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A 65. évfordulón, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc áldozataira emlékeztünk októ-
ber 23-án. A Gyergyószentmiklós téren Hei din-
ger János kopjafájánál koszorúzással kezdődött 
az esemény, majd a Városi Könyvtár és Kö zös-
ségi Ház színháztermében folytatódott. A kop-
jafánál Lupa János önkormányzati képviselő, a 
Köznevelési, Kulturális és Társa dalmi Kap-
csolatok Bizottság elnöke, a színházteremben 
Nagy János polgármester mondott beszédet. 

A  megemlékezést követően városunk kiemel-
kedő személyei kaptak díjakat. Pro Urbe Díjat 
dr. Kiss Anna, a Kardos István Általános Iskola, 
Gim ná zium és Szak gim názium nyugdíjba vo-
nult intézményvezetője kapott. Sallai Gáborra, 
Sziget szent miklós Város Önkormányzatának 
közelmúltban elhunyt képviselőjére Pro Urbe 
Posztumuszdíjjal emlékezünk, melyet a képvi-
selő özvegye vett át. A Dr. Varga László Díjban 
Fodor Antalné dr., a Szigetszentmiklós Városi 

Vörös kereszt Alapszervezet vezetője részesült. 
A díjazottakról bővebben a Kisváros következő 
számában írunk. Videó-összeállításunkat a 
„Sziget szentmiklósi Polgármesteri Hivatal” 
YouTube-csatornán láthatják.

A rendezvényen közreműködtek: a Székely 
Miklós Városi Kórus, a MagyaRock Dalszínház 
művészei, az Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI Fanfár Előadói Együttese, valamint a 
Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium.

HAT ÉS FÉL ÉVTIZED

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
vértanúira emlékeztünk október 6-án. Arra a 
miniszterelnökre és tizenhárom honvédtisztre, 
akik 1849-ben ezen a napon haltak vértanú-
halált Pesten és Aradon, amiért hittek 
Magyarország függetlenségében, a nemzet 
önállóságában.

Az esőzés miatt a szigetszentmiklósi ren-
dezvény – a tervezett Kossuth Lajos utcai 
kopjafa környezete helyett – a Kossuth utcai 
református templomba költözött. A megemlé-
kezésen Nagy János polgármester mondott 
beszédet és szavalta el Aranyosi Ervin versét.

Közreműködtek az Ádám Jenő Általános 
Iskola felsős irodalmi színpadának diákjai, va-
lamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Bandérium tagjai.

RAGYOGÓ 
CSILLAG

Aranyosi Ervin

Az aradi vértanúk emlékére

Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép, mely gyászol s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert „megbűnhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét…
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2021. szeptember 29.,
rendkívüli ülés

Kiss István, a BKG Prima Kosárlabda SE elnöke 
az ülést megelőzően beszámolt a felnőttcsapat 
sikereiről: a női gárda az ország és Európa elit-
jébe, NB I/A csoportba jutott, a férfiak pedig 
csupán 7 ponttal maradtak le az NB I-be jutás-
ról. Az elnök tiszteletjegyeket osztott ki, és arra 
kérte a testület tagjait, hogy a mérkőzések 
színvonalát részvételükkel emeljék, ezzel támo-
gatva a szurkolótábor létszámának emelkedését. 

Nagy János polgármester a testület és ön-
kormányzat nevében megköszönte a jegyeket, 
és ismételten gratulált az elért eredményekhez. 

1. A helyi kitüntető díjakról és adományozá-
suk rendjéről szóló 21/2017. (VI. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosítása. A testület egy-
hangúlag támogatta a rendeletmódosítási ja-
vaslatot, mely lehetővé teszi a Pro Urbe 
Szigetszentmiklós Díjon felül Posztumusz Pro 
Urbe Szigetszentmiklós Díj adományozását. 
Továbbá a kitüntetés adományozásának döntés-
hozatalakor a díjra beérkezett eddigi javaslato-
kat veszi figyelembe. A korábbi rendelet évente 
csak egy fő kitüntetését tette lehetővé.

2. A sáméhegyi fejlesztés kapcsán létrejött te-
lepülésrendezési szerződés teljesülése. A beruhá-
zó és az önkormányzat között komoly település-
rendezési szerződés volt kötve, amely alapján el-
készültek a gerincúti új M0-csomópont északi ol-
dalán a fel- és lehajtóágak. A csomópont déli ol-
dala is kiépül, az itt tervezett új körforgalom, va-
lamint a le- és felhajtóágak megépítését elrendel-
te az Innnovációs és Technológiai Mi nisz térium a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára, így 
az útfejlesztéseket már állami beruházás kereté-
ben kell megvalósítani. A további útépítéshez 
szükséges területeket a fejlesztő korábban meg-
szerezte, a tervek és az engedélyek az építkezések-
hez rendelkezésre állnak. A csomóponti fejleszté-
seken túl a fejlesztő megvalósította a város továb-
bi három helyszínén vállalt útfejlesztési feladatait 
is – amelyeket szintén a korábban megkötött 
szerződésben vállalt a város számára. 

3. A Bautelli Kft.-vel a Bornemissza u. kiépí-
tésére kötött településrendezési szerződés 
módosítása. Jó hír a környékbeliek számára, 
hogy hamarosan befejeződnek a munkálatok, a 
testület elfogadta a módosítást. A támfal, majd 
az aszfaltozás is elkészül. 

4. „Szigetszentmiklós, új vízitúra-megállóhely 
építése” VEKOP-4.1.1-15-2016-0004 meg-
valósításához/fenntartásához szükséges dön-
tések. A csónakház további fejlesztésével kap-
csolatos projekt szerződéseinek megfelelő előké-
szítését tartalmazza a napirendi pont. A testület 
döntésének értelmében önkormányzatunk a 
konzorcium tagjaként háromoldalú együttmű-
ködési megállapodást köt a Magyar Kajak-Kenu 
Szö vetséggel, valamint a BJMOKK Sport-
üzemeltetési Nonprofit Kft.-vel A Közép-Duna 
vízi turizmusának komplex fejlesztése c. projekt 
fenntartási időszakára a 4230 hrsz.-ú ingatlanra 
és az arra épült csónakházra vonatkozóan. 
A megállapodás teljesítéséhez az önkormányzat 
hozzájárul az országos víziturisztikai hálózat 
fenntartásához kapcsolódó üzemeltetési költsé-
gekhez. 

5. Közösségi stég építésével kapcsolatos 
döntés (sürgősségi indítvány). A közösségi 
stég megépítéséhez nem érkezett egyetlen 
ajánlat sem az EKR-rendszerben (elektronikus-
kozbeszerzes.hu), ennek következményeképp a 
tervet később lehet megvalósítani. A pont tár-
gyalása során a megemelkedett anyagárak 
 miatt, a képviselő-testület az olcsóbb konst-
rukciót szavazta meg. A témát a jövőben újra 
napirendre tűzi a testület.

2021. október 11.,
rendkívüli ülés

A testület a meghívó szerinti 4-es pontot – a 
Településrendezési szerződés módosítása a 
Szellőrózsa utca és Bolgárkertész utca útépí-
téséhez kapcsolódóan című sürgősségi indít-
ványt – az ülés első pontjaként tárgyalta, az 
érintett lakók jelenlétére való tekintettel. 
A 2017 óta húzódó probléma ezzel a napirendi 
ponttal megoldódott, mind a testület, mind a  
lakók számára elfogadható döntés született.

1. Nagylaposi dűlő fejlesztésével kapcsolatos 
döntések, a telepítési tanulmányról, a telepü-
lésrendezési szerződésről és a belterületbe 
vonási kérelemről szóló döntés. A CTP 
Management Hungary Kft. (fejlesztő) új logiszti-
kai parkot kíván építeni a Nagylaposi dülő egy 
több mint 600 ezer m2 területének belterületbe 
vonásával, melyhez szükséges a közművesítés. 
A beruházáshoz tervezett 160 m3/nap szenny-
vízkapacitás – Fővárosi Vízművek általi – enge-
délyeztetése az önkormányzat feladata. Erre a 
célra a fejlesztő 900 millió Ft fejlesztési hozzá-
járulást nyújt az önkormányzatnak. Fejlesztő je-
len módosítási kérelmében azt a változtatást 
kéri, hogy számára, első ütemben 2022 szeptem-
beréig, elegendő lenne 50 m3/nap szennyvízka-
pacitás engedélyeztetése. A fennmaradó 110 m3/
nap szennyvízkapacitás (második ütem) engedé-
lyeztetése elegendő 2023 közepéig. A Te le pü-
lésrendezési Szerződésben foglaltak szerint az 
ígért összeget a fejlesztő átutalja, amint az ön-
kormányzat bemutatja a Fővárosi Vízművek en-
gedélyét az első ütemre. Amennyiben a második 
ütem engedélyeztetése nem valósul meg, akkor 
az önkormányzat a fejlesztési hozzájárulás ösz-
szegének felét, 450 millió Ft-ot vissza kell utal-
jon a fejlesztőnek. A beruházás az M0-s úttól 
délre, a Csepeli út és a Gerinc út között jönne 
létre, ennek kapcsán a kft. ügyvezetője tájékoz-
tatott, hogy milliárdos összegben teljesíti a 
Magyar Közút által követelt közlekedési feltéte-
leket. A gerincút – a megépülő turbósított kör-
forgalomtól – 4 sávos lesz, a 900 millió forinton 

ÖSSZEFOGLALÓ
Szigetszentmiklós város önkormányzata képviselő-testületi ülése
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túl a város további 360 millió forintot kért a 
beruházótól úthálózat-fejlesztés céljára. A tes-
tület a javaslatot – 9 igen szavazat, 3 tartózko-
dás mellett – elfogadta.

2. A muzeális intézmények szakmai támogatá-
sa – Kubinyi Ágoston Program (2020.) pályá-
zat keretében megvalósítandó fejlesztések ér-
dekében szükséges döntések II. A muzeális in-
tézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 
Program) jogcímen elnyert támogatást a Szi get-
szentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény infrastruk-
turális fejlesztésére, a gyűjteménynek helyet adó 
parasztház utcai és udvari homlokzatának vako-
latcseréjére és festésére, valamint az Ádám Jenő 
Emlékház belső falfelületeinek festésére, szükség 
esetén vakolat javítására fordítjuk. Egyhangú, 12 
igen szavazattal a testület a napirendi pontot el-
fogadta.

3. Kutyafuttató tervezett áthelyezése az Illyés 
Gyula parkba, továbbá a Határ úti kutyafut-
tatóban ivóvíz biztosítása. A napirendi pont 
tárgyalása előtt Nagy János polgármester felol-
vasta azt a lakók által írt petíciót, amelyben arra 
kérték a testületet, hogy ne telepítsen kutyafut-
tatót az Illyés Gyula parkba, mert a környéken 
élőket zavarja a hanghatás, a tér akusztikai jel-
lemzői miatt. A polgármester javaslata az volt, 
hogy amíg nem épül fel az új kutyafuttató, 
amely zajcsökkentő eszközökkel lesz ellátva, át-
menetileg a Jókai utca 3513/2 hrsz.-on található 
– jelenleg nem használt – önkormányzati ingat-
lanon engedélyezzék annak működését. A testü-
let arra kérte a polgármestert, vizsgálja meg és 
terjessze a testület elé, hogy az Illyés Gyula 
parkban létesítendő végleges kutyafuttató tele-
pítése zajcsökkentéssel együtt milyen költség-
vonzattal jár. Ezt a testület 7 igen szavazattal és 
5 tartózkodással elfogadta. 

Az észak-macedóniai Kocani polgármestere, 
Nikolčo Ilijev testvérvárosi látogatásra hívta 
meg Szigetszentmiklós delegációját. A 30. 
jubileumi rizsünnep alkalmából minden 
testvérváros meghívást kapott, és így nem-
zetközi rangra emelkedett a rendezvény. 
Személyesen találkoztunk Észak-Macedónia 
miniszterelnökével, és rövid szakmai beszél-
getést folytathattunk az oktatási miniszter 
asszonnyal is. Vendég lá tónk nak tolmácsol-

tuk Nagy János polgármester jókívánságait, 
és azzal a reménnyel búcsúztunk és köszön-
tük meg a megkülönböztetett vendégszere-
tetet, hogy hamarosan ismét találkozunk, de 
akkor már itt, Szi get szentmiklóson.

HATÉKONYABB KÖZTERÜLET-FELÜGYELET. Plusz egy járművel bővült a közterület-felügyelet autó-
parkja. Az autó vásárlására szolgáló önkormányzati keretet Nagy János polgármester 1 millió forinttal 
– polgármesteri keretéből – egészítette ki. A városvezető annak érdekében döntött a keret e célú fel-
használásáról, hogy ne egy rendszeres javítást igénylő, régebbi járművet használjon a hivatal. A meg-
felelő műszaki állapot a közterület-felügyelők munkáját gördülékenyebbé és biztonságosabbá teszi.

Magyarország építőanyag-kereskedelmi piacának egyik meghatározó szereplője Szigetszentmiklósra 
telepítette új állomását. A 31 éves múltú Akker-Plus Kft. a II. Rákóczi Ferenc úton létesítette új épí-
tőpontját, melyet október 5-én ünnepélyes keretek között adtak át. 

Az átadón Nagy János polgármester is beszédet mondott, melyben sok sikert kívánt, és örömét 
fejezte ki a vállalat helyválasztása kapcsán, valamint üdvözölte, hogy ezzel új munkahelyeket bizto-
sítanak a szigetszentmiklósi embereknek. Endrődi Ferenc Pál, a kft. tulajdonos ügyvezetője elmondta, 
nagyon örül, hogy sikerült Szigetszentmiklóson kialakítani az új telephelyet, hiszen ezzel nemcsak 
Közép-Magyarországot, hanem Budapestet is le tudják fedni termékeikkel.

KOCANI 
LÁTOGATÁS

SZIGETSZENTMIKLÓST VÁLASZTOTTÁK ŐK IS



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VII. 02.) szá-
mú önkormányzati rendelet értelmében a talajterhelési díj 
alóli mentesség annak a kibocsátónak is lejár, aki önhibáján 
kívül 2021. december 31-ig a közcsatornára nem köt rá. 

A rendelet 6. §-a kimondja, hogy a kibocsátó 2021. decem-
ber 31. napjáig díjkedvezményben részesül, mely szerint a ta-
lajterhelési díj 30%-át, de maximum 50 000 Ft-ot kell megfi-
zetni.

A 2020–2021. évi talajterhelésidíj-fizetési kötelezettség alól 
mentesül az a kibocsátó, aki a közcsatornára önhibáján kívül 
nem tudott rákötni, és ezt hitelt érdemlően igazolja, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a rákötést 2021. december 31. 
napjáig elvégzi. Az a kibocsátó, aki a meghatározott határidő 
elteltéig szennyvízelvezetési szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkezik, a 2020–2021. évi talajterhelési díjat egy összeg-
ben, a 2021. évre vonatkozó bevalláskor utólag köteles megfi-
zetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. január 1-jétől 3600 Ft/m3 
díj megfizetésére kötelezett az a kibocsátó (fogyasztó), aki 
2021. december 31-ig a közcsatornára nem köt rá.

A helyi közszolgáltató a tárgyévet követő február 28-ig a 
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízel-
helyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és 
ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja. 

A talajterhelési díjat önadózással teljesíti az adóalany. A 
bevallási nyomtatvány a www.szigetszentmiklos.hu oldalon 
letölthető. Amennyiben a bevallással kapcsolatban bármilyen 
kérdése van, forduljon a Szigetszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal adóhatósági osztályához. 

Moldván Valéria adóhatósági osztályvezető
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Lakásunkban észrevétlenül, nap mint nap hasz-
náljuk a közüzemi szolgáltatásokat. Töltjük a 
telefonjainkat, tévézünk, így természetesnek 
vesszük a villamos energiát, de a tiszta, iható 
vizet is, ha kinyitjuk a csapot, és fel sem merül 
bennünk, hogy nem lesz gáz a vezetékben, ha 
főznénk a családnak valami finomat.

A szolgáltatók többségétől elvárjuk, hogy a 
munkájukat „észrevétlenül” végezzék. Ez azon-
ban csak folyamatos karbantartási és ellenőr-
zési munka mellett valósulhat meg, és még így 
sem garantálható, hogy elkerülhetők a műszaki 
hibák.

A távhőszolgáltatásban sincs ez másképp. 
A  fűtőműben és a házak hőközpontjaiban is 
megteszünk mindent, hogy a lakóknak észrevét-
lenül szolgáltassuk a fűtést és a meleg vizet. 
A  távhőaknákat folyamatosan karbantartjuk. 
Ugyan akkor van 2,3 kilométer távhővezeték vá-

rosunkban, amelynek nagy része a karbantartás 
szempontjából hozzáférhetetlen. A nyomvonal 
gyakran úttest, parkoló vagy éppen fák alatt 
húzódik. Annak ellenére, hogy a csövek védő-
alagútban futnak, az ide esetenként beszivárgó 
víz tönkreteheti az egyébként 40 év után koruk-
hoz képest elfogadható állapotban lévő csöveket.

A Szent Miklós úti lakótelepen a távhő-
gerincvezetékben csőtörést lokalizáltunk. Több 
megoldási lehetőséget kipróbáltunk, aminek célja 
a leállás nélküli javítás és a későbbi, nyári idő-
szakra ütemezett teljes rekonstrukció volt, azon-
ban be kellett látnunk, hogy a szakszerű és tartós 
hibaelhárítás csak a rendszer teljes leállítását 
követően lehetséges. Ezért 2021. október 21-én, 
reggel 7 órakor lezártuk a szolgáltatásunkat, és 
22-én, a hajnali órákban indultunk újra.

A helyzetet nehezítette, hogy a csőtörésnél 
utat kellett bontani, ami a javításnál a forgal-

mat is korlátozta. Általános elvárás, hogy a 
munkálatok a lehető legkevésbé legyenek zava-
róak és a lehető leggyorsabban végezzük el 
azokat, hogy a szolgáltatás minél hamarabb 
újraindulhasson. Más szolgáltatóktól eltérően, 
esetünkben gondolni kell az időjárásra is: a 
munkálatokat a legmelegebb napon kell elvé-
gezni, hogy a lakások kihűlési idejét minél 
hosszabbra nyújtsuk. Figyelembe kell venni a 
szokásokat: a lakosság mikor megy dolgozni és 
mikor tér haza otthonába, hogy a munka minél 
kevesebb embert zavarjon.

Sajnáljuk azt, hogy előfordulnak ilyen ese-
tek, de néha a kellemetlenségek is az életünk 
részét képezik. Mi továbbra is minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a feladatunkat észrevétle-
nül lássuk el. Ehhez kérjük szíves türelmüket és 
megértésüket. (Tiba Gábor távhőszolgáltatási 
egységvezető, Aries Nonprofit Kft.)

CSŐTÖRÉS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN 

A SIKERES KÉZBESÍTÉS FELTÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek 
elnevezésére, a házszámozás rendjére és az emléktáblák 
elhelyezésére vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a 
házszámot az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 

saját költségén beszerezni és azt jól látható helyen, az ingatlan bejára-
ta fölött, bejáratán vagy bejáratánál arra alkalmas tartóelemen szilár-
dan elhelyezni. A névvel el nem látott közterületek ingatlanain a 
helyrajzi számot fel kell tüntetni. A postai küldemények sikeres kézbe-
sítésének feltétele, hogy tartsák be a rendeletben foglaltakat, segítve a 
postai kézbesítők munkáját.

A feladat megfelelő ellátásához szükséges az, hogy:
1. a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon,
2.  legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levél-

szekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál, továbbá
3.  a küldemények címzése teljeskörűen és olvashatóan tartalmazza az 

alábbi címadatokat:
  a címzett (személy, cég) pontos nevét,
  a település, valamint a közterület hivatalosan alkalmazandó nevét és 

típusát (Fő út, Rákóczi Ferenc utca stb.), a hivatalosan alkalmazandó, 
pontos házszámot, 

  a település irányítószámát (2310).
Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, 
hogy a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet 
vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt vagy az értesítőt a levél-
szekrénybe helyezni, melynek következtében a kézbesítési kísérlet 
meghiúsulhat. A küldemények pontos célba érése közös érdekünk! 
Ezért arra kérjük a szigetszentmiklósi lakosokat, hogy a címadataikat 
érintő esetleges változásokat valamennyi levelezőpartner esetében 
szíveskedjenek átvezetni vagy átvezettetni, a lakóingatlanok esetében 
pedig a házszám legyen kihelyezve és legyen zárható és a kézbesítő 
számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek 
cím szerinti bejáratánál.

2020. június 30. óta a kézbesítés során nem beazonosítható 
címhelyekre szóló küldeményeket soron kívül visszaküldik a pos-
ta munkatársai a feladónak.

HELYIADÓ-HÍREK
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Október elején a zenei világnap köré szerveztük a 
megemlékezést arról, hogy 1991. szeptember 
1-jén megalakult az önálló állami zeneiskola 
városunkban Fazekas Mihályné kezdeményezé-
sére és vezetésével. A következő év májusában 
vette fel az iskola a szigetszentmiklósi születésű 
Kossuth-díjas zeneszerző, Ádám Jenő nevét.

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola 
ebben a formájában 2017-ig működött, majd 
beolvadt az Ádám Jenő Általános Iskolába és 
annak az egyik művészeti intézményegysége lett.

A hangszeres és zeneelméleti oktatás megala-
kulásának 30. évfordulójára egy olyan hangver-
sennyel emlékeztünk, ahol a régi, zenei pályán 
lévő növendékeink mutatták be műsorszámaikat, 
majd Szigetszentmiklós Város Önkor mányzata 
jóvoltából egy márványtáblát avattunk a régi 
zeneiskola épületének falán (Váci M. u. 4.). 

A Szebeni úti iskola aulájában kiállítást ren-
deztünk városunk zenei életének múltjából, és 
kiadásra került egy prospektus, amelyben a két 

korábbi intézményvezető, Regősné Nyirő Ildikó 
és Fazekas Mihályné emlékeznek az önálló zene-
iskola addigi évtizedeinek eredményeiről.

MEGNYÍLT A BÖLCSŐDE ÚJ ÉPÜLETE

,,Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. 
Mi igyekezni fogunk, hogy Szigetszentmiklóson 
jó legyen gyereknek lenni” – emelte ki köszön-
tőjében Nagy János polgármester október 
1-jén, amikor ünnepélyes keretek között 
Bágyiné Sutus Hajnalka intézményvezetővel 
átadták a Temesvári utcai bölcsőde új épületét. 

A Vackor Integrált Bölcsőde négy új csoport-
szobával bővült, mellyel további 48 új bölcső-
dei férőhely jött létre városunkban. A két gon-
dozási egység 120 adagos főzőkonyhával ellá-
tott, mintegy 872 m2-es területen helyezkedik 
el. Megvalósultak a kapcsolódó környezetren-
dezési feladatok is: kerítés óvja a gyermekeket, 

valamint parkolók könnyítik a szülők közleke-
dését. A játszóudvar nagysága meghaladja az 
1000 m2-t.

A gyerekek október 4-én már birtokba is ve-
hették az új épületet és játékokat. Sok örömet 
kívánunk nekik és a Vackor Integrált Bölcsőde 
dolgozóinak ebben a szép új intézményrészben.

30 éves az intézményesített zeneoktatás Szigetszentmiklóson
Kincses Edit intézményegységvezető-helyettes írása



TESZEDD! 2021
Városunk lakói és a polgármesteri hivatal 
munkatársai Szigetszentmiklós öt pontján 
próbálták összegyűjteni az eldobált vagy il-
legálisan lerakott hulladékot október 19-én. 
A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma gyar-
országért” mozgalom tagjaként városunk 
több alkalommal szervezett már hasonló 
akciót. A legkritikusabbnak számító területe-
ken ezúttal is több száz kilogramm szemét 
került a gyűjtőpontokra, autók teljes felsze-
relésétől egészen a háztartásból származó 
hulladékig…

A környezetünkért tenni akaró önkénte-
sek a Tűzoltó-öbölben a Fehér Gém-sziget 
végéig, Lakihegyen a Szép utcai kiserdő te-
rületén, Felsőtagon a Barázda utcában, a 
gyártelepi HÉV-megálló környékén, Nagy 
János polgármester csapata pedig a Kincsem 
utcai HÉV-töltés szakaszán dolgozott.

„Gyermekeinknek tisztán szeretnénk át-
adni városunkat. Az idei évben több helyen 
kamerát helyeztünk ki, ahol meg tudtuk 
szüntetni az illegális hulladékok lerakását, 

illetve vannak olyan utcák, amiket sorompó-
val zártunk el, hiszen rengeteg hulladékot 
szállítottak el a területekre, folyamatosan 

azon dolgozunk, hogy ezt a problémát meg-
szüntessük, ehhez pénz és idő szükséges” –
mondta Nagy János.
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Október 16-án a Szigetszentmiklósi Vízi Sport 
Egyesület idén második alkalommal rendezte 
meg a „Dunatakarítást”. A programra 
olyan önkénteseket vártak, akiknek 
fontos városunk tisztasága, akik haj-
landóak „felvenni a kesztyűt” a fele-
lőtlen szemetelőkkel. Egy-egy ilyen 
alkalommal akár több konténernyi 
hulladéktól tisztítják meg a Kis-Duna 
vizét és partszakaszát.

„Több mint ötvenen vettünk részt a takarí-
tásban, a konténer most is megtelt. Nagyon sok 
szemét volt, főleg az M0-s fölött, a szigetszent-

miklósi oldalon. A főág aránylag tiszta. 
Főleg PET-palackok, italosüvegek teszik 
ki a kisebb méretű szemetet, de renge-
teg bútort is összeszedtünk. Inkább a 
szándékosan lerakott szemét volt sok, 

például a horgászállások környékén. 
Egyes lakók sajnos nem a kukába viszik a 

hulladékot, egyszerűbb számukra lerakni vala-
hova. A májusihoz képest viszont jobbnak látom 
a helyi vízszakasz szennyezettségét. Ez talán 

azért van, mert nyár óta dolgozik a tassi erőmű, 
és a szívóhatás miatt nem marad meg a nád 
között annyi szemét, viszi le a Nagy-Dunára” – 
mondta el az egyesület elnöke, Víg Géza.

A már évek óta hagyományos környezetvé-
delmi programot évente kétszer, tavasszal és 
ősszel rendezi meg az egyesület. Az akcióban a 
lakók mellett rendszeresen részt vesznek helyi 
sportolók és önkormányzatunk tagjai, így töb-
bek között Nagy János polgármester is. 

Olvasóink legközelebb 2022 tavaszán csat-
lakozhatnak a természetvédelmi megmozdu-
láshoz.

DUNATAKARÍTÁS



Szék alig maradt üresen az Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny-
termében október 4-én. Délután a Városi Idősek 
Napját ünnepeltük, ahol műsort adtak városunk 
nyugdíjas művészeti csoportjai. Fellépett a Lila 
Akác Nyugdíjasklub, a Sonnenschein Német Ha-

gyo mány őrző Kórus, az Őszirózsa Nyugdíjasklub, 
valamint Orosz Márkó és zenekara. Ünnepi kö-
szöntőt Nagy János polgármester mondott. 
Beszédében kiemelte, „mennyire fontos Sziget-
szentmiklóson az idősek jelenléte, akik nemcsak 
irányt mutatnak az életben, de részt vesznek vá-

rosunk kulturális életében is, és aktívan fenntart-
ják a nyugdíjasklubok létjogosultságát, nem riva-
lizálva, hanem összefogva, erősítve egymást”. 

A beszéd után két 80 éves születésnapost is 
felköszöntött, Szazskó Mária Magdolnát, vala-
mint Lakos Mártont.

Október 2-án az elmúlt évtizedek emlékeit idéz-
ték fel a 30 esztendős Szigetszentmiklósi Ma-
gyar–Finn Baráti Kör Egyesület (Mafib) tagjai. 
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház színházter-
mébe finn dallamok költöztek, finnországi kirán-
dulások, lappföldi emlékek vegyültek a helyi 
előadások és ünnepek fotóival, rövidfilmjeivel.

A jubileumi találkozón az egyesület elnöke, 
dr. Szacsvay Zsuzsa köszöntő beszéde után 
Nagy János polgármester – röviden finnül is 
– gratulált az egyesület városért tett kiemel-
kedő munkájához. Markku Virri nagykövet le-
velét Garai Szilvia, a Finn Nagykövetség képvi-
selője olvasta fel, testvérvárosunk üdvözletét 
Kaisa Pietilä, az Oului Baráti Kör elnöke adta 

át. Emlékeiket, gondolataikat többen megosz-
tották. Az ünnep hangulatát a Napraforgó 
Néptánccsoport tagjai tették színesebbé. 

A finnbarát csoporthoz Szigetszentmiklós 
történelmének meghatározó pontjai is köthe-
tőek. A rendszerváltozás után, 1991-ben ők 
voltak az elsők, akik dr. Becz Miklós vezetésé-
vel civil egyesületet alakítottak városunkban. 
Továbbá nekik köszönhetjük – a ma már 
Ouluhoz csatolt – Haukipudas testvérváro-
sunkat.
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TELT HÁZAS ÜNNEP

HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ!
Boldog születésnapot, Mafib! 
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2021. novemberi programok

November 13., szombat  19.00 
Márton-napi Táncház
Kalotaszegi csárdás – Mezőségi össztánc
Táncoktatók: Kakuk Pál és Füstös Orsolya
Kísér: a BARA Zenekar
Dalokat tanít: Páll Éva
Belépődíj: 500 Ft
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH)

November 14., vasárnap 17.00
Színházi előadás 16+
Daniel Glattauer: Párterápia című vígjátéka két 
felvonásban. Az előadás a Vidor Fesztiválon el-
nyerte a legjobb kamaraszínpadi előadás Pierrot-
díját, Mészáros Máté pedig a legjobb férfi epizód-
alakítás Brighella-díját. SZEREPLŐK: Balla Eszter, 
Debreczeny Csaba, Mészáros Máté
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenyterme

November 15–21., hétfőtől vasárnapig
Biblia Hét
Ökumenikus előadások a Szigetszentmiklósi 
Keresztény Egyházak szervezésében
A belépés díjtalan!
Helyszín: VKKH és az egyházak templomai, gyüle-
kezeti házai
Szervező: Szigetszentmiklósi Keresztény Egyházak

November 16., kedd  18.00
Életmódváltó Klub
„Korhatártalanul – miért jó idősödni?"
Előadó: Endrei Judit szerkesztő-műsorvezető
Moderátor: Petykó Ágnes, a Lakihegy Rádió mű-
sorvezetője. Az előadás után könyvet is lehet vá-
sárolni, amit a helyszínen dedikáltatni lehet. 
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: VKKH 

November 19., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Táncterápia c. angol családi vígjáték
A látszólag tökéletes és rendezett életet élő, ítélke-
zésre és sznobizmusra hajlamos Sandra nyugdíjba 
vonulása előtt nem sokkal felfedezi, hogy a férje 
viszonyt folytat a legjobb barátnőjével. Fényűző 
otthonát otthagyva, bohém húgához költözik, aki 
egy rossz hírű lakótelepen lakik. A  ka rót nyelt 
Sandra eleinte kibírhatatlannak találja új életét, 
azonban egy társastánc-tanfolyam mindent meg-
változtat. Főszereplő: Imelda Staunton
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: VKKH-színházterem

November 20., szombat  9.00–13.00 
„Könyvtárba mentem…” – Őszi Családi 
Könyvtárnap 
Gyerekeknek kézműves foglalkozás 
Aula Könyvtár: kiállítás könyvtárunk legújabb 
könyvei közül; Kiállítás a 30+1 év kedvenc könyve 
szavazásra beérkezett könyvekből; Ingyenes DVD-, 
hangoskönyv-kölcsönzési lehetőség
„Színezd ki magad” sarok
10.00 3D-filmvetítés a Színházteremben
10.00 Gorbacsov titkai című könyv bemutatója a 
tárgyalóteremben
Vendég: Zolcer János, a kötet szerzője
A belépés díjtalan!
Helyszín: VKKH felnőtt- és gyermekkönyvtár

November 26., péntek  19.30
Hallgasd Helyben könnyűzenei klub – Extra
Fellép: Anna & the Barbies akusztik trió
Jegyár: 2200 Ft. Helyszín: VKKH-színházterem

November 26., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör: Finn Függetlenség 
Napja
Esemény jellege: nyilvános. Helyszín: VKKH

November 28., vasárnap  9.00–18.00
Adventi vasárnap
9.00–18.00 Karácsonyi kirakodóvásár télies ízekkel
10.00 Gólyalábas Pásztor – interaktív gyerekműsor
10.00–13.00 Kézműves foglalkozások a Városi 
Könyvtárban
14.00 Adventi rajzpályázat eredményhirdetése
14.15–15.30 Színpadi programok:
Ezüsthárfa énekkar
Sonnenschein – Német hagyományőrző kórus
Székely Miklós Városi Kórus
Csillag Születik Énekiskola
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI musical tan-
szakának növendékei
16.00 Sztárvendég: Péter-Szabó Szilvia akusztik 
koncert
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Adventi köszöntőt mond: Nagy János polgármester.
Imát mond: Deák Csaba görögkatolikus paróchus.
A műsorban közreműködnek: Zsirmon Zsolt trom-
bitaművész, Csuka Ágnes Karolina zongoraművész.
Az adventi műsor után forralt borral és péksüte-
ménnyel látjuk vendégül az ünneplőket!
Helyszín: VKKH előtt

November 29.–december 1.
hétfőtől szerdáig 10.00–18.00 

Kézimunka-kiállítás és -vásár 
Helyszín: VKKH

2021. decemberi programok

December 1., szerda  18.00
Kiállításmegnyitó Révész Ákos;  
megnyitó: Sinkó István 
Helyszín: Városi Galéria

December 1–20.
Róth Miksa-emlékkiállítás
Helyszín: Aula Galéria

December 3., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Farkas Gábor Gábriel és jazztriója
Jegyárak: 2200 Ft/felnőtt, 1500 Ft/nyugdíjas, diák. 
A rendezvény az NKA Hangfoglaló Könnyű  zenei 
Program támogatásával valósul meg.
Helyszín: VKKH-színházterem

December 4., 11., 18.
szombatok  10.00–12.00, 

Baba-Mama Klub 
Helyszín: VKKH

December 5., vasárnap  15.00, 17.00 
Miklósi Mikulás
Mikulás Mese – Grimm-Busz Színház előadása
Helyszín: VKKH

December 9., csütörtök  18.00
Életmódváltó Klub
Helyszín: VKKH

December 10., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Múlt karácsony c. angol–amerikai romanti-
kus vígjáték
Kate csengettyűs cipőben csetlik-botlik London-
szerte és a saját rossz döntései között. Ő ugyanis 
egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltban 
dolgozik manóként. Tom túl szép, hogy igaz legyen, 
amikor besétál az életébe, és elkezd átlátni a fala-
kon, amelyeket Kate maga köré épített. Ám néha 
hagyni kell, hogy a hó ahogy esik, úgy puffanjon, 
néha a szívedre kell hallgatnod… és kell, hogy le-
gyen hited. Főszereplők: Emilia Clarke, Henry 
Golding. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyug-
díjas. Helyszín: VKKH-színházterem

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elő
vételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és Kö
zösségi Ház információján és a jegy.hu oldalon!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezvényeink az érvényes járványügyi szabá
lyok szerint látogathatók!
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Ötvenöt művész alkotásából ÚJ 
jövőKÉP címmel képzőművészeti 
kiállítást rendezett a szigetszent-
miklósi Városi Galéria. Szeptember 
utolsó szombatján a magyar kép-
zőművészeti életben meghatározó 
esemény az immár 22 esztendős 
szigetszentmiklósi Patak Fesztivál.

A meghívásos képzőművészeti 
seregszemlén idén a nemzetközi 
meghívások ugyan elmaradtak, de 
a megnyitóra mégis Német or-
szágtól Sárospatakig érkeztek mű-
vészek, művészetkedvelők. A helyi 
lakosság körében is jelentős érdek-
lődés mutatkozott, a Városi 
Könyv tár és Közösségi Ház máso-
dik emelete megtelt látogatókkal.

A vendégeket a nap háziasszo-
nya, Kontra-Solti Eszter galériave-
zető köszöntötte, a zsűrizés fel-
adatát Szemadám György Mun-

kácsy-díjas festőművész, művésze-
ti író, a Magyar Művészeti Aka-
démia elnökségi tagja; Dréher 
János Munkácsy-díjas festőmű-
vész, a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége festő-
szakosztályának elnöke; Puha Fe-
renc festőművész, akinek köszön-
hetjük a kiállítás rendezését is, és 
Varga-Amár László Munkácsy-dí-
jas festőművész, a Magyar Alkotók 
Országos Egyesület képzőművé-
szeti tagozatának elnöke látta el.

A kiállított festmények, szobrok 
közül a szakmai zsűri négy alko-
tást emelt ki. Tököl Város díját 
Székács Zoltán képzőművész nyer-
te, melyet a település Oktatási, 

Művelődési és Sport Bizottságának 
elnöke, Bosnyák Simonné adott át. 
A további díjakat a zsűri tagjai 
adták át. A Patak Fesztivál díját 
Kovács Péter Balázs Munkácsy-
díjas képzőművész kapta. Az önál-
ló kiállításra való felkérést Kovács 
Johanna művésznő nyerte.

Nagy öröm számunkra, hogy a 
Patak Fesztivál fődíját szigetszent-
miklósi művész nyerte meg. 
Szarkasztikus, ironikus, modern 
ikonjának a szellemiségét díjazva 
Pieronymus Kosch vehette át az 
első helyezéssel járó oklevelet.

A megnyitó ünnepségen Tur-
jánkszy György zenész közremű-
ködött. 

A szigetszentmiklósi Puha Ferenc kiállítása látha-
tó Szegeden, az SZTE-JGYPK Rajz-Mű vé szet-
történet Tanszéken. Puha nagyméretű alkotásai 
két emeletet töltenek meg. Az Ez már babám a 

szubmélység című kiállítást a Szög-Art Művészeti 
Egyesület és a Szegedi Akadémiai Bizottság ren-
dezte. Az 1953 óta Sziget szent mikló son élő és 
alkotó festőművész vásznai városunk számos 

intézményének falait is díszítik. Lendületes alko-
tásai, a színek és formák ütköztetései mindig egy 
valós problémára utalnak, társadalmi helyzetek 
szimbolikáját rejtik.

PATAK FESZTIVÁL 2021
– szigetszentmiklósi a fődíjas –
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Értékes relikviákat adományozott Lukácsi 
Gábor, az 1949-ben alapított Csepel Autógyár 
utolsó vezérigazgatója a szigetszentmiklósi 
Csepel Autógyár Múzeumnak. A gyárat létezé-
sének utolsó öt évében, ’91 őszéig vezette. 
A 30-40 éves tárgyak történetével Lukácsi úr 
élete és tapasztalatai is egybeforrnak.

Minőségellenőrként kezdte, majd üzem-
technikus, művezető, üzemvezető, gyáregységi 
tervosztályvezető, gyáregységvezető, termelési 
igazgató, beszerzési igazgató, végül vezérigaz-
gatója lett 8-10 ezer munkásnak. A három év-
tizeden át tartó, 3-4 éves lépcsőfokokat kitartó 
fejlődéssel, tanulással érte el. Szerinte mindig 
nyitottnak kell maradni, és törekedni kell arra, 
hogy jól csináljuk, amit kiszabott ránk az élet, 
bármely történelmi korban is kaptuk.

„Fontos volt, hogy a legkisebb funkcióban 
lévő ember, az igazgatóig bezárólag, ugyan
azokat az elveket tegye magáévá, ami a kö
zösség érdekeit sugallta, hiszen az egyénnek is 
érdeke, hogy jó minőséget adjon ki a kezéből” 
– meséli. A rendszerváltást „nagy állami földin-
dulásnak” nevezi, melynek következményeképp 
nagyszámú munkás, alkalmazott vált munka-
nélkülivé: 

„Ha van szakember, akkor gépet lehet venni, 
akkor lehet gyártani, akkor mindent meg lehet 
csinálni. Az egész széthullott. Nekem a legna
gyobb fájdalom, hogy a szakemberállomány 
szét lett züllesztve. Nem őrizték meg egyetlen 
vállalatnak sem azt a magját, ami a nemzetkö
zi piacon fölnevelhető lett volna. Nemcsak az 
autógyártásban, hanem a szerszámgépgyártás, 
az energetika és számos egyéb területen is. 
Második vonalbeli emberek kerültek vezető 
beosztásba, nemcsak szakmai, hanem politikai 
érvek alapján. Az eredmény ismert…

…a munkások személyiségjegyeit egy or
szág is tudja ám viselni!” – figyelmeztet. 
„Jellemző a magyarokra, hogy még mindig 

többet képzelünk, hiszünk magunkról, mint 
amit tudunk, ahelyett, hogy megcsinálnánk, 
amit kell. Szakmától, beosztástól függetlenül 
a lényeg az, hogy ne féljünk a változástól, 
próbáljunk megmaradni fiatalnak lélekben, 
tettre készen, ne féljünk a kihívásoktól. Ha 
mindent kritikátlanul átveszünk, akkor mindig 
hanyatt esünk valamiben.”

A volt vezérigazgató hiányolja az igényes 
szakmai oktatást. „Színvonalas oktatás nélkül 
nincs esély a felemelkedésre. Nem panaszkod
ni kell, hanem ahogyan az angol mondja, Do it 
yourself! Csináld magad! Meg kell tanulni 
együttélni a digitális világ kihívásaival, nincs 
más lehetőség.” Tanácsa, hogy…

…gondolkozzunk, bármilyen fárasztó is!

Lukácsi Gábor történeteiben mindig az ember a 
legfontosabb, örök optimizmussal Baranyi 
Ferenc Epiprológus című versének részletével 
mondta el üzenetét: 

Boldog vagyok, hogy láttam ezt a népet 
/ kinyílni rom-hegyek csúcsán gyopáros 
szívósággal még rosszkedvünk telén is. / 
Boldog vagyok, hogy tanúja lehettem
annak a történelmi mozdulatnak, / mely 
azokat próbálta felemelni,
kiket porig alázott s megtiport / a száza-
dokon átcsörtető szegénység.

Lukácsi Gábor a tárgyak között ’74-es emlékér-
met, ’79-es jubileumi kiadványt, ’82-es mi ni-
könyvet, többnyelvű, járműves prospektusokat 
és még egy szerszámot is adományozott a 
múzeumnak, mely a gyár szociális fejlesztései 
kapcsán köthető városunkhoz. A kőműveska-
nalat az egykori gyártelepen található sport-
csarnok – ma már hipermarket – épületének 
alapkőletételénél használták.

MEÓSBÓL VEZÉRIGAZGATÓ



KROKODILTÓL A VEZÉRIG. A sportnapon dél-
után rajtolt a Szabacs Kupa kajak-kenu verseny, 
melyet a Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület 
szervezett. A csodás napsütéses időjárás kedvezett 
a vízi sport szerelmeseinek, nyolcvanan vágtak 
neki a 7 kilométeres szakasznak. A világbajnokok, 
az aktív sportolók, fiatalok és idősebbek mellett  

Nagy János polgármester is elindult a versenyen, 
Polenyák Rolanddal párosban evezték végig a tá-
vot. A mezőny a Krokodil-szigettől indult, majd a 
Taksony vezér híd előtti bójákat megkerülve evez-
tek vissza a rajt helyszínével megegyező célba.

Győztesek kategóriánként: kajak-1 női: 
Majléth Julianna, kajak-1 férfi: Viski Gábor 

Albert, kenu-2 férfi: Pörnyeszi György, Aipli 
Sándor, kenu-2 vegyes: Kovácsné Rózsa, Tóth 
János, tengeri kajak női: Z. Szabó Krisztina, 
tengeri kajak férfi: Kolb Tamás, kenu-4 ve-
gyes: Boros Zsuzsanna, Szomor Julianna, 
Sándor Tamás, Foki Vilmos, MK1 (utánpótlás): 
Boltos Gergely.
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Városi Sportnapot tartottunk szeptember 25-én a 
Kéktó Szabadidőparkban, ahol mozgásterápia, 
jóga, dietetikus-tanácsadás, babamasszázs és 
egyéb, az egészségünkre jótékony hatással lévő 
mozgásformák és tanácsadás is elérhető volt. 
Bemutatkoztak a Sziget szentmiklósi Sport egye-
sületek, a BKG-Prima Kosárlabda Akadémia pél-
dául streetballbajnokságot szervezett. Meg tanul-
hat tuk, hogyan kell helyesen nordic walkingozni, a 
gyerekek akadályfutáson is részt vehettek, de ki-
próbálhattuk a harcművészeteket, vagy elsajátít-

hattuk a jégkorongozás alapjait. Bemutatkoztak a 
siklóernyősök, vívók, a sakkozók és a birkózók is, 
valamint elképesztő akrobatikus elemekkel tarkí-
tott bemutatót tartottak a táncegyesületek. Ha 
valakinek kedve támadt aerobikozni, megtehette 
azt is. Talán nincs is olyan sportág, amely Szi-
getszentmiklóson ne képviseltetné magát. Nagy 
sikere volt az Air Track Show-nak, de talán a leg-
hosszabb sor az Exathlon-pályánál állt, amely 
igazi kihívást jelentett a gyerekeknek. Rendőrségi 
bemutatót is láthattunk, a rendőrök szimulációt 

tartottak az ittas vezetés hatásáról, kipróbálhattuk 
egy szemüvegen keresztül, hogyan viselkednek az 
érzékszerveink, ha alkohol hatása alatt ülünk autó-
ba. A Kéktón lévő programokkal egyidőben, de a 
sportnaphoz tartozó program keretein belül zajlott 
a Szent Erzsébet téri parkolóban a Városi 
Egészségnap, melyen átfogó vizsgálatokat, vala-
mint életmód-tanácsadást vehettek igénybe az 
odalátogatók. Ezeken kívül anatómiai bemutatón 
ismerkedhettünk meg testünk szerveivel. Tekintsék 
meg képekben is a sportnap összefoglalóját. 

SZIGETSZENTMIKLÓSIAK MOZGÁSBAN – SPORTNAP 2021



ÚTON A TÁNCOS VÁNDORSERLEG
Szeptember utolsó hétvégéjén többségében Szigetszentmiklós és környé-
ke táncegyesületeinek növendékei, csaknem 200 fellépő 63 produkciót 
mutatott be a Városi Sportcsarnokban. Az országos Aranyszalag-díj 2021 
elnevezésű rendezvényt a Sziget Dance TSE szervezte. Az új táncos verse-
nyen különböző stílusokat – látványtáncok, latin, standard, klasszikus és 
jazzbalett, hip-hop táncokat – tanuló gyerekek és felnőttek egyaránt be-
mutathatták tudásukat. A vándorserleget a Sziget SC vihette haza, náluk 
marad a következő versenyig.
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A Sziget Sport Club birkózószakosztályának 
szervezésében a Szigetszentmiklósi Városi 
Sport csar nokban rendezték közel kétszáz 
versenyző részvételével a kötöttfogású diák-
olimpia budapesti és Pest megyei régiójának 
fordulóját, valamint a gyerekbirkózógála-
versenyt.

Az október 10-i eseményen, amellett, 
hogy élvezetes küzdelmeket láthattak a kilá-
togatók, a Magyar Birkózó Szövetség meg-
alakulásának 100. évfordulója alkalmából 
centenáriumi díszoklevelet adományozott 
Sziget szentmiklós városának a jövőre 70 éves 
szigetszentmiklósi birkózósport támogatá-
sáért. 

A díjat Komáromi Tibor háromszoros vi-
lágbajnok birkózótól Nagy János polgármes-
ter vehette át.

Centenáriumi elismerésben részesült még 
Tomin Márton, a Sziget SC sportigazgatója, 
Zsig mond Sándor, a Sziget SC alelnöke, 
Gergely László, Nagy István és Szilágyi János, 
a Sziget SC elnökségi tagjai, valamint Csiszár 
János, a Sziget SC volt edzője. 

Különdíjat kaptak a Sziget SC edzői is, név 
szerint Kottes Pál, Rusz Gergely, Szabó Patrik 
és Zsivnovszky György.

A mesterek tanítványai közül húsz fiatal 
mérettette meg magát, melyek érmes ered-
ményei a következők:

CENTENÁRIUMI DÍSZOKLEVELET KAPOTT SZIGETSZENTMIKLÓS
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Burián Krisztián, Kurovics Balázs, 
Simita Áron, Dejcő Benedek, 
Fodor Barnabás, Rácz Gergő.

3.hely:
Sós Zétény, Sebők Levente, Köblő Réka, 

Koltai Botond, Trekóványec Tamás, 
Kis Dominik, Pető Bálint, 

Balogh Szabolcs, Zsivnovszky György.

Minden versenyzőnek gratulálunk,
igazán szép mérkőzéseket láthattunk!
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Már-már presztízskérdés, hogy 
Magyarország legnépszerűbb futó-
versenyén, az Ultrabalatonon a 
Szigetszentmiklósi Futóklub Egye-
sület is indítson futókat. Az idei 
verseny különösen izgalmas volt, 
mert az egyesület hétfős váltócsa-
patán kívül két ultrafutó, Barabás 
László és Berei Tibor egyénileg is 
vállalta a 216 km-es táv teljesítését. 

32 óra állt rendelkezésükre, hogy 
Balatonfüredről indulva körbefussák 
a Balatont. Barabás Lászlónak 137,6 

km-nél egészségügyi okok miatt fel 
kellett adnia a versenyt, Berei Tibor 
viszont kemény küzdelmet folytatva 

önmagával és a távval, 31 óra 25 
perc alatt célba ért. Erre a teljesít-
ményre még a profi futók közül sem 
képes mindenki. Mindketten töretlen 
kitartással edzettek munka és család 
mellett a pandémia ellenére is.

A váltócsapat 21 óra 47 perc 
alatt tette meg a kört a magyar 
tenger körül. Az egyesület tagjai kö-
zül mások céges és baráti csapatok 
tagjaiként vettek részt a megméret-
tetésen. Mind az egyéni, mind a 
csapat teljesítményéhez nagy össze-
fogásra volt szükség, autós és kerék-
páros kísérők segítették a futókat.

A 2022-es Ultrabalaton már ki-
írásra került, a miklósi futóknak nem 
kérdés, hogy jövőre is ott lesznek!

SZIGETSZENTMIKLÓSI FUTÓK AZ ULTRABALATONON
– a Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület írása –

Bár a BKG-PRIMA Sziget szent miklós együttese 
nem tudott győzelemmel bemutatkozni hazai 
pályán, városunk történetének első NB I/A cso-
portos találkozója igazi sportünnep volt a kiláto-
gatók számára.

Az ellenfél VBW Cekk Ceglédet is meglepte a 
kilátogatók magas száma és az általunk generált 
fantasztikus hangulat, amely alaposan megnehe-
zítette Hegedűs Péter vezetőedző dolgát, aki el-
mondása szerint az időkérések alkalmával több-
ször alig tudott kommunikálni csapatával a hazai 
közönség hangorkánja közepette. A mérkőzés iz-
galmai is a hangulathoz igazodtak, ugyanis 
Szigetszentmiklós első NB I/A csoportos rangadó-
ja egy végletekig kiélezett, hosszabbításos össze-
csapás lett, amely végén – sajnos – a vendégcsa-
pat örülhetett. A végeredmény 72-74.

A mérkőzés legeredményesebbje az amerikai 
légiós, Sierra Campisano lett 20 ponttal, de a fiatal 

reménység, Angyal Barbara is 15 pontot tett a kö-
zösbe, és játékát annyira jóra értékelte a szövetség, 
hogy őt be is válogatták a játékhét legjobb ötösébe.

A vereség ellenére a közönség nem csüggedt, a 
mérkőzés végén állva tapsolta a BKG-PRIMA 
Szigetszentmiklós lányait, és együtt ünnepelték 
városunk sportéletének új fejezetét.

A kilátogatók között sok ifjú kosaraspalánta is 
volt, akik most megízlelhették egy valódi A cso-

por tos rangadó ízét, és a szervezett szurkolásból is 
alaposan kivették a részüket. A mérkőzés rendezé-
sét, valamint a kiváló hangulatot mind a szövet-
ség által kirendelt ellenőr, mind az ellenfél, mind a 
szakportálok méltatták. Szigetszentmiklós ötösre 
vizsgázott! Reméljük, egyre többen és többen ki-
látogatnak majd egy-egy hazaira, hogy városunk 
együtt tudjon szurkolni első NB I/A csoportos 
csapatának!

Izgalmak és fantasztikus hangulat az első hazain
AZ IDEI HAZAI MÉRKŐZÉSEK:

November 17., 18.30 – vs Sopron Basket
December 5., 18.00 – vs BEAC
December 12., 19.00 – vs Vasas Akadémia
December 19., 18.30 – vs Atomerőmű 

KSC Szekszárd
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IMPRESSZUM

2021. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Gáspár Petra–Hammer János; Jónás Mónika–Teimer Krisztián György; 
Czifra Katalin–László János; Mateicska Noémi–Rozinger Dániel János; 
Lukács Piroska Mónika–Bőnyei Zsolt; Kovács Eszter Zsófia–Nagy Ádám Zoltán;
Zwick Ildikó–Széman Miklós; Pétermann Andrea–Németh Zsolt; 
Bucsu Gyöngyi Hajnalka–Kocsis Richárd; Bagyinszki Szilvia–Darázsi Zsolt; 
Venczel Gabriella–Marlok András; Szutor Mirjam Inez–Stubán Szabolcs Ádám

2021. SZEPTEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Béres Ferencné (1941), Siró Pál (1935), Durányik Sándorné (1941), 
Póczos Pálné (1942), Csides József (1940)

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: 45. hét: november 8–14.; Kígyó Patika; 
46. hét: november 15–21.; Elixír Gyógyszertár; 47. hét: november 22–28.; 
Melissa Gyógyszertár; 48. hét: november 29.–december 5.; Szent Miklós 
Gyógyszertár; 49. hét: december 6–12.; 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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