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A testület az alábbi határozatokat és rendeleteket terjeszti elő azok 
újratárgyalása, illetve véleményezése érdekében:

  1. 372/2020 (XI. 25.) Új közforgalmú gyógyszertár létesítése.
  2. 20/2020 (XII. 08.) Önkormányzati rendelet. A közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet megalkotása.

  3. 402/2020 (XII. 08.) Ürgehegyi fejlesztéssel kapcsolatos döntések – 
a telepítési tanulmányról, a településrendezési szerződésről és a 
belterületbe vonási kérelemről szóló döntés.

  4. 406/2020 (XII. 10.) A Sáméhegyi fejlesztés kapcsán létrejött tele-
pülésrendezési szerződés módosítása – megállapodás az I. ütem 
műszaki tartalmáról 2.

  5. 433/2020 (XII. 16.) Az Aries Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága.
  6. 17/2021 (I. 25.) Iskolaorvosok illetménykiegészítésének visszavonása.
  7. 37/2021 (II. 04.) A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve.
  8. 3/2021. (II. 12.) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és 

tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költ-
ségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 
25/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata.

  9. 61/2021 (II. 18.) Testvérvárosi megállapodás tervezése.
  10. 72/2021 (III. 08.) 416/2020. (XII. 14.) sz. önkormányzati határozat 

módosítása.
  11. 140/2021 (V. 18.) A Kakukkfű utca felújítása.
  12. 10/2021 (V. 18.) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2020. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata.

  13. 197/2021 (V. 27.) Temesvári úti óvoda generálkivitelezése – köz-
beszerzési eljárás visszavonása.

  14. 204/2021 (V. 31.) Önkormányzati határozatok végrehajtási határ-
idejének módosítása.

  15. 221/2021 (VI. 7.) Civil, szabadidő-sportszervezetek és egyházak 
2021. évi önkormányzati pályázatainak elbírálása.

  16. 227/2021 (VI. 14.) Duna-parti lejáró létesítése a 2518 hrsz.-ú in-
gatlan igénybevételével.

  17. 230/2021 (VI. 14.) Szigetszentmiklós belterületi úthálózatán 
burkolatfelújítási munkák végzése 2021. évben.

  18. 231/2021 (VI. 14.) Közcélú műsorgyártást támogató szerződések 
megkötése.

  19. 232/2021 (VI. 14.) Szigetszentmiklós Városháza buszmegálló 
utasváró épületének felújítása.

  20. 12/2021 (VI. 15.) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata.

  21. 144/2021 (IV. 29.) A Rév sor 4202 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogá-
nak rendezése. 

  22. 4/2021 (I. 19.) Alpolgármesteri megbízatás visszavonása.
  23. 430/2020 (XII. 14.) A beszerzési szabályzat elfogadása.
  24. 23/2020 (XII. 15.) A szervezeti és működési szabályzatról szóló 

19/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS, 2021. 06. 21.
– összefoglaló –

Városunk bruttó 940 101 Ft, továbbá a térfigye-
lő kamerarendszer bővítésére bruttó 7 958 774 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
kiírt Az illegális hulladéklerakók felszámolása 

érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!" 
Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme 
tárgyú pályázati felhívás lebonyolítója (támo-
gatója) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A fenti projekt keretében 6 utca teljes hul-
ladékmentesítése valósult meg, a Datolya 
utca; Mogyoró utca; Lugas utca; Gyümölcsös 
utca; Szüret utca; Farkas utca területei tisztul-
hattak meg az illegálisan elhelyezett, cca. 74 
m3 hulladéktól.

A mezőőrök, közterület-felügyelők is ellen-
őrzéseket végeznek a tettenérés, illetve a hulla-
déklerakás megelőzése érdekében, de önkor-
mányzatunk a megtisztított területeket ennél is 
fokozottabban kívánja majd ellenőrizni. 

A kamerával védendő területek kijelölésé-
nél a nagyobb forgalmú utaktól távol eső, el-
sősorban külterületi földutakon kialakuló ille-
gális gócpontok megfigyelését tartottuk szem 
előtt. Az alábbi területekre helyeztünk ki új 
kamerákat a pályázat keretében:

 0227/1 hrsz. – Komp utca; 
 043/2 hrsz. – Tököli út–Honfoglalás utca;
 11500/6 hrsz. – Barázda utca–Tengeri utca. 
A fent említett 3 db kamera Sziget szent-

miklós Város jelenleg is üzemelő térfigyelő 
kamerarendszerébe integrálható. 

A felhasznált pályázati források elszámolá-
sához szükséges dokumentáció összeállítása 
megkezdődött.

A Fidesz–KDNP-frakció rendkívüli testületi ülést hívott össze 
2021. június 21-én, „A járványügyi veszélyhelyzetben hozott pol-
gármesteri döntések felülvizsgálata” címmel. A jegyző ellenjegy zési 
záradékkal hívta fel a testület figyelmét arra, hogy a beadvány a 
törvényességnek nem felel meg, az önkormányzati döntések 
jogszerűségének vizsgálatára kizárólag a Kormányhivatal jogosult, 
törvényességi felügyeleti eljárás keretében. A Kormányhivataltól 
ezzel kapcsolatban visszajelzés nem érkezett. Emiatt a frakciónak 
módosítania kellet a napirendi pont tartalmát, hiszen a benyújtott 
előterjesztés és annak javaslata így jogszabálysértő lett volna. 

A módosítást a testület elfogadta. A Fidesz–KDNP-frakció által 
benyújtott 20 db polgármesteri döntés mellé Jószai Attila (DK) 
további 4 polgármesteri döntéssel egészíttette ki a Fidesz–KDNP 
javaslatát. A polgármesteri döntések újratárgyalásáról a képviselő-
testület többsége nem kívánt külön pontokban szavazni, hanem 
egyben. A Fidesz–KDNP-frakció és Jószai Attila (DK) javaslatait a 
képviselő-testület 9 igen (dr. Vántsa Botond, Jószai Attila, 
Gyurcsik József, Sallai Gábor, Kövesdi László, Orosz László, Sveda 
Zsolt, Tóth Imre, Becz Péter) és 4 nem ( Nagy János, Jaksa-Ladányi 
Emma, Ladányi Sándor, Lupa János) aránnyal szavazta meg.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata idén is folytathatja a harcot 
a jogtalanul kihelyezett szemét ügyében
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Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából a Szigetszentmiklósi Képviselő-testület 
megemlékezésre várta a lakosokat. Az emléknap 
nevét viselő Nemzeti Összetartozás Parkban 
testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós delegáció-
ját, Len Emil Balázs alpolgármestert és Keresztes 
Zsombor képviselőt köszönthettük, akik öröm-
mel fogadták el meghívásunkat, hiszen eddig a 
koronavírus-járvány miatt csak online térben 
tudtunk kapcsolatot tartani. Len Emil hihetetle-
nül nagy örömnek értékelte, hogy együtt emlé-
kezhetett meg a két település e nemzetünk szá-
mára kiemelt, bár gyászos napon. Hangsúlyozta, 
ismét bebizonyíthatjuk, hogy a tragikus történel-
münk ellenére is képesek vagyunk a megújulásra 
és az előttünk álló feladatok megoldására. 

A beszédeket követően az Ádám Jenő Ál ta-
lános Iskola és AMI, a Magyarock Dalszínház, 
valamint a Székely Miklós Városi Kórus előadá-
saival folytatódott a műsor. 

Hutóczky Béla római katolikus címzetes es-
peres mondott imát, majd 20 óra 21 perckor ki-
gyúlt az összetartozás lángja. Az Országzászló 
Emlékmű körül – a világ több ezer településén 
élő magyar testvéreinkkel közösen – gyertyát 
gyújtottunk a trianoni diktátumra emlékezve.

A hősök áldozatai 
nélkül nem 
élhetnénk ma 
a békés Európában…
…emelte ki beszédében Nagy János polgár-
mester a május 28-i hősök napja városi 
megemlékezésen. E napon a háborúkban 
elesett katonák és civilek emléke előtt tisz-
telgünk, azok előtt, akik életüket áldozták 
hazánkért, Magyarországért, Sziget szent-
miklósért. A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a jelenben szerencsés helyzetben 
élünk, ahol nem kényszerülünk katonai, 
harci mezőkre, azonban ez nem jelenti azt, 
hogy nincsenek csatáink. Az elmúlt év leg-
nagyobb ellensége a koronavírus volt, a 
legnagyobb hősök mind a mai napig az 
egészségügyben dolgozók.

A Kossuth utcai domborművön száz 
szigetszenmiklósi egyenruhás és civil, köz-
tük gyári munkások neve olvasható. 
Azonban a harcok és támadások áldozatai-
nak száma ennél többre tehető. Lelki üdvü-
kért Szalkay László református lelkész mon-
dott imát. Az eseményen Milosits Dániel, 
Zsirmon Zsolt, Csuka Ágnes Karolina, vala-
mint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Bandérium működött közre.

101 ÉVE ELSZAKADVA 
EGYMÁSTÓL
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Június 3-án ünnepélyes keretek között vehet-
ték birtokukba a sportolók a Temesvári utca 5. 
szám alatt épült kézilabdacsarnokot. A beru-
házás során egy modern, akadálymentesített 
és környezetvédelmi szempontoknak is meg-
felelő intézmény épült. A jövőben sziget-
szentmiklósi diákoktól kezdve amatőr sporto-
lókon át, egészen a nemzetközi profi verseny-
zőkig, valamennyien helyet kapnak a 20×40 
méteres pályán, melyet 350 férőhelyes lelátó, 
rekreációs helyiség, konditerem, krioszauna 
és parkolók egészítenek ki. 

A szalagátvágás előtt a KLASSZ-X SE, vala-
mint a Sziget DSE táncbemutatóját láthatták 
a jelenlévők. Az ünnepi megnyitón a kézilabda 
szerelmesei, aktív és már visszavonult sporto-
lók mellett, Sárfalvi Péter sportért felelős he-
lyettes államtitkár, Pitz András, a Magyar 
Kézilabda Szövetség operatív igazgatója, 
Nagy László, a sportág nagy ikonja, magyar 
válogatott kézilabdázó, Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Kovács István, a Szi get-
szentmiklósi Kézilabda Sport Kör elnöke, 
Nagy János, Szigetszentmiklós polgármeste-

re, Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester is 
jelen voltak.

A szalagvágás után Nagy János polgármes-
ter kezdődobásával elindult a bajnoki mér-
kőzés, melyen a Szigetszentmiklósi KSK–PLER 
Buda pest NB I/B férfi felnőttcsapatai csaptak 
össze a frissen átadott pályán. A Sport csarnok 
a Magyar Kézilabda Szövetség Sport fejlesztési 
programjának, Sziget szent mik lós Város Ön kor-
mányzatának és a Sziget szent miklósi Kézilabda 
Sport Kör pénzügyi forrásainak felhasználásá-
val épült meg és került átadásra.

ÁTADTÁK A KÉZILABDACSARNOKOT

4
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Szarvas Tibor munkahelye 40 éven keresztül 
az ARIES NKft., illetve elődje, a Szi get szent-
mik lós Nagyközségi Tanács VB Építőipari és 
Költségvetési Üzem volt. 1982. február 20-tól 
dolgozott az üzem főkönyvelőjeként, majd – a 
rendszerváltás után – 1991. május 15-től 
nap jainkig az ARIES NKft. ügyvezető igazga-
tójaként. Tevékenyen részt vett a Költségvetési 
Üzem telephelyének megépítésében, a szüksé-
ges fedezet biztosításával. 

A költségvetési üzemek sajátos helyzetét 
felismerve, Szarvas Tibor 1986–87-ben meg-
szervezte a Költségvetési Üzemek Társaságát, 
amely most Magyar Közszolgáltatók Egye-
sülete néven működik, központja Sziget-
szentmiklós. Az alapítástól igazgatója, illetve 
elnöke a szervezetnek. 

Szakmai tudását, tapasztalatát több mi-
niszteri kitüntetéssel is jutalmazták, külföldön 
is elismert szakember. Nyugdíjba vonulásának 
alkalmából köszöntötte őt városunk polgár-

mestere, Nagy János és a Képviselő-testület 
tagjai, valamint Szigethalom és Halásztelek 
polgármestere is megköszönte az elmúlt évti-
zedek munkáját.

Szarvas Tibor helyét 2021. június 16-án 
Viola Károlyné vette át.

ELKEZDŐDÖTT 
AZ ÓVODA ÉPÍTÉSE

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosokat, 
hogy a Szigetszentmiklós, Csépi út 137. 
szám alatti önkormányzati ingatlanon végre 
kezdetét veszi az új óvoda építése. A vado-
natúj óvodában, négy csoportszobában kö-
zel 100 kisgyermeket tudunk majd elhelyez-
ni, játszóudvart, szép kertet, utat és parkoló-
kat fogunk építeni.

Az óvodát a KV-ÉP Építőipari és Szol-
gáltató Kft. fogja megépíteni. A közbeszerzé-
si eljárást lefolytattuk, a szerződést megkö-
töttük, és már a munkaterületet is átadtuk, 
hogy megkezdhessék a munkákat, amelyek 
várhatóan 7 hónapig fognak tartani.

Felhívtuk a kivitelező figyelmét, hogy 
amennyiben csak lehet, igyekezzenek a 
munkálatokkal a lehető legkevésbé zavarni a 
környéken lakókat, mindemellett az építés 
során okozott, azzal sajnos óhatatlanul 
együtt járó kellemetlenségek miatt szíves 
türelmüket, megértésüket kérem.

Tisztelettel: Nagy János polgármester

Június 23-án Szigetszentmiklós új oktatási 
intézményének alapköve került a már elkez-
dett beruházás helyére. A Temesvári utcában 

a szükséges kiszolgálóhelyiségek – aula köré 
szerveződő közösségi-igazgatási szárny, két 
szinten az oktatási szárny és az étkező-
oktatói-gépészeti szárny – kialakításával egy 
16 tantermes általános iskola épül. Az épület 
nettó alapterülete csaknem 4200 m2, befoga-
dóképessége 450 fő. Az iskola megépítése a 
kormány feladata, elmondásuk szerint az új 
iskola 2023 áprilisában készül majd el, amely 
3,4 milliárd forintba kerül. A területet Szi-
getszentmiklós Város Önkor mány zata vásá-
rolta. Városvezetésünket Jaksa-La dányi Emma 
alpolgármester képviselte. A buckai iskola 
építésének előkészületei, tárgyalásai már fo-
lyamatban vannak. 

TOVÁBBRA IS JÁRHATNAK 
A GYEREKEK CSEPELRE
Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata és Budapest XXI. kerület, 
Csepel Önkormányzata között 
együttműködési keret megálla po-
dás van érvényben, miszerint a 
Cse peli Önkor mány zat vállalta, 
hogy az önkormányzati működtetésű nevelési-
oktatási intézményekben rendelkezésre álló üres 
férőhelyeken ellátja a Szigetszentmiklós Város 
Önkor mányzata által földrajzilag nehezen ellát-
ható, Csepelre jelent kező gyermekeket. Sziget-
szent miklós Város Önkor mány zata pedig a Sziget-
szent miklóson lakó vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező Cse pelen ellátásban részesített gyermekek 
után támogatást nyújt az állami normatíva felett. 

A felvételről a csepeli intézmé-
nyek vezetői döntenek, és értesí-
tik a szigetszentmiklósi körzeti 
intézményeket a tankötelezettség 
teljesítéséről.

VÉGRE ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ ISKOLA ÉPÍTÉSE

Nyugdíjba vonult az ARIES ügyvezető igazgatója

 ÁLLÁSHIRDETÉS  A Vackor Integrált 
Böl   cső de vezetője pályázatot hirdet főző-
konyhai mun katárs, szakács és dajka mun-

kakörök betöltésére. A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes 

munkaidő. A munkavégzés helye: Szi get szent-
miklós, Te  mes vári u. 16–22. További részletek: 
www.sziget szent  miklos.hu
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Június 23-án megrendezésre került az a lakos-
sági fórum, amelynek napirendi pontjai a szi-
getszentmiklósi, gyártelepi szakorvosi ren-
delőintézetre vonatkozó szabályozás módosí-
tása, valamint a Borz utcára vonatkozó szabá-
lyozás vonalvezetésének módosítása voltak.

A szigetszentmiklósi szakorvosi rendelő-
intézetre kiírt pályázaton elnyert pénzből egy 
több rendelőhelyiséget üzemeltető új épület-
részt kívánnak megvalósítani.

Az eredeti tervek szerint az új épületrész a 
meglévő C épületszárny elbontása után annak 
helyére kerülne oly módon, hogy az alapterület 
változatlan maradna. Az új épületrész tervezése 
és annak egyeztetése során derült ki, hogy a 
jelenlegi rendelőintézet a Helyi Építési 
Szabályzatban és Szabályozási Tervben a tele-
pülésközpont vegyes építési övezetben szabá-
lyozott 40%-os telekbeépítettséget már most 
meghaladja, és a zöldterületi mutató az előírt 
min. 30%-ot nem éri el.

Az adott épületszárny engedélyeztetéséhez 
és annak megvalósításához szükséges a hatá-

lyos Helyi Építési Szabályzatot módosítani leg-
alább a beépítettség, a szintterületi mutató és a 
zöldfelület tekintetében.

A Borz utcára vonatkozó szabályozás szerint 
módosítani kell a vonalvezetést a 10 méteres 
szabályozási szélesség megtartása mellett. Ez 
nem befolyásolja az építési szabályokat. A meg-
tárgyalt Bucka Közlekedési Koncepcióban a Borz 
utca kiemelt szerepet kapott, ezért fontossá és 
szükségessé vált ezen szakasz rendezése. 

A lakossági kérdésekre Nagy János polgár-
mester úr és a hivatal munkatársa adta meg a 
megnyugtató válaszokat.

Június 20-án Szigetszentmiklósra érkezett a 
Magyar Zarándokút Egyesület csoportja. A több 
mint 500 km-es gyalogos- és kerékpárosútjuk 
során az érintett települések elöljárói kísérték a 
zarándokokat. Az Érdről érkező Tetlák Örs alpol-
gármestertől Nagy János polgármester vette át 
a stafétát, akit a városban lévő rendezvényen 
való részvétele miatt később Lupa János, a 
Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kap cso la-
tok Bizottságának elnöke helyettesített. Lupa 
János a csoporttal Dabasig kerékpározott, ahol 
Kőszegi Zoltán polgármesternek adta át a zász-
lós zarándok szerepet. Az egyesület tagjai 12 

napos zarándoklatuk során több mint 33 tele-
pülésen – a Normafától a Szelidi-tóig – pihen-
nek meg, illetve haladnak át, gyalog 155, kerék-
páron 385 km-t megtéve.

Rumi Imre a nemzetközileg is népszerű, 
spanyolországi El Camino mintájára alapította 
a hazai egyesületet 2009-ben. Azóta egyre 
többen csatlakoznak zarándoklataikhoz, több-
ségében vallási indíttatásból.

A Covid–19-vírus miatt eddig csak online fóru-
mokon tudtuk megbeszélni a városlakók igényeit, 
de június 19-én megtarthattuk az első lakossági 
találkozókat több helyszínen. A Lakók Lakihegyen, 
a Dujmó lakóparkban, Felsőtagban, valamint a 
Kossuth utcában is megoszthatták gondolataikat 
Sziget szent miklós Település fej lesz tési Kon cep-
ció jához és az ehhez kötődő Integrált Tele pü-
lésfejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan. 

A minifórumok sorozata június 26-án további 
négy helyszínen folytatódott: a Bucka vá ros-
részben, a városközpontban, a Miklós téri ját szó-
tér melletti parkban, végül a Tanösvény előtti 
parkolóban. A találkozókra a városrészek önkor-
mányzati képviselői kaptak meghívást, és a 
stratégiai tervezőkön kívül hivatalunk mun ka-
társai is részt vettek. Az egész napos mini fórum-
sorozatokon Nagy János polgár mes ter végig je-
len volt, és a felmerülő kérdésekre válaszolt. 

„Hasznos tanácsokat és észrevételeket fogal-
maztak meg a lakók, ami azt jelenti, hogy ők is 
komolyan veszik városunk jövőjét. Nagyon kö-
szönjük az értékes meglátásokat, véleményeket! 
Nagy segítség ez számunkra, hiszen így tény-
legesen a városlakók vágyait tudjuk beépíteni a 
tervezésbe" – mondta el Nagy János.

Lakossági fórumon a rendelőintézet 
és a Borz utca ügye

Nálunk is megpihentek a zarándokok
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szúnyog-
lárvák elleni védekezés földi és légi biológiai 
módszerekkel, míg a kifejlett szúnyogok elleni 
kezelések földi kémiai módszerekkel történ-
nek, a szakértők által meghatározott sziget-
szentmiklósi területeken. Egyes 
városrészeken a népegész-
ségügyi hatóság külön 
engedélyével légi ké-
miai szúnyogirtás is 
alkalmazható. Az irtás 
során felhasznált szer 
kizárólag a csípőszú-
nyog lárvákat pusztítja el, 
a szer a környezetre nincs 
káros hatással. A kémiai irtás so-
rán felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 
ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijutta-
tott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb 
rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, 
emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány 
óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élel-

miszereket, evőeszközöket, a szabadban szárí-
tott ruhákat a kezelés napján javasolt össze-

gyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az 
azt követő egy órában javasolt az ablakokat, 
ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejut-
tató mesterséges szellőztetőberendezéseket 
kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldsé-

geket, gyümölcsöket fogyasztás 
vagy feldolgozás előtt aján-

lott megmosni. A kezelést 
végző gépkocsi közvet-
len közelében tartóz-
kodni nem szabad.

A szabadban, fedet-
lenül tárolt vízgyűjtő 

edényekben, a különböző 
tárgyakban megülő esővízben 

akár egy hét alatt is kifejlődhetnek 
a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegé-
szítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdo-
nosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék 
vagy takarják le az épületek körüli kisebb, 
pangó vízgyülemeket. 

Az első gyérítés június 15-én történt, a 
további időpontokról Facebookon, a Szi get-
szentmiklós Város Hivatalos Oldalán és a 
szigetszentmiklos.hu honlapon tájékozód-
hatnak. 

A Magyar Posta Zrt. legfontosabb feladatának 
azt tekinti, hogy a küldeményeket gyorsan, 
biztonságosan és sértetlenül kézbesítse a cím-
zettek részére. Ennek érdekében a Sziget-
szentmiklós, Berkenye utcában, Bezerédi utcá-
ban, Bíró Lajos utcában, Csáklya utcában, 
Csepeli úton, Dunaharaszti közben, Horgony 
utcában, Horgony közben, Petőfi utcában, 
Som utcában, Szabó utcában és a Szedres 
utcában lévő rendezetlen címek felülvizsgá-
latra kerülnek a közeljövőben a központi cím-
regiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (KCR-rendelet) alap-
ján, mely során az egyes ingatlanokhoz tarto-
zó címek megváltozhatnak.

Az utcák elnevezéséről és átszámozásáról 
szóló értesítésben részletesen tájékoztatjuk 
majd az érintett ingatlantulajdonosokat a 
címváltozással járó teendőkről – olvasható 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a 
Magyar Posta Zrt. közös felhívásában.

A felhívás további részleteit a www.
szigetszentmiklos.hu weboldal hírei között 
vagy az alábbi linken olvashatják: https://bit.
ly/3wYAaRi

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda városunk-
ban is elérhető már. Az új ügyfélponton az 
NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-

dinálási Vagyonkezelő Zrt.) megbízásából el-
sősorban a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási számlázással, pénzügyi rendezéssel és 
díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek 
intézésére van lehetőség. A hulladékszállítás-
sal (edényzet cseréje, eseti lomtalanítás, 
többlethulladék elszállítása stb.) adatválto-

zással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel 
kapcsolatos ügyintézés a megszokott mó-
don, a közszolgáltatón keresztül továbbra is 
biztosított. Az új ügyfélszolgálat címe: 
Szigetszentmiklós 1 Posta, Szent Erzsébet tér 
1., nyitvatartás munkanapokon: kedd: 08.00–
14.00, szerda: 12.00–18.00.

Hazánk legkisebb fecskefaja, a partifecske és a 
színpompás gyurgyalag löszös, homokos magas 
partfalakban fészkelnek. Költőüregeiket ma már 
jórészt homokbányák, dombvidéki löszfalak termé-
szetes szakadásaiba vájják, de szinte bármilyen 
függőleges partfalba képesek beköltözni, legyen az 
vízelvezető árok, építési területen lévő munkagödör 
vagy földhányás.

Az olyan építkezéseknél, ahol fennáll a veszély, 
hogy a munkagödrök vagy földhányások falában 
megtelepednek a partifecskék, és ezzel hónapokra 
leállítják az ott folyó munkát, legegyszerűbben 
ponyvás takarással lehet védekezni, amely érdekte-
lenné teszi a madarak számára a homokfalat.

Költési időben, április 15.–augusztus 1. között 
nagyon fontos a telepek nyugalmának biztosítása, 
a homokbányászat és a földmunkák felfüggesztése. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
43. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Tilos a védett 
állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és 
más élettevékenységének ve-
szélyeztetése, lakó-, élő-, táp-
lálkozó-, költő-, pihenő- 
vagy búvóhelyeinek lerom-
bolása, károsítása”. 

A természetkárosítás 
bűncselekmény, jogi következ-
ményekkel jár. A partifecske 
Magyarországon védett faj, termé-
szetvédelmi értéke 50 000 Ft. A gyurgya-
lag szintén oltalom alatt áll, fokozottan védett, 
100 000 Ft eszmei értéket képvisel. Hazánkban az 
összes hazai fecskefaj védett, a fészkek leverése 
egész évben tilos! 

Épületfelújítások esetén, továbbá olyan érzé-
keny pontokon, ahol a fecskepelenka nem elegendő 
vagy a fecskéket mindenképpen távol kell tartani, 
akkor az ellenintézkedéseket, a fészkek leszedésé-
nek előzetes engedélyeztetését majd a fészkek eltá-

volítását, a riasztó eszközök felsze-
relését a költési időszakon kívül, 

november–március között le-
het elvégezni.

A fecskeállomány meg-
őrzését műfészkek kihelye-
zésével segíthetjük. Ha vé-

dett élőlények (növények és 
állatok), illetve ezek élőhelyeinek 

pusztítását tapasztalja, vagy fenn-
áll ennek gyanúja, kockázata, ha veszé-

lyeztetett fecskefészkekről vagy -telepekről szerez 
tudomást stb., eljáró hatóságként a megyei kor-
mányhivatalhoz (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Ter mé szet-
védelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály, 1072 
Budapest, Nagy Diófa utca 10–12.) és a területileg 
illetékes nemzetipark-igazgatósághoz (Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő 
utca 21.) fordulhat.
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Tájékoztatás a fecskék és a gyurgyalagok védelméről



A véradók világnapja alkalmából június 15-én 
a helyi Vöröskereszt Szigetszentmiklós Városi 
Alapszervezete rendhagyó véradást és ünnepi 
találkozót szervezett a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban és az épület előtti téren. 
Nagy János polgármester beszédében háláját 
fejezte ki a véradók mellett a Vöröskereszt 
munkatársai és önkéntesei felé is. A Magyar 
Vöröskereszt alelnöke, egyben a helyi szerve-
zet vezetője, Fodor Antalné dr. köszönetet 
mondott az önzetlen és odaadó segítségnyúj-
tásért, és oklevéllel tüntette ki a rendszeres 
véradókat, közöttük Boldizsár Ernő 100-szo-
ros véradót. Az alelnök továbbá felhívta a fi-
gyelmet a véradás fontosságára, és minden 
embert arra bátorított, hogy rendszeresen 
adjon vért, hiszen egy alkalommal három 
ember életét menthetjük meg.

A rendezvényen a Napsugár Bázisóvoda 
csemetéinek műsorát facsemete-ültetés követ-
te. Szigetszentmiklóson – országosan első alka-

lommal – egy rózsafa ültetésével koronázták 
meg az ünnepi eseményt. Ezt a szokást a 
Magyar Vöröskereszt ezentúl minden véradó 
településen hagyományteremtő módon követi. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a 
Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 
2004 óta június 14-e a véradók világnapja. 
A nap, melyen az egész világ köszönti a vér-
adókat, Karl Landsteiner, az ABO vércsoport-
rendszer felfedezőjének születésnapja.

Faültetéssel ünnepeltük a véradókat

Hosszú idő után először találkozhattak zárt térben a Lila 
Akác Nyugdíjas Klub tagjai. Június 9-én a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban az elmúlt hónapok ünnepeit is igyekeztek 
bepótolni. Garzó Andrásné, Terike, a klub vezetője elmondta, 
a tagok mosolygósan, nagy örömmel gyűltek össze újból. 
Néhányan még az oltási igazolás kártyájára várnak, de így is 
szép számmal, több mint 50-en jelentek meg.

Az eseményen Nagy János polgármester ismét szemé-
lyesen köszöntött 15 személyt, a 75 és 90 év közötti korosz-
tályú születésnaposokat, valamint átadta az elmaradt nőna-
pi és anyák napi virágokat a klub hölgy tagjainak.

Ajándékként pedig Némedi Varga Tímea színművésznő 
produkcióját szervezte meg, a klubtagok legnagyobb örö-
mére. Garzóné Terike elárulta, hogy sohasem tétlenkednek, 
már szervezik a következő találkozót július 21-re.

Június 10-én a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének vezetői fővárosi ün-
nepségen köszöntötték a szervezet önkén-
teseit, kollégáit, köztük a legfiatalabb tago-
kat is. Munkájának jutalmául a Sziget szent-
mik lósi József Attila Általános Iskola Kis-
egész ségőr csapata egy nagy plüssjátékot 
kapott. A kisegészségőrök a tanév során 
társaikat segítették a járványügyi előírások 
betartásában, az iskolai közösség egészének 
védelme érdekében. Év elején, szeptember-
ben részt vettek azon a Hősképző felkészí-
tésen, amely a járvány elleni védekezés 
leg fontosabb szabályainak betartására hívja 
fel a figyelmet. A diákok azóta reggel és 
nap közben is részt vettek a testhőmérsék-
let-mérésben, odafigyeltek arra, hogy a diá-
kok helyesen hordják maszkjaikat, ügyeltek 
az alapos kézmosásra és kézfertőtlenítésre. 
Emellett a kis egész ség őrökre kisebb-na-
gyobb balesetnél is számíthattak társaik, 
hisz elsősegélynyújtó tudásukat korosztá-
lyuknak megfelelően már megszerezték.
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ÚJRA EGYÜTT

Oroszlán 
az iskolában



Básits Tihamérné, Gyöngyi óvodapeda-
gógus, Csicsergő Óvoda – 1983 óta ál-
landó munkatársa az óvodának, 2004-
től intézményvezető-helyettesi fel-
adatot lát el. Kollégáival, szülőkkel, 
gyerekekkel is egyaránt toleráns, elfo-
gadó, bármilyen feladat, probléma 
megoldásában segítőkész. Az óvodape-
dagógusi pálya iránti elkötelezettségét 
jól tükrözi, hogy már gimnáziumi éveit 
követően, 40 éve választotta ezt a hivatást, és 
ma is töretlen lelkesedéssel végzi. A hosszú évek alatt felelősséggel, 
gondosan és kitartóan végzett munkával, emberségével és teljes sze-
mélyiségével nagyon sokat tett az óvodába járó gyermekekért, szüle-
ikért, kollégáiért, a városért. 

Galambos Ágnes pedagógus, hét 
évig tagintézményvezető-helyettes, 
Szi get  szentmiklósi József Attila 
Általános Iskola – az intézményben 
tanult és 1987 óta ott tanít. Nevéhez 
fűződik az iskola kulturális eseményei-
nek szervezése. Munkáját a tudatos ter-
vezés és az aprólékosan felépített, átgon-
dolt folyamatok jellemzik. Kiemelt feladatának érzi a 
rászoruló tanulók felzárkóztatását. Célja csökkenteni a diákok közötti 
különbségeket, különös gonddal figyel a tanulásban akadályozott és 
sajátos nevelési igényű tanulókra. Munkája magas színvonalú, példa-
értékű.

Kissné Hegedűs Éva igazgató, 
Batthyány Kázmér Gimnázium – 1999 
óta tanít, 2006-tól igazgatóhelyettes, 
2013-tól máig igazgató a gimnázi-
umban. Célja a kezdetektől, hogy az 
agglomeráció legtehetségesebb gyer-
mekei kerüljenek ki iskolájából. Munkája 
eredményeképp a nevelőtestület tagjai ha-
tékonyak, a tanulók érdemjegyeinek átlaga 
2020-ban 4,73, a tanulók 98%-a felsőfokú intézményben tanul to-
vább. Gimnáziuma jelenleg az ország 41. legjobbja. Az iskola jó han-
gulatú, diákközpontú, a tanulási programok gazdag választékát kínál-
ja, kiváló tanulási lehetőségeket, feltételeket biztosít, a kollégák szá-
mára is sokoldalú képzést kínál, a problémákat kihívásnak tekinti, 
megoldásban kreatív. Partneri viszonyt épít, és jó kapcsolatot ápol a 
szülői házzal.

Bán Anikó tanító, Szigetszentmiklósi 
Bíró Lajos Általános Iskola – 1985 óta 
az intézmény dolgozója. Tudását szá-
mos továbbképzésen gazdagította, 
módszertani ismeretei sokrétűek. 
A dislexiaprevenció, a gyógypedagó-
gia és a tehetséggondozás területén is 
meghatározó szerepe van. A magyar 
nyelv és irodalom mellett szívügye a 
matematika tanítása. Szakmai munkája 
elismeréseképpen 2017-ben a Miniszter 
Elismerő Oklevelében részesült. Emberileg, szakmailag egyaránt kiváló, 
felelősségteljes, igazi maximalista. Munkásságával példát mutat a je-
len és jövő pedagógusainak is.

Meczkó Eszter 8.a osztályos tanuló, 
Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Álta lá-
nos Iskola – Példás magatartású, 
szorgalmas, kötelességtudó, kiemel-
kedően jó képességű, tehetséges gyer-
mek. Megbízható, bármikor lehet rá 
számítani. Társai szeretik, szociális érzé-
kenysége, empatikus készsége magas szín-
vonalú. Tanulmányi munkája kimagasló több 
területen, sikeresen szerepelt matematika- és helyesírási versenyeken. 
Utolsó évében több mint 8 tantárgyi dicséretben, magatartásból és 
szorgalomból nevelőtestületi dicséretben részesült. Közösségi munká-
ja példás. Lelkes, aktív tagja a városi Vackor Citerazenekarnak és a 
Napraforgó Táncegyüttesnek. 8 éven keresztül részt vett az iskola és 
református egyház közös szervezésében megvalósult programokon.

Barabás Örs 8.b osztályos tanuló, 
Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Álta lá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola – Az 
iskola kiváló tanulója, 8 éven át kitű-
nő tanulmányi eredménnyel, példás 
magatartásával és szorgalmával min-
dig az évfolyam élén állt. Számos – 
köztük matematika, magyar nyelv és 
irodalom, angol nyelvi – versenyen képvi-
selte iskoláját. Tanulmányai mellett aktívan 
sportol, kosárlabdázik, az U16-os csapat oszlopos tagja. Példaként 
állíthatjuk korosztályának, de emellett rendkívül szerény, aki mindig 
becsülettel teszi a dolgát. Megbízható, határozott, barátságos, talpra-
esett, tisztelettudó, szorgalmas, jó humorú jellem. Kiváló tanulmányi 
eredményével, versenyeken való sikerességével, szorgalmával kivívta 
az iskolában a diákok és tanárok elismerését.
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Átadták a Csikesz Endre-díjakat
Városunk Önkormányzata Csikesz Endre-díjjal tüntette ki 
Szigetszentmiklós nevelési-oktatási intézményeinek kiváló 
dolgozóit, illetve tanulóit. A járványhelyzet miatt elmaradt 
városi pedagógusnap helyett idén saját munkatársaik, diák-
jaik, diáktársaik előtt vehették át a kimagasló teljesítmé-

nyükért járó díjat Nagy János polgármestertől, ünnepélyes 
rendezvényeken. A díjra jelölt személyeket a Képviselő-
testület választotta ki, szakmai javaslatok alapján. E méltatá-
sok részleteiből önök is jobban megismerhetik a 2021-es 
Csikesz-díjasokat.
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A Miklósi Baráti Klub süteményversenyt hir-
detett cukrászdák és magánszemélyek részére, 
amelyre amatőrök és profik egyaránt pályáz-
hattak édes és/vagy sós ízű kategóriában, akár 
több finomsággal is. A hőség ellenére sokan 
álltak be a konyhákba a sütők mellé, a remek 
hangulatú eseményre 6 cukrászda és 36 ma-
gánszemély jelentkezett. Az elkészült sütemé-
nyeket a zsűrin kívül a jelen lévő nézők is 
megkóstolhatták, hiszen közönségdíjas nyere-

ményt is hirdettek. A győztes sütiket a zsűri 
tagjai: Kiss Sándorné, a Csicsergő Óvoda élel-
mezésvezetője, Kissné Hegedüs Éva, a 
Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatója és 
Nagy János polgármester hirdették ki. A jú-
nius 20-i eredményhirdetésre a Miklósi Zenés 
Est keretein belül fellépő László Attila, a 
Csillag születik televíziós tehetségkutató mű-
sor népszerű felfedezettje koncertjének szü-
netében került sor.

SÜTEMÉNYEK ÉS KONCERT DÍJAZOTTAK
Cukrászdák:

Zsűri szakmai díj: Édes Piros cukrászda
Közönségdíj: Indianer cukrászda

Amatőr díjazottak:
1. helyezett sós kategória: Hubikné F. Ágnes
1. helyezett édes kategória: Bíró Józsefné
2. helyezett sós kategória: Barna Gáborné
2. helyezett édes kategória: Diviki Szilvia
3. helyezett sós kategória: Osváth Ferencné
3. helyezett édes kategória: Schmidt Gáspárné

Közönségdíj sós kategória: Hubikné F. Ágnes
Közönségdíj édes kategória: Kovács Rozália

CSALÁDOK KÉT KERÉKEN 
Kerékpáros, családi gyermeknapi rendezvényt 
tartott a Lakihegyi Szabadidősport Egyesület. 
Az összejövetelre rengeteg család érkezett ki
használva a jó időt és nem utolsósorban azt, 
hogy végre újra együtt tekerhettek a lakihe
gyiek, halásztelkiek, csepeliek és a környékbe

liek. Orosz László, önkormányzatunk lakihegyi 
képviselője elmondta, nagyon várták már, hogy 
vége legyen a veszélyhelyzetnek, hiszen a tava
lyi gyereknap amiatt maradt el és ennek a ren
dezvénynek mindig nagy sikere van, minden 
évben várják a családok. A június 12i sport
napra több mint 200an érkeztek résztvevők. 
A  lakihegyi indulás után a csoport polgárőri 

felvezetéssel indult a Mezőváriszigetre, ahol 
bográcsban rotyogott a paprikás  krumpli, a gye
rekek ügyességi versenyeken vehettek részt, a 
felnőttek kispályás labdarúgó és röplabdamér
kőzéseket is tartottak. A rendezvényt pályázati 
pénzből, támogatók adományaiból rendezték 
meg, valamint Nagy János polgármester a pol
gármesteri keretéből támogatta az eseményt.
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Két évtizedes hagyománya van a Batthyány 
Kázmér Gimnáziumban az 5. évfolyamosok er-
dei iskolájának. Ebben a tanévben a programok 
sokszínűsége és az előadások színvonala min-
den előzetes elvárást felülmúlt. Egy kreatív 
feladatokból összeállított színes projektfüzet-
ben dolgoztak egész héten át a tanulók és a 
legváltozatosabb módszertani elemeket hasz-
nálhatták az ismeretszerzésre. Az „Állati nyo-
mozás”, azaz a vadvilág felfedezése kutató-
munkával, az „Erdőismeret” a növénytakaró 
természetességének mérésével, a „Vízbiológia” 
vízkeménység és szennyeződés mérésével, 
„A tanösvény titkai” gyűjtőmunkával, fajkere-
séssel, növény- és állathatározó segítségével 
történő beazonosítással történt. Az „Úszóláp 
rejtélyét” dr. Balogh Márton botanikus, hid ro-
bio lógus, kandidátus és felesége, dr. Zöld-
Balogh Ágnes kutató mikrobiológus-mikológus 
segítségével ismerték meg a tanulók. A házas-
pár négy évtizede publikálta első tanulmányát 
a Ráckevei-Duna-ág úszólápjairól és izgalma-
san mesélt azokról a kipróbált módszerekről, 
amelyekkel az úszólápok rehabilitációját, újjá-
építését megvalósítják. A diákok problémaköz-
pontú, okos kérdései lenyűgözték a tudósokat. 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság osz-
tályvezetője, Rényeiné Kerepesi Erika fantaszti-
kus bemutatója az olajszennyezésről az egyik 
legizgalmasabb program volt. De a „Madártani 
ismeretek” a letölthető applikációs madárcsalo-
gatással, dr. Benedek Veronika biológus, kör-
nyezeti nevelő vezetésével is a gyerekek ked-
vencévé vált. Öröm volt nézni, ahogy ültettek, 
komposztáltak, kertészkedtek a biokertben, dr. 
Siposné Mészáros Henrietta irányításával. 
Nemcsak az ökoszemlélet, a környezettudatos-
ság, de a praktikum is nagy szerepet kapott a 

biokertben. Tóth Péter, a Ráckevei Erdészet ve-
zetője az erdőgazdálkodás fontosságával is-
mertette meg a diákokat. Az ismeretszerzés 
mellett jutott idő a kikapcsolódásra: számhá-
borúra és „rókavadászatra”, a dunavarsányi 
Merkapt-Mekler László Sport Egyesület jóvoltá-
ból sárkányhajózásra, és a „Picinke Játékok” 
tesztelésére, az Emese Parkban a honfoglaláskori 
ismeretek bővítésére. 

A táborzárásként előadott projektbemuta-
tók önmagukért beszéltek. Az elmélyült, átgon-
dolt, kreatív, időnként humoros előadások iga-
zolták, hogy a motiváltság nemcsak az egyéni 
és a csoportos pontgyűjtési versenyben, hanem 
a szakmai feladatokban is jellemezte a tanulói 
hozzáállást. 

Köszönet jár Nusser Katalin, Ónodi-
Hanácsek Györgyi, Sete Krisztina és Schwar-
czen berger Magdolna tanárnőknek, akik ezt a 
színvonalas, változatos és igényes tábort létre-
hozták, akik kiváló pedagógiai érzékkel egy 
komplex programot állítottak össze, amely 
méltó az ökoiskola címét viselő intézményünk-
höz, és amelyet „jó gyakorlatként” az Oktatási 
Hivatal bázisiskolájaként közkinccsé is fogunk 
tenni.

HELYI ÉRTÉKEK A TANÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN
Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium beszámolója

ASSZONYBÁLT RENDEZETT A BUCKÉTÁS EGYESÜLET
A Buckétás Egyesület második alkalommal rendezte meg a Miklósi 
Asszonybált. A kimondottan női közösség összekovácsolására irányuló, 
június 5-i vidám rendezvényen férfiak csak női ruhában jelenhettek meg. 
A szórakozáson és közösségépítésen felül az egyesület célja a tombolán 
befolyó összeg karitatív felhasználása. 

Grünvald Nikoletta szervező sikeresnek ítélte a rendezvényt, mint fo-
galmazott, mindenki fájósra táncolta a lábát. Elmondta, hogy idén a limi-
tált számú 50 jegy az esemény kihirdetése után pár nappal azonnal elfo-
gyott, és több mint 500 ezer Ft értékben kaptak 70 felajánlást a tombolára.

Az I. Miklósi Asszonybálon összegyűlt pénzt a III. Buckapó Mikulás-
rendezvényre fordította az egyesület, idén hasonló módon a szigetszent-
miklósi gyermekek számára készülnek ajándékokkal.



Áttörés az olajszennyezés 
ügyében
Egy 59 éves tököli férfit gyanúsít a rendőrség 
a 2020 decemberében történt olajszennyezés 
kapcsán. 

A több ezer liter olaj a csapadékvízgyűjtőbe 
és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág sziget-
szentmiklósi szakaszába került. A gyors be-
avatkozásnak köszönhetően a fáradt olaj nyílt 
vízre nem jutott ki, de elpusztított csaknem 
kétezer négyzetméternyi érzékeny élővilággal 
borított úszólápot.

Az ügy kapcsán budapesti rendőrök június 
másodikán természetkárosítás bűntett meg-
alapozott gyanúja miatt hallgattak ki egy 
férfit. Házát és munkahelyét átkutatták, és 
olyan eszközöket találtak, amiket kapcsolatba 
lehet hozni a természetkárosítással. V. József 
nyomára azután akadtak rá a nyomozók, hogy 
kb. negyven telephelyről vettek olajmintát, 

hogy beazonosítsák a természetbe kiöntött 
fáradt olaj eredetét.

A részletekről június 16-án videóinterjúban 
számolt be dr. Dócs András r. ezredes, a BRFK 
Nyomozó Főosztály vezetője és Bukovics Péter 
r. alezredes, a BRFK Vagyonvédelmi Osztály 
vezetője a police.hu weboldalon. A nyomrave-
zetői díjat Budapest rendőrkapitánya vissza-
vonta. (Lapzártánk idején az eljárás szakértők 
bevonásával tovább folyik. A férfi szabadlábon 
védekezhet.) 
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EGYRE ERŐSZAKOSABBAK
Bontsa a vonalat! Esélyt 
se adjon a csalóknak! – 
hívja fel ismételten a fi-
gyelmet a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya 
az úgynevezett „uno-
kázós” csalással kapcsolatban. Mint írják, ez a 
bűncselekmény az elkövetők körében nem 
veszít népszerűségéből. A legendák folyama-
tosan bővülnek, az elkövetők nem riadnak 
vissza. Például drogügyletbe keveredett uno-
kára, bántalmazott családtagra hivatkoznak, 
és készpénzt vagy pénzzé tehető értéket pró-
bálnak kicsalni egyre erőszakosabban, akár 
több alkalommal is telefonálva.

A CSALÓK MINDEN ESETBEN:
  Az idős emberek pénzét, értékeit igye-

keznek megszerezni.
 Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
  Legendával állnak elő, amely történet 

alapja egy közeli családtagot ért krízis-
helyzet vagy baleset.

  Lelki nyomást gyakorolnak, egyre erő-
szakosabbak, és kihasználják az idős 
emberek hiszékenységét, jóindulatát.

  Idős áldozataikat véletlenszerűen, de 
akár előre eltervezett módon is kivá-
laszthatják. 

A rendőrség kéri, hogy amennyiben hozzátar-
tozóval, gyermekkel, unokával kapcsolatban 
keresik, szakítsa meg a telefonhívást, ne ad-
jon át pénzt, értéktárgyat a gyanús személy-
nek, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot 
a megnevezett családtaggal, ellenőrizze a hí-
vás valódiságát! Bűncselekmény gyanúja ese-
tén azonnal értesítse a rendőrséget a 107 
vagy 112-es segélyhívószámon!
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KISVÁROS: Manapság minden arról szól, 
hogy a koronavírus okozta járványhelyzet 
miatt tönkrementek vállalkozások, bezár-
ták az üzletek. Ehhez képest nem kis me-
részség új vállalkozást indítani, önöknek 
sikerült. Miért pont most?

Barabás Krisztina praxismenedzser: A fogfájás 
nem tudja, hogy mikor van vírushelyzet, nem 
vár a gazdasági helyzet stabilizálására. Nem 
tudja, hogy éjszaka van vagy nappal, az fáj. 
Sajnos az egészségügy túlterhelt, így a fogá-
szati rendelőkben is 3-4 hetes várakozás van a 

kezelésekre. Ez volt az alapmeglátásunk. 
Városunk egyre jobban fejlődik, egyre többen 
dolgoznak a környéken vagy otthon, nem jár-
nak be a fővárosba, emiatt az egészségügyi el-
látásokat is itt veszik igénybe. Ezenkívül a város 
fiatalodik, egyre több a gyerek, szükségük van a 
prevencióra, a fogszabályzásra, a megfelelő 
szájápolás elsajátítására. Ebben is szeretnénk a 
szülők segítségére lenni. Talán ezért mertük 
bevállalni ezt a lépést. Természetesen alkalmaz-

kodtunk a környékbeli magánpraxisokhoz, egy-
mást kiegészítve működünk. Amit mi nagyon 
fontosnak tartunk, az a gyors időpontfoglalás, 
a gyors beavatkozás. Ez az alapelvünk. Gyorsan, 
hatékonyan.

Szigetszentmiklós egészségügyi ellátása 
fejlődésnek indult, hiszen hamarosan meg-
nyitja kapuit a Bucka Orvosi Rendelő is, ahol 
felnőtt és gyermek háziorvosi rendelést ve-
hetnek igénybe az ott lakók.

Zoltán: Egy családi vállalkozást indítottunk 25 
évvel ezelőtt, ami méteráruüzlet volt. Való-
színűleg ez volt a szerencsénk, hogy nem függö-
nyösként kezdtük, így volt hova fejlődni a méter-
áruboltból. Az első években én voltam többet az 
üzletben, mert akkor születtek a gyerekek, Andi 
velük volt. Ahogy telt az idő, egyre többen keres-
ték a függönyöket, ezért elkezdtük azokat is 
forgalmazni. Azt kell árulni, amire igény van. 
Ezek után már csak azt figyeltük, mit szeretné-
nek a vevők.

Karnis van? Nincs. De miért nincs? Ha függöny 
van, akkor legyen karnis is. És megvarrják a füg-
gönyt? Nem. De miért nem? Van varrónőjük, akkor 
varrják meg. Fel is szerelik a karnist? Nem. De 
miért nem? Ha van karnis és függöny, akkor miért 
nem szerelik fel? És így jött a vállalkozás része, 
hogy nemcsak áruljuk a termékeinket, hanem 
szolgáltatunk is mellé. Most már mindent meg 
tudunk csinálni, amire ebben a szférában szükség 
van. Legyen az terítő, díszpárna, árnyékoló, napel-

lenző. Így a sok kicsi kiadja az egészet. Ezért tud-
tunk fennmaradni ennyi éven át.

A Covid alatt például nagyon sok textilt árul-
tunk, hiszen mindenki maszkot varrt. A függönyök 
talán nem mentek annyira, viszont a vászon, az 
minden mennyiségben. Tehát nem panaszkodha-
tunk, a Covid nem viselt meg minket annyira, mint 
más vállalkozást.

Andrea: Illetve az sokat segített rajtunk, hogy 
a Covid ideje alatt előkerültek a régi vevőink. 

Mindenki otthon volt home office-ban vagy kény-
szerpihenőn, így volt idejük a lakásokat csinosít-
gatni. Szerencsére a tevékenység nem volt tiltva, 
csak az üzlet nem lehetett nyitva, tehát telefonál-
tak, és mi szállítottuk az árut.

KV: Konkuráltok-e a többi szigetszentmik-
lósi függönyüzlettel?

Zoltán: Nem vagyunk konkurenciái senkinek, 
én úgy mondanám, hogy egymás mellett dolgo-
zunk. Ha kell, segítjük is egymást. Előfordul, hogy 
nálam valami elfogy és éppen szükség lenne rá, 
akkor felhívom a másik üzletet, és kérek tőlük 
kölcsön és ők szívesen segítenek. Ez nagyon nagy 
dolog, szerintem. Kimondottan jóban vagyunk 
minden kollégával. Még kiállításokra is együtt 
 járunk.

KV: Manapság a letisztult minimál stílusú 
házakba sokan vesznek skandináv típusú ter-
mékeket, függönyöket. Olcsó, könnyen besze-
rezhető, nem kell varrni. Ez mennyiben befo-
lyásolja a ti üzleti életeteket?

Andrea: Semennyire. Az egy másik vásárlói 
kör. Mi azt tapasztaljuk, hogy aki egy házra költ 
sok tízmillió forintot, az a függönyre sem sajnál-
ja a pénzt. Volt olyan vevőnk, aki megvette a 
házát, semmi nem volt még benne, de eljött és 
azt kérte, hogy menjünk ki és függönyözzük fel a 
házat. Ez volt az első. Mert ettől lett otthon a 
lakása.

KV: Lehet-e tovább fejlődni ebben a 
szakmában?

Zoltán: Természetesen mindig meg lehet 
újulni. Ahogy az ember, úgy a trendek is változ-
nak. Ezért mi követjük azt és felvesszük a lépést. 
Textilre mindig szükség lesz. Anélkül bármi van a 
házban, üres marad.

Nem csökken a vállalkozói készség városunkban
HA FÁJ A FOG…

25 ÉV A TEXTILEK KÖZÖTT
Nem csak forgalmaz, szolgáltat is. Ez a titok

Nincs mese. Azzal valamit tenni kell, még-
pedig azonnal. Igen ám, de mi van akkor, 
ha csak 3-4 hétre kapunk időpontot a 
fogászaton? Erre gondolt a Dental Sziget 
Fogászati Rendelő, amikor megnyitotta 
kapuit Szigetszentmiklóson.

A függöny a lakás egyik legfeltűnőbb éke. Öltözteti a lakást. Vannak olyan országok - 
például skandinávok -, ahol valamiért nem nagyon használnak függönyt. Kicsit fura és 
szokatlan, hogy bárki beláthat a családok életébe, de hát náluk úgy van. Szerencsére 
nálunk hagyománya van a függönyöknek. Ha függöny van a házban, az sokkal 
barátságosabb, élettel telibb, hangulatosabb lesz. Szigetszentmiklóson több függönyüzlet 
van, de az egyik legrégebbi a Függönysziget, amely idén ünnepli fennállásának 25. évét. 
Tulaj donosai vérbeli lokálpatrióták, Zoli és Andi itt élnek, amióta az eszüket tudják. Hogy 
lehet 25 évet ugyanabban a vállalkozásban dolgozni, és hogy hatott a koronavírus a 
forgalomra, Erdei Zoltán és felesége, Erdeiné Szigeti Andrea mesélt nekünk.



Új korszak kezdődött a Szigeti Bikák 
életében. Az egykor baráti, hobbi-
jégkorongozókból alakult egyesület 
komoly nemzetközi és hazai tapasz-
talatokkal rendelkező edzőkkel sze-
retne továbblépni. Ez a változás 
nemcsak a szigetszentmiklósi, ha-
nem az egész dél-pesti régió 
hokiéletében jelentős fejlődést fog 
hozni. A negyedszázados múltra 
visszatekintő jégkorong-egyesület-
ben 2013-ban kezdődött meg az 
utánpótlás-nevelés. Eleinte Pest er-
zsé beten, a Millenárison és a sziget-
szentmiklósi Kéktó Szabad idő park-
ban felállított jégpályákon folytak az 
edzések, és az U8 és U10 korosztály-
lyal bekapcsolódtak az aktív hazai 
jégkorongéletbe. 2014-ben székhe-
lyüket a Tüskesátorba helyezték, ki-
egészültek az U12 korosztállyal, s 
ebben a szezonban már országos 
szinten is megismerték a miklósi 
jégkorongozók eredményeit. Öt esz-
tendeje pedig az U14 korosztállyal 

együtt már négy korosztályos csa-
pattal vesznek részt az MJSz által ki-
írt bajnokságokban. Ma már közel 
száz igazolt játékossal vesz részt a 
miklósi csapat a bajnokságban egy 
komoly edzőgárda irányításával. 
Köz tük Galló Illéssel, aki az újpesti és 
a budapesti starbeli (a mai Vasas) 
utánpótlásévek után a világ legerő-
sebb bajnokságaiban játszott, hat 
évig Oroszországban, majd Kana dá-
ban. Az ott szerzett tapasztalatait 
hasznosítja most a Szi geti Bikáknál. 
A csapatot erősíti Szappanos Dávid, 
a Dunaújvárosi Acélbikák aktív játé-
kosa, többszörös magyar bajnok, a 
válogatott sportoló ma talán a leg-

jobb magyar jégkorongozó. Az után-
pótlás edzője továbbá Nagy Viktor, 
aki civilben gépészmérnök, de lelkes 
jégkorongozóként foglalkozik a fiatal 
sportolókkal, Kovács Zsófit pedig a 
hoki és a gyermekek szeretete vezet-
te a Szigeti Bikákhoz. Az Újpest és a 
Ferencváros egykori játékosa, Jambrik 
Csaba kapusedzőként segíti a csapat 
munkáját. Profi hokizóként többször 
volt az év legjobb kapusa, s az így 
megszerzett tapasztalatait haszno-
sítja a Szigeti Bikáknál. Galló Illés el-
mondta: céljuk, hogy minden után-
pótlás-korosztályban kiemelkedő 
ered ményeket érjenek el, értékes, 
teljesítményorientált, fejlő dés cent-

rikus fiatalokat neveljenek. Ehhez 
most már adottak a személyi feltéte-
lek. A meglévő szakmai tudásra ala-
pozva tervezik egy jégkorong-akadé-
mia elindítását, ezzel is több fiatalt 
tudnának megnyerni a sportnak, az 
egészséges életmódnak. Termé sze-
tesen szükség van megfelelő létesít-
ményre is, ezért szeretnék, ha saját 
jégpályán, jégcsarnokban folyhatna a 
szakmai munka. Jelenleg ugyanis az 
egyesület két buszával vagy a szülők 
szállítják edzésre a távoli csarnokok-
ba a gyerekeket. Hogy hol lesz végül 
a jégcsarnok, hol kap helyet a hoki-
akadémia, még nem dőlt el.

(Fiedler Anna Mária)

A Covid-helyzet okozta személyes 
verseny és edzésszünet nemhogy 
elvette a táncosok kedvét, de az el-
múlt hónapban újraindult MLTSZ-
versenysorozatba hatalmas lendü-
lettel vágtak bele a sportolók. Talán 
ennek is köszönhető, hogy a Pest-
erzsé beten megrendezett Buda pest 
Bajnok ságon, amely egyben a terü-
leti kvalifikációs verseny is, éremeső 
várt rájuk. 36 koreográfiával és 44 
versenyzővel indult az egyesület, 
amely 16 arany, 8 ezüst, 7 bronz 
helyezést és 2 különdíjat hozott.

– Mennyire viselte meg a spor-
tolókat a leállás?

– Próbáltunk a lehető legjobban 
alkalmazkodni a kialakult helyzethez 
és a szabályokat betartva kihozni be-
lőle a maximumot. A tavalyi szezon 
munkái sem mehettek már a verse-
nyekre, így azokat csiszolgattuk, ami-

kor lehetett. Volt, hogy online tartot-
tunk edzést, de érezhető volt, hogy 
azokat a táncosokat, akik naponta a 
próbateremben vannak, megviselte 
a személyes munka hiánya, hiszen a 
táncsport egy életforma, ami legalább 
annyira önkifejezés, mint sport. 
Amikor már az igazolt versenyzőink 
edzhettek, akkor velük személyesen 
tréningeztünk. Azért voltak megmé-
rettetések is, hiszen a meghirdetett 
online versenyeken ott voltunk. Egy új 
típusú versenyzés volt ez, ami eleinte 
technikai kihívást is jelentett és talán 

furcsa volt, de volt benne örömünk és 
szép számmal sikerünk is. Arról nem 
beszélve, hogy így nemzetközi meg-
mérettetéseken is részt tudtunk venni, 
mint márciusban és májusban az I. és 
II. C&M Nemzetközi Kupa vagy az 
áprilisi Czeh Open Cup III. Ezeken a 
Zoomon keresztül lebonyolított on-
line versenyeken volt, hogy több mint 
30 koreográfiát táncoltunk és nagy 
részük dobogós helyet szerzett. Jó 
volt hallani az eredményhirdetésen a 
táncosaink és a Sziget Dance nevét. 
Ennek ellenére nagyon örülünk, hogy 

ismét személyesen is ott lehetünk a 
versenyeken, és jelenleg is hatalmas 
lendülettel készülünk az országos baj-
nokságra, amely Balatonfüreden lesz 
június végén. Az iskola befejezésével 
versenyzőink szinte az egész napjukat 
különböző tréningeken töltik, erőnlé-
ti-klasszikus balett-latin tánc- és ko-
reográfia edzéseken. Nagyon készü-
lünk, mert a kvalifikációs versenyek 
alapján is azt láttuk, hogy bár más-
ként kellett megoldani az edzéseket, 
és igen, voltak leállások, de a tánc 
szeretete, a rendszeres munka meg-
hozza gyümölcsét, és sok szép ered-
ményt, csillogó érmet hozhatunk 
haza Szi get szentmiklósra.

Hokiakadémia indítására készülnek a Szigeti Bikák

Kényszerszünet utáni táncos boldogság
Ez jellemzi a szigetszentmiklósi Sziget Dance Tánc Sport Egyesület (TSE) táncosait és vezetőedzőjüket, Darvasi 
Gabriellát. A több mint egyéves leállás után - már, ami a valódi, személyes részvétellel megrendezett verse-
nyeket illeti - ismét parkettre léphettek a táncosk az MLTSZ versenysorozatának kvalifikációs versenyén. 
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE
27. hét július 5–11. Melissa Gyógyszertár, 28. hét július 12–18. Szent 
Miklós Gyógyszertár, 29. hét július 19–25. Regina Gyógyszertár, 30. hét 

július 26.–augusztus 1. Kígyó Patika, 31. hét augusztus 2–8. Elixír Gyógy
szertár. Ügyeleti nyitva tartás: Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–
15.00, vasárnap: 08.00–12.00
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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: 24/505646
DTP: EMU Stúdió
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IMPRESSZUM

2021. MÁJUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Atkári Gabriella–Urbán Tibor; Gőz Viktória–Kovács Norbert
Koltai Réka–Szabó Bence Imre; Pahocsa Viktória–Ocsovszki Tamás;
Braun Zsuzsanna–Potondi Attila Győző; Jánosi Nikoletta Dóra–Nagy Dániel

2021. MÁJUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Tóth Béla (1955), Kepess György József (1944)

ANYAKÖNYVI HÍREK

PROKOP GYULÁNÉ (1925-2021)
Sajnálattal tudatjuk, hogy 96 éves ko-
rában elhunyt Prokop Gyuláné, szüle-
tett Hajnal Jolán, aki élete vé géig, hét 
és fél évtizeden át tanított, ebből hat-
van évig a Szigetszentmiklósi József 
Attila Általános Iskolában. Tíz éven át 
megyei szakfelügyelőként is dolgozott. 
Pályája során a gyermekek mellett 
számtalan gyakorló pedagógust men-
to rált. A Tanítók Lapjában és a Pest 
Megyei Alkotó Pedagógus lapban pub-
likáltak szakmai tevékenységéről. Mi-
niszteri Dicséret Kiváló Ne velő Peda gógus Érdemérmet kapott. Nyug-
díja zá sa után további két intézményben, a Bíró Lajos és Kardos István 
Általános Iskolákban is gyógypedagógusként segítette a diákokat a 
beszédhiba és dislexia javításában. Munkájára, személyére szeretettel 
emlékezik több száz diák és kolléga. Nyugodj békében, Jolika néni!

DR. HARGITAI RÓBERT (1949-2021)
Szigetszentmiklóson talán nincs is 
olyan ember, aki ne tudta volna, hogy ki 
Ő. Dr. Hargitai Róbert városunk egyik 
legismertebb, legelismertebb orvosa 
volt. Szakmai tudására, felkészültségé-
re, hivatástudatára, emberségére min-
denki számíthatott. Bi zonyítja ezt az 
elmúlt 40 év, amit városunkban dolgo-
zott. 1981. májusban körzeti orvosként 
kezdett Sziget szent miklóson, majd Dr. 
Kécza György halála után főorvosként 
folytatta pályáját. Dr. Hargitai Róbert 
imádta a szakmáját, életcélja volt az embereken való segítés. Vállalta a 
rendelés utáni hosszú ügyeleteket, segítette kollégáit és a praxisközössé-
get. Vele mindenki szeretett dolgozni, mert hatalmas tudását megosztot-
ta orvoskollégáival és asszisztenseivel egyaránt. Mindenki felnézett rá. 
Munkája mellett a családjára is szakított időt. Megtett mindent, hogy 
minőségi időt tölthessen csodás feleségével, gyerekeivel és imádott uno-
káival. A DOKTOR ÚR – így csupa nagy betűvel – sosem panaszkodott. 
Hosszú, súlyos betegsége alatt is megtett mindent, hogy ne hagyja 
cserben betegeit, dolgozott az utolsó lehetőségig úgy, hogy senki se 
lássa rajta a fáradtságot, amit a szörnyű kór rámért. Végül győzött a fá-
radtság. Június 24-én megpihent. Örökre. Fájó szívvel búcsúzunk!
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