányban.
Főszerkesztő: Farkas Éva. Szerkesztő: Germán Melinda. Telefon: 24/505-646
DTP: EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

2021. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Obbás Noémi – Jónás Álmos András; Lengyel Orsolya – Tamasi Attila; Badak 
Zsófia – Stéger Gábor; Markocsán Julianna – Kökényesi Krisztián János; Teplán 
Tímea – Fodor Sándor; Ecsedi Anna – Velics Norbert; Kóti Eliána – Szabó László 
Kristóf; Rácz Andrea – Horváth Dániel; Makrai Beáta – Erki Szilárd Jenő

2021. AUGUSZTUS HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Horváth Ferencné (1933), Mettka Ferenc (1943), Bozó Pál (1928), Simon Sándorné 
(1931), Szabó Sándor (1960), Varga Szilárdné (1938), Bulath Józsefné (1947)

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: 40. hét: október 4–10., Kígyó Patika; 
41. hét: október 11–17., Elixír Gyógyszertár; 42. hét: október 18–24., 
Melissa Gyógyszertár; 43. hét: október 25–31., Szent Miklós Gyógyszertár; 
44. hét: november 1–7., Regina Gyógyszertár. 
Ügyeleti nyitva tartás: H.–p.: 18.00–22.00. Szo.: 12.00–15.00. V.: 08.00–12.00
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