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HŐSÖK NAPJA alkalmából megemlékezést tartottunk május 27-én a 
Kossuth Lajos utcai és a Lakihegyi Hősi Emlékműnél a háborúkban el-
esett katonák és civilek tiszteletére. Imát mondott Szalkay László refor-
mátus lelkész.

Beszédet – Nagy János felkérésére - dr. Koós Ferenc nyugalmazott 
iskolaigazgató, neveléstörténész mondott. Köszöntötte az egybegyűlteket, 
és felhívta a gyerekek figyelmét a bátorság és hazaszeretet fontosságára. A 
megemlékezésen közreműködött a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Bandérium, Zsirmon Zsolt trombitán, Csuka Ágnes zongorán. Sziget szent-
miklós Város Önkormányzata nevében Ladányi Sándor és Lupa János ön-
kormányzati képviselők helyeztek el koszorút a Hősi Emlékműveknél.

Június 4-én a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁT ünnepeltük az azo-
nos nevet viselő parkban, a városi emlékműnél. Nagy János polgármester 
köszöntője után Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondott beszédet, 
imát pedig Morva Ákos református lelkész. Valamennyien felhívták a fi-
gyelmet a békére és az empátiára. Az általános érvényű fogalmak, élet-
érzések még nagyobb fókuszba kerülnek manapság, a szomszédunkban 
dúló háborús helyzetben. A világ több ezer településén élő magyar 
testvéreinkkel, testvéreinkért gyújtottuk meg az összetartozás tüzét. 

A megemlékezésen közreműködött az Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI musicalosztálya, fúvószenekara, valamint a Székely Miklós 
Városi Kórus. 

Ó-IÓ-CIÓ… VAKÁCIÓ. Június 15-én elballagott 
városunk valamennyi nyolcadikosa, és ezzel 
minden diáknak beköszöntött a vakáció. Két és 
fél hónapig nincs felelés, dolgozat és nehéz is-
kolatáska, jöhet a megérdemelt nyaralás, pihe-
nés. Nagy János polgármester a Bíró Lajos 
Általános Iskolában búcsúzott a nyolcadikosok-
tól. Beszé dében arra kérte a ballagókat, 
„Bármerre is sodorja őket a nagybetűs Élet, 
tartsák a kapcsolatot osztálytársaikkal, szervezzenek rendszeresen osz-
tálytalálkozókat, valamint legyenek hálásak szüleiknek és tanáraiknak, 
amiért az elmúlt 8 évben mellettük voltak örömben, bánatban, sikerben 
és kudarcban egyaránt.” Szép nyarat, kellemes pihenést és minden jót 
kívánunk az összes diáknak!

KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK. Rendhagyó kerek-
asztal-beszélgetést hívott össze a Vöröskereszt 
helyi alapszervezete június 16-án. Ezúttal nem 
a problémák álltak középpontban, hanem a kö-
szönetnyilvánítás azon egyesületek, szerveze-
tek, egyházak, intézmények képviselői és civil 
önkéntesek számára, akik az ukrajnai menekül-
tek megsegítésében részt vállaltak, vállalnak a 
háború kitörése óta. Városunk képes volt azon-
nal reagálni a szörnyű eseményekre, a polgármester által rendszeresen 
összehívott válságstábok jól koordinált összefogásának köszönhetően 
több száz menekült gondjait tudtuk enyhíteni. Nagy János kiemelte, hogy 
a szervezetek munkája nem lehetett volna ilyen eredményes a lakossági 
felajánlások, adományok, a szigetszentmiklósi emberek jóindulata nélkül. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata” nevű YouTube-csatornánkon mindkét eseményről videóbeszámolót tekinthetnek meg.
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ÖSSZEFOGLALÓ 
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2022. MÁJUS 25-I RENDES, NYILVÁNOS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Szigetszentmiklósi Csépi úti óvoda 
építése c. projekthez kapcsolódó 
fedezetemelés 
Az új, Csépi úti Tündérkert Óvoda szeptembertől 
megnyitja kapuit, a képviselő-testület az intéz-
mény költségvetési tervezetében megállapított 
működési költségek finanszírozásáról döntött.

Az óvoda 8 óvodapedagógussal, 4 dajkával, 1 
kertész-karbantartóval, 1 konyhai dolgozóval, 2 
takarítóval és 1 fejlesztőpedagógussal bővítené 
az alkalmazotti létszámot, ez a járulékokkal és a 
dologi kiadásokkal együtt, a költségvetési év vé-
géig több mint 40 millió Ft költséget jelent, 
melyből Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
36 601 000 Ft-ot biztosít, a fennmaradó össze-
get az óvoda bevétele (étkezési térítésidíj-
bevétel) fedezi. 

2022. évi intézményfelújítási munkák 
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete el-
fogadta a 2022. évi intézményfelújítási munkák 
kivitelezési tervét, amely az alábbi prioritási sor-
rendben fog történni:
  Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde csoport-

szoba-padlózatának cseréje, pincelépcső cse-
réje és alapozási munkák;

  Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde Tipegő 
Tagintézménye szennyvízvezeték-cseréje az 
épületen belül;

  Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal –
Adóhatóság lapostető-szigetelés felújítása;

  Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda főzőkony-
hai szellőzőrendszer továbbfejlesztése;

  Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda konyhai 
felújítása (elektromos hálózat kivételével, 
konyhacsoportszobák elválasztása, nyílászárók 
beépítésével);

  Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda udvari 
szennyvízvezeték-cseréje (vízóraaknától a be-
járatig). 

A tervezett keret bruttó 50 millió forint. 
Amennyiben a fedezet nem kerül felhasználásra, 
úgy további szükséges felújítási munkák végez-
hetőek el a fennmaradó összeg erejéig.

Közérdekű felajánlás elfogadása 
A Leshegy Kft. három szigetszentmiklósi terület 
(Orsolya köz, Héja utca, Horgász köz) felújítását 
és az Akácliget Óvoda klimatizációjának befeje-
zését ajánlotta fel Szigetszentmiklósnak. Ezen-
kívül a Nap utcában járdát, a lakihegyi rendelő-
nél pedig új kerítést kapott a város. 

Nagy János polgármester a testületi ülésen 
elmondta, hogy minden olyan lehetőséget 
örömmel fogad a város, amely Szigetszentmiklós 
fejlődését szolgálja.

„Petőfi 200 Program” pályázati 
felhívásán történő induláshoz 
szükséges döntések meghozatala 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt ve-
szünk a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 
Ideiglenes Kollégiuma pályázaton, melyben a 
Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális 
tevékenységek és események megvalósítására, 
valamint a többi között köztéri emlékhelyek elké-
szíttetésére, felújítására nyílik támogatási keret. 
Önkormányzatunk célja Kardos István és 
Komáromy Alajos 1848-as főhadnagyok síremlé-
kének restaurálása, illetve kertrendezése a Városi 
Temetőben. 

Kérelem az Utcai Gondozó Szolgálat 
működtetésére
A képviselő-testület döntése alapján Sziget szent-
miklós Város Önkormányzata a tavalyi évhez ha-

sonlóan, ez évben is 846 000 Ft-tal támogatja a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer ve zete ál-
tal működtetett Utcai Gondozó Szolgálatot. 

A szolgálat munkatársai a többi között a haj-
léktalan emberek szociális, mentális gondozását, 
az ilyen egyének, csoportok felkutatását és támo-
gatását, valamint krízishelyzetek feloldását végzik. 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Az elmúlt időszakban több módosítási igény 
merült fel az egészségügyi alapellátást tartalma-
zó rendeletünkre, többek között az iskola-védő-
női körzetek kialakítására, a háziorvosi, fogorvo-
si, gyermekorvosi alapellátásra, valamint ügyele-
tetek ellátására, és az iskolai-egészségügyi ellá-
tásra. Ezekre körzetmódosításokat kellett elvé-
gezni, melyeket egyeztetni kell az engedélyeket 
kiadó hatáskörrel bíró állami szervekkel. Ezeken 
kívül két háziorvosi körzetre benyújtott pályázat 
is elbírálásra került. Az Ukrajnából érkező szemé-
lyek egészségügyi ellátását is biztosítani kell, 
mely a Dr. Lengyel Lajos utcai rendelő kijelölésé-
vel lesz biztosítva. Jóváhagyás esetén a módosí-
tott rendeleteket 2022. augusztus 1-jével java-
solt hatályba léptetni. 

Virágos Szigetszentmiklós pályázat 
A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatot hir-
detett Virágos Magyarország címmel, melynek 
célja, hogy a magyarországi lakosok bemutat-
hassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket, 
kertjeiket. Ehhez a kezdeményezéshez kapcso-
lódva, Sziget szent miklós Város Önkormányzata 
is pályázatot hirdetett, melyben városunk lakosai 
versenyezhetnek a legszebb előkert, legszebb 
balkon tulajdonosának címéért. 

Jelentkezési adatlap és további részletek a 
www.szigetszentmiklos.hu weboldalon.

A nyílt ülésekről készült videófelvételeket 
a „Szigetszentmiklós Város Önkormányzata” 

YouTube-csatornán, vagy a „Szigetszentmiklós 
Város Hivatalos Oldala” 

Facebook-oldalon megtekinthetik.
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MEGÚJULT AZ ALULJÁRÓ 
A 2006 Balogh-Út Kft. vezetője és 
munkatársai jóvoltából megújult, 
járhatóbbá és esztétikusabbá vált a 
Kisfaludy utcai aluljáró. A területről 
7 m3 szemét és zöldhulladék, vala-
mint 6 m3 föld lett eltávolítva, 50 
m2 geotextil, 10 m3 kulékavics az 
út, 15 m3 murva a járda kiépítésé-
hez került felhasználásra. Az út to-
vábbra is csak gyalogosan és kerék-
párral használható. Nagy János 
polgármester saját költségen, a la-
kossággal közösen szerette volna 
helyrehozni az aluljárót, de Balogh 
György, a kft. vezetője átvállalta az 
anyagi terhet és a munkálatokat is. 
Mint helyi lakos, szívügyének érez-

te, hogy lehetőségeihez mérten 
segítse Sziget szent miklós fejlődé-
sét. Városunk lakóinak nevében is 
köszönjük adományát!

NÉPSZERŰSÍTJÜK A SAKKOT 
Június végén megérkezett városunk-
ba a Nagy János által, polgármesteri 
keretből vásárolt négy sakkasztal. 
A városvezető eddigi tapasztalata és 
a városi sakkverseny népszerűsége 
kapcsán döntött a parkok sakktáblák-
kal való fejlesztéséről.
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BIZONYÍTVÁNY NEM CSAK DIÁKOKNAK

A szigetszentmiklósi óvodákban, iskolákban 
dolgozó nevelőket, tanítókat, tanárokat, okta-
tói-nevelői munkát segítőket, az intézmények 
működését biztosító technikai dolgozókat, és 
az intézmények vezetőit köszöntöttük a városi 
pedagógusnapon.

Az Ádám Jenő Általános Iskola hangver-
senytermében a Napraforgó néptáncegyüttes 
tagjai mezőföldi és nagyecsedi táncokat, az 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Mű vé-
szeti Iskola zeneművészeti ágazatának diákjai 
Telemann-, Schmitz- és Händel-darabokat ad-
tak elő, az iskola elsős tanulói pedig gyermek-
táncokat.

Városunk önkormányzata 2017 óta minden 
évben Csikesz Endre-díjat adományoz olyan 
személyeknek, akik az oktatás területén kiemel-
kedő munkát végeznek a közösség érdekében. 
A több mint száz éve élt szigetszentmiklósi re-
formátus rektortanító nevét viselő díjat unoká-
ja, Csikesz Irma, és városunk polgármestere, 
Nagy János adták át két diáknak és négy peda-
gógusnak:

  Bárdos Réka Luca, a Bíró Lajos Általános 
Iskola 8.d osztályos tanulója,

  Radnai Lili Emma, a Szigetszentmiklósi 
József Attila Általános Iskola 8. osztályos  
tanulója,

  Holdonnerné Fazekas Judit óvodapeda-
gógus, Mocorgó Óvoda,

  Soókyné Lóderer Zsuzsanna, a József 
Attila Általános Iskola tanítója,

  Veres István, a Bíró Lajos Általános Iskola 
tanára,

  Szerticsné Pinczés Mária, a Batthyány 
Kázmér Gimnázium pedagógusa.

Az ünnepi rendezvényt Gömöri András Máté 
színész, előadó klasszikus musicaldallamokkal 
és slágerekkel zárta. 

Valamennyi pedagógusnak, nevelési, oktatási 
intézményben dolgozónak köszönjük munkáját!

A díjazottaknak gratulálunk, róluk hosszabb 
bemutatást a www.szigetszentmiklos.hu web-
oldalunkon olvashatnak.
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GYERMEK                 
Varázslatos gyermeknapra invitáltuk május 28-
án a családokat a Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház elé. A borús idő ellenére sokan látogattak ki 
a rendezvényre, ahol a Szigetszentmiklósi 
Nagy családosok Egye sülete sátrában kavicsfes-
tés, a Magyar Vörös keresztnél rajzverseny, a 

polgárőröknél kézműves foglalkozások, a Szi-
get szentmiklósi Rend őr kapitányság standjánál 
játékos közlekedési és bűnmegelőzési feladatok 
várták a gyermekeket. A Katáng zenekar telt 
házas koncertje egy mesés utazásra is eljuttatta 
a résztvevőket, míg az Aszalt-aszfalt rajzverse-
nyen krétarajzzal mutathatták be az általuk el-

képzelt városközpontot a vállalkozó kedvű 
gyermekek. Táncoló kutyusok, agyagozás, ját-
szóház, ugrálóvár, kerékpárból kialakított 
ügyességi játékok, a Német Nemzetiségi Klub 
finom fánkjai és a városnéző kisvonat – melyen 
több mint 500-an utaztak a program ideje alatt 
– tette színessé az idei városi gyermeknapot.

AZ ÉV IFJÚ TUDÓSA A MIKLÓSI FIÚ 
Széles Tamás, a 
Szi get szentmiklósi 
Batthyány Kázmér 
Gim  názium 11. év-
folyamos tanulója 
első helyezést ért 
el az Ifjú Tudósok 
tudományos kö-
zépiskolai vetélke-
dőn. Az Emberi 
Erő források Mi-
nisz  té riu ma és az 

Oktatási Hivatal által hirdetett többfordulós ver-
seny döntő megmérettetésén Tamás elnyerve a 
szakmai zsűri elismerését, így „Az Év Ifjú Tudósa 
Informatika Tudo má nyágban” címet vehette át 
Kásler Miklós minisztertől. Az első díjjal együtt 
járó nyeremény a többi között 100 többletpontot 
jelent a felsőoktatási felvételi eljárás során.  
Szívből gratulálunk Széles Tamásnak és felkészítő 
tanárának, Czita Zoltánnak! 

A versenyt az M5 televízió is sugározta, a mű-
sor visszanézhető a mediaklikk.hu Ifjú Tudósok 
videó június 5-i adásában. 

(Fotó forrása: mediaklikk.hu)

24 EZREN FAGYIZTAK EGYSZERRE
A Rotary Club Szigetszentmiklós-Dunaharaszti gyereknapi 
program gyanánt Guinness-rekordkísérletet hajtott végre. 
Május 26-án, egyidőben az ország 50 településén több 
mint 24 000 gyerek – köztük a Kardos iskola 870 tanulója 
– evett egy-egy jégkrémet. A csomagolástól pontosan 13 
órakor fosztották meg a hűsítő édességet, melyet interne-
ten élő kapcsolatban bizonyítottak. A programon Nagy 
János polgármester is részt vett. A szervezők elmondták, 
ha sikerül megdönteni a Guinness-rekordot, akkor jövőre 
még több iskolát hívnak meg közös fagyizásra.

🌞 

JOLIKA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÜK. 90. születésnapja alkalmából Kocsis Jánosné Jolikát köszöntötte Nagy János pol-
gármester június 8-án. Jolika néni gyermekkorát egy Szabolcs megyei településen töltötte, ahol gyümölcsöt ter-
mesztettek, libákat tartottak. Iskolába járni nem volt lehetősége, a helyi pap tanította őt és társait. 40 éve költözött 
Szigetszentmiklósra, és a Csepel Autógyárban kezdett dolgozni, ahol kiváló munkásként még újságcikket is írtak 
róla. Jolika néni átélte a II. világháborút, az ’56-os forradalmat és a rendszerváltás időszakát is, de sohasem félt 
semmitől. Azt mondja, őt a szorgalma és a kitartása mindenen átsegítette. Manapság – így, 90 évesen – napi 4 órát 
tornázik, sokat sétál, imádja gyerekeit, unokáit és öt dédunokáját. Isten éltesse, Jolika néni, erőben, egészségben!
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Június 11-én faültetéssel kezdődött a 13. In -
gye nes Tanévzáró Koncert. Nagy János polgár-
mester kezdeményezésére és támogatásával 
ajándék facsemetéket kaptak azok a ballagó 
osztályok, ame lyek vállalták, hogy nem hasz-
nálnak lufit az iskolai ünnepeken. A Kéktó Sza-
bad idő parkban a nyol cadikosok maguk ültették 
el a fákat, melyekre emléktábla került iskolájuk 
nevével.

MRW, Schwartz Dávid, és a Soulwave kon-
certek előtt hajmeresztő mutatványokkal lép-
tek fel az MTB-BMX kerékpáros srácok, a Solo 
Spar ta cégtől ajándék bukósisakot kapott, aki 
kipróbálta a Lime Technology elektromos rolle-
reit, és húszan kezdték el graffitivel díszíteni a 
vásznakat, miközben folyt a szavazás a legjobb 

osztálytablóról. Este a díjakat Nagy János pol-
gármester és Lázár Gergő, az eseményt szerve-
ző Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató-
ja adták át.

Graffitiverseny: 14 év alatti kategória: 
I. hely: Babik Viktória és Tóth Regina Blanka
II. hely: Vigh Linda
III. hely: Kósa Bori 
Különdíj: Molnár Szintia és Gelencsér Csenge
 

14 év feletti kategória: 
I. hely: Baranyai Szabolcs
II. hely: Szászvárosi Virág
III. hely: Dózsa-Farkas Dóra 
Különdíj: Havasi Bence

Tablóverseny: 
I. hely:    József Attila Általános Iskola  

8.H osztály 
II. hely:   Kardos István Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnázium  
12.A osztály 

III. hely:  József Attila Általános Iskola  
8.B osztály

BULIVAL ZÁRTUK A TANÉVET

Gratulálunk mindenkinek! Bízunk benne, 
hogy valamennyiőtök számára örömet 
okozhattunk nyárindító bulinkkal! Kellemes 
szünetet, a még vizsgák előtt állóknak pe-
dig sok sikert kívánunk!
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KISVÁROS: Mondanám, hogy semmit nem 
változtál, de inkább nem mondom. 
Mondanám, hogy beszélj az elmúlt évtize-
dekről, de akkor itt ülhetnénk reggelig. 
Mondhatnám, hogy várom az új lemezt, de 
az elmúlt években ezt sokszor mondhatták 
már (hiába), úgyhogy ezt sem mondom. 
Inkább arról beszéljünk, hogy vagy manap-
ság, min dolgozol?
LESKOVICS GÁBOR: Jó, hogy nem mondod el 
ezeket a mondatokat, mert zavarba jönnék. 
Egyébként, köszönöm, jól vagyok, dolgozom, 
mondhatnám, csak a zene van… De hát 17 éves 
korom óta csak a zene van. Az underground 
aranykora a ’80-as évek elején volt, mi is akkor 
alakultunk egy szigetszentmiklósi pincében, de 
kijelenthetem, hogy a hülyéskedésből, zenélge-
tésből lettünk, akik lettünk, és remélhetőleg 
leszünk is még sokáig.

Az, hogy lettünk, az a szigetszentmiklósi 
MOZInak köszönhető. Volt egy buli, ahol két 
blueszenekar koncertezett, megkértük őket, 
hadd játsszunk mi is. Na, ott léptünk fel először. 
Persze eljöttek a haverjaink közönségnek, ezért 
beleadtunk apait-anyait. Állati nagy sikerünk 
volt! Ugyan zenélni nagyon nem tudtunk, de 
tele voltunk energiával, úgy játszottunk, mint-
ha egy óriási koncerten lennénk, igazi koncert-
hangulat alakult ki. Szóval rákaptunk az ízére. 

KV: 1983-ban alakult a Pál Utcai Fiúk. 
A közel 40 év alatt körülbelül 2000-szer 
léptetek közönség elé, és a mai napig játsz-
szátok a 8. osztályban íródott slágereiteket 
is. A hazai zenekarok parányi része mond-
hatja ezt el magáról.
LG: Valóban, ez egy fantasztikus dolog, voltak 
olyan éveink, amikor több mint száz koncertet 
adtunk. Többen kérdezik, hogy nem unjuk-e, 
unják-e, de a válasz egyértelműen nem. Látjuk, 

halljuk a dalainkat énekelni a tizenévesek köré-
ben, és ennél nagyobb visszajelzés, öröm nem 
is érhet minket. Ezek a dalok lassan túlélnek 
bennünket, de eközben sikereket érünk el az 
újakkal is, szerencsére működik a folytonosság. 
Sokszor voltunk jó időben jó helyen, pl. a rend-
szerváltás idején, tehát fontos a szerencse, de 
talán még fontosabb a kitartás a saját stílusunk 
mellett és az emberi kapcsolatok a zenekaron 
belül. Sikerünk titka is talán az, hogy ilyen 
hosszú idő alatt is önazonosak maradtunk.

Számomra nyomasztó volt például sztárze-
nekarként a hatalmas rajongótábor, ebből a 
vonalból önként ki is léptünk, és hitelesen ma-
radtunk úgymond „garázszenekar”. Soha nem 
volt célunk, hogy ebből gazdagodjunk meg. 
Látszik rajtunk a színpadon, hogy szeretjük, 
amit csinálunk. Jól érezzük magunkat, akkor is, 
ha nem több tízezres tömeg előtt játszunk. 

KV: Rendszeresen feltűnsz koncerteken a 
közönség soraiban is, és zsűrizel tehetségku-
tatókon. Hogyan látod a mai előadókat?

LG: Rengeteg jó dalszöveg és dallam születik, 
de azt tapasztalom, hogy legtöbben a megél-
hetésük érdekében langyos vízben maradnak. 
A  rádióban is ilyen „megúszós” zenekarok 
mennek. Szomorú, hogy nem mernek önállóak, 
eredetiek lenni. 

Leskovics Gábor 56 évesen, ennyi év tapasz-
talat után is mérhetetlen szerénységgel ama-
tőrnek nevezi magát. Mint mondja, inspirá-
cióit és folyamatosan bővülő tudását más 
zenészek megfigyelése útján gyűjti. El árulta, 
hogy ma a zene mellett valamennyiük életé-
ben a család vette át a fontosabb szerepet. 

Aktuális turnéik során az ország számos 
pontján megfordulnak, a nyári fesztiválidő-
szakban külföldön is fellépnek, és természe-
tesen készülnek már a 2023-as jubileumi 
koncertre. (https://www.facebook.com/
palutcaifiuk)

A bál és a nyár a szívükben örökké tart talán…
„A fiúk a lányokkal táncolnak reggelig,
Gyerünk, kedves, mutassuk meg nekik!
A világ a szolgám, az én szívem szabad,
Gyerünk, kedves, most mutasd meg magad!
Hány évig tart még a nyár?
A szívünkben örökké talán.”

Részlet a Pál Utcai Fiúk Bál című slágeréből

Tagok balról jobbra, felső kép: Papp Ernő, 
Leskovics Gábor, Eőry Tamás, Majoros Éva, 
Potondi Anikó, Turjánszki György, Zelenák 
Tibor. Alsó kép: Molnár Balázs, Farkas Zoltán, 
Potondi Anikó, Leskovics Gábor, Varga László, 
Szűcs Krisztián.

LECSÓ KÁVÉVAL
Akkor kezdte, amikor még kézről kézre jártak a másolt kazetták, és a nyugati zene lassan, 
de biztosan nyúlt át a határon, nyúlt, mint a ceruzával visszatekert magnószalagok. 
Ő Leskovics Gábor, az ízig-vérig szigetszentmiklósi Lecsó. A Pál Utcai Fiúk és a Kiscsillag 
zenekarok alapító tagja, több évtizede a Kispál és a Borz és az Üllői Úti Fuck vendége, 
énekel, gitározik, zongorán és szájharmonikán játszik, szöveget ír és dalokat szerez. 
Bárhonnan is ismerjük, tudjuk, hogy rendkívül sokoldalú, mindig megújuló, de mégis tra-
dicionális alterzenész. Rég láttuk egymást, ittunk egy kávét, és a PUF-ról beszélgettünk.
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Steinheim, németországi testvértelepülésünk kempoegyesületének 
tagjait fogadta Nagy János polgármester és Ladányi Sándor önkor-
mányzati képviselő május 30-án. A sportolók Harsányi László, a 
Seinchin Karate SE vezetőjének meghívására érkeztek városunkba, 
és elmondásuk szerint nagyon tetszett nekik az itteni sport- és 

kulturális élet. Meglátogatták a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban a Városközpont Ötletpályázat kiállítását is, majd a baráti 
beszélgetések után bemutató edzést tartottak a József Attila 
Általános Iskolában. Steinheim kemposai öt napot töltöttek Sziget-
szent miklóson.

A pünkösdi hétvége két napján összegyűlt a ké-
zilabdázók apraja-nagyja.

Az eseménysorozat a jubileumi sportnappal 
kezdődött, ahol szinte minden korosztály meg-
mutatta tudását és lelkesedését, hiszen nemcsak 
az öregfiúk és az utánpótláscsapataink játszottak 
mérkőzéseket, hanem a szülők is beálltak játszani, 
és kipróbálták magukat a pályán. Megtapasz tal-
hatták, milyen irányítónak lenni, vagy beállóban 
nagyokat esni, kapusként bátran a lövések elé 
állni. A miklósi öregfiúk újra összecsaptak a 
tököliekkel, ahol 30-tól 75 éves korig mindenki 
képviseltette magát a pályán, újra előcsalva az 
emlékeket és az érzelmeket a barátság és a sport 
iránt. A megérdemelt jutalmat – gulyáslevest és 
sört – a mérkőzések résztvevőinek az egyesület 
biztosította, mely közben hosszú beszélgetések és 
anekdoták cserélődtek a régi sportbarátok között.

Délutáni záróprogramként az NB I/B-s fel-
nőtt csapatunk mérkőzése előtt az NB II-es fel-
nőtt-, míg a szünetben az U15-ös és U14-es 
csapataink éremátadására került sor, hiszen a 
bajnokságban ezüstérmet, illetve utánpótláscsa-
pataink bronzérmeket harcoltak ki maguknak, 
amelyre mindenki nagyon büszkén tekint.

A jubileumi sportnap, mondhatni, katarzissal 
zárult, hiszen a nap végén a felnőtt NB I/B-s 

csapatunk a Salgótarján együttese ellen lépett 
pályára. Egy különösen izgalmas mérkőzést lát-
hattak a nézők, melynek végén egygólos hazai 
győzelemmel, maximális „fair play” játékkal sike-
rült bezsebelnünk a két pontot, ezzel 9. helyen 
zárva a bajnokságot.

A mérkőzés szünetében a Klassz-X SE csodás 
produkciójával szórakoztatta a nézőtéren vára-
kozókat. Vasárnap este is méltóképpen ünnepel-
tük az elmúlt 30 évet, hiszen egy nagyszabású 
bállal adóztunk a múlt és jelen emlékei, eredmé-
nyei előtt. Míg a vendégek az üdvözlő ital elfo-
gyasztása után elfoglalták a helyüket a 30 kerek 
asztal egyikénél, addig a Sziget Dance Táncsport 
Egyesület táncosai már javában készültek, hogy 
ideillő lendülettel és varázzsal indítsák el és ala-
pozzák meg az este hangulatát.

A táncosok fellépését követően Kovács István, 
a Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör elnöke 
állt a mikrofon elé, hogy a jelen lévő alapító ta-
goknak, illetve az egyesületet sok éve segítőknek 
fejezze ki köszönetét, és átadja a díjakat, melyek 
szimbolizálják az elmúlt 30 éves munkájukat és 
teljesítményüket.

A remek svédasztalos vacsorát és a Halász 
zenekar által biztosított kiváló hangulatot köve-
tően sztárvendégeink – Békefi Viki és Feng YA OU 
már a színfalak mögött várták, hogy levegyék a 
lábukról a közönséget, köztük városunk polgár-
mesterét is.

A magas színvonalú műsor és a 30 éves jubi-
leumi, hatalmas torta után fergeteges táncos 
mulatság kerekedett a csarnokban. 

A tombolahúzáson legszerencsésebb vendé-
günk egy kétszemélyes wellnesspihenéssel gazda-
godott, de a támogatóknak köszönhetően sok 
gyönyörű és értékes ajándék került kisorsolásra.

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy a Sziget-
szentmiklósi Kézilabda Sportkörnek ez egy újabb 
nagy dobása volt, melyhez ezúton köszönjük 
mindenkinek a részvételét, aki velünk ünnepelt 
és részese volt a két nap eseményeinek! Talál-
kozzunk jövőre is!

Az SZKSK beszámolója

TESTVÉRVÁROSUNK HARCMŰVÉSZEI
LÁTOGATTAK HOZZÁNK

30 ÉVES A MIKLÓSI KÉZILADBAKÖR
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2022. MÁJUS HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Sárkány Béláné (1931), Bugram Gábor Andrásné (1939)
Koós Levente Lajos (1940)

2022. MÁJUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Botos Dzsenifer–Fenyő Ernő
Juga Mária Magdolna–Marincas Adrian Gheorghe
Bódis Edina–Péter István
Molnár Viktória–Vasmatics József László
Cseke Orsolya–Szabó Adorján
Szőke Regina–Kemecsei Kristóf László
Molnár Judit–Fodor János Tamás
Kabács Judit–Varga Zsolt
Pistai Erika–Szekrényesi Lajos 
Törőcsik Annamária–Tóth József Gábor

ANYAKÖNYVI HÍREK
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GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE:
28. hét  július 11–17.  Kígyó Gyógyszertár
29. hét  július 18–24.  Elixír Gyógyszertár
30. hét  július 25–31.  Melissa Gyógyszertár 
31. hét  augusztus 1–7.  Szent Miklós Gyógyszertár 
32. hét  augusztus 8–14.  Regina Gyógyszertár 
33. hét  augusztus 15–21.  Kígyó Gyógyszertár 
34. hét  augusztus 22–28.  Elixír Gyógyszertár

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

Elixír Gyt.: 24/444-228, Ősz u. 15.; Kígyó Gyt.: 24/368-461, Bajcsy-Zs. út II. 
üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517-040, Petőfi S. u. 12.; Regina Gyt.: 24/540-915, 
Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365-700, Radnóti u. 4.
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A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
Megjelenik 16 800 példányban. Főszerkesztő: Farkas Éva. 
Szerkesztő: Germán Melinda. Telefon: 24/505-593 DTP: EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós ISSN: 1418-1428

A legfrissebb hírekért, kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szi get-
szentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon a Szigetszentmiklós Város 
Hivatalos Oldalát, illetve a buszmegállókban kihelyezett InfoPontok 
tartalmát. Videó-összeállításainkat a „Szigetszentmiklós Város Önkor-
mány zata” YouTube-csatornán láthatják.

A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény fenntartja!

IMPRESSZUM

Címlapon: „Az én placcom – Szigetszentmiklós 2030” graffiti verseny 14 év felet-
ti kategória nyertese, Baranyai Szabolcs alkotás közben.
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