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„István király, amikor az országot 
megalapította, törvényeit és 
intelmeit a rendteremtés, a 
biztonság megszilárdítása, 
a tisztességesek ellen vé-
tők szigorú megbüntetése, 
a hit megtartása, a jó és 
igazságos hatalomgyakor-
lás szellemében alkotta.

Tudjuk, a történelemben 
semmi nincs előzmények nél-
kül, jól tudta ezt István király is. Jól 
ismerve népünket, amely keletről jött, de 
nyugat felé tartott, és nyugat felé tart ma is. 
Szent István történelmi érdeme, hogy saját álla-
munk van, így azon népek közé tartozunk, ame-
lyek államot tudtak alapítani, és képesek fönn-
tartani. Méltán tiszteljük őt mi is. Történelmünk 
legnagyobbjai között tartjuk számon. Büszkén 
mondhatjuk, hazánk ott van a Kárpátok alatt, s 
népünk a magyar. Mi, akik ma itt vagyunk, vala-
mennyien köszönettel tartozunk ezért.

Mindezeken túl meg kell állnunk egy pilla-
natra, számot kell vetnünk: valóban a keresztény 
magyar állam értékeit visszük-e tovább? Úgy 
gondolnak-e ránk, magyarokra, mint keresztényi 
magatartásunkról, embertársi szeretetünkről hí-
res nemzetre? Hogy vajon meg tudjuk-e élni mi, 
egyes emberek az igazi felebaráti szeretetet 
minden napon? Amikor segítséget várnak tő-
lünk, megoldást keresünk-e? Most rajtunk múlik, 
hogy milyen világot élünk és mit építünk.

Gondolom, ma erről is kell beszélni, és termé-
szetesen a helyi közösségről is, az önkormányza-
tiságnak az eszméjéről, amelynek két alapvető 
eleme van: az egyik a szabadság, a helyi önálló-
ság elve, a másik a szolgálat. Minden városveze-
tőnek tudomásul kell venni, hogy szolgák, és 
nem lehet öncélú hatalmuk, csak kötelességük. 
Azt, hogy a kötelesség azzal jár, hogy az itt élő-
ket mindenben segítsék a közös ügyeink tisztes-
séges, emberséges módon való vitelével. És 
mindezt azért, hogy Szigetszentmiklós egy igaz-
ságos, élhető, szerethető település legyen, azaz 
mindenki szerető otthona. Egy olyan hely, ahol 
jó élni, érdemes családot alapítani, tervezhető, 
nyugodt, békés jövőt kíván lakóinak.

Azonban a hétköznapokban esetenként ne-
héz higgadtnak maradni, amikor azt látjuk, hogy 
a helyi közösség által megtermelt pénzt elveszik, 
és olykor indokolatlan célokra költik, úgy, hogy 
egyébként figyelmen kívül hagyják Szent István 
egyes lényeges alapelvét, méghozzá azt, hogy 
ne lopj.

Így, augusztus vége táján búcsúzunk egy év-
szaktól, lassan vége a nyárnak. A búza már beta-

karításra került, és ennek köszön-
hetjük az új kenyeret, amely 

augusztus 20-án az ünnepi 
asztalunk ékessége. Azt a 
mindennapi kenyeret, 
amelyet megtanultunk eb-
ben a hazában előteremte-
ni magunknak. A kenyér a 

magyar ember számára 
mindig az életet, a megélhe-

tést jelentette.
Nekem személyesen a gyerek-

koromat is felidézi, amikor még az édes-
anyám sütötte kenyér és a részemre külön készí-
tett kis cipó illata töltötte meg az otthonunkat. 
Az előttünk lévő, nemzeti színű szalaggal átkö-
tött kenyérrel ünnepeljük, hogy a haza és az élet 
összekapcsolódik.”

Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester 
ünnepi beszéde

Az augusztus 20-i ünnepen Jaksa-Ladányi Emma 
beszéde után Szakál Ádám református lelkész mon-
dott imát. Az új kenyeret az alpolgármester és Lázár 
Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazga-
tója, valamint munkatársai osztották ki a közön-
ségnek. A műsorban közreműködött a Székely 
Miklós Városi Kórus, Csuka Ágnes, a Magyar 
Nemzeti Rézfúvós Kvintett és Milosits Dániel.

SZÁMOT KELL VETNÜNK
– Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester gondolatai 

augusztus 20-án, Szent István király és az államalapítás ünnepén –
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Az augusztus 18-a 10 órára tervezett, Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatának rendkívüli 
képviselő-testületi ülése meghiúsult. Tízperces 
szünettel, 10 óra 37 perckor Nagy János polgár-
mester a nem elegendő képviselői létszám, egy-
ben a határozatképtelenség miatt lezárta a talál-
kozót. A helyszínen a polgármesteren kívül 
Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, Becz Péter, 
Ladányi Sándor, Gyurcsik József, Lupa János és 
Kövesdi László képviselők jelentek meg. 

A határozatképtelenné vált ülést köszöntések 
előzték meg. A Magyarország Tortája 2021 ver-
senyen harmadik helyezést elért Levendula és 
Kert cukrászda tulajdonosait, Lakatos Pált és 
Bicsérdi Viktóriát (a velük készült interjút a 11. 
oldalon olvashatják), valamint kiemelkedő ered-
ményeiért két 19 éves kiváló sportolót, Zsigmond 
Panna Európa-bajnok kézilabdázót és Erdős Rita 
világbajnoki aranyérmes öttusázót ünnepelhet-
tük. Vala mennyien városunk lakói.

Zsigmond Panna (bal oldali fotón) kézilabdázó 
a junior Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett. 
Korábbi csapatban elért eredményei is kiemelke-

dőek:  a 2018-as serdülő Európa-baj nok ságon 
aranyérmet; a 2019-es országos bajnokságon a 
Fe renc várossal aranyérmet; a 2019-es Ifjúsági 
Olimpián bronzérmet; a 2019-es ifjúsági Európa-
bajnok ságon aranyérmet szerzett, őt pedig a dön-
tő mérkőzés legjobb játékosává választották. 

Erdős Rita (jobb oldali fotón) öttusázó leg-
fontosabb eddigi eredményei: 2019-ben az ifjúsá-
gi Európa-bajnokságon egyéni bajnok, csapatban 
második; 2020-ban egyéni utánpótlás országos 
bajnok. 2021-ben junior országos bajnok; a junior 

Európa-bajnokságon női váltóban 2. helyezett; 
junior csapatvilágbajnok, egyé niben 4. helyezett; 
junior-világbajnokságon mix váltóban 3. helye-
zett; felnőtt-világ bajnok ságon női váltóban 3. 
helyezett; és a New Format felnőtt nemzetközi 
tesztversenyen 2. helyezett. 

Eredményeikhez városunk lakossága nevében 
gratulált, munkájukhoz sok sikert és jó egészsé-
get kívánt Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, 
valamint emléklapot nyújtott át Nagy János 
polgármester. 

Reményteli próbaút
Autóbuszos próbajáratot tartottak augusztus 
10-én a Bucka városrészben a Bucka Köz le ke-
dési Koncepció kapcsán. A tervek szerint az 
egyirányúsítás után a jelenlegi midibuszoknál 
nagyobb kapacitású, szólóautóbuszok közle-
kednének majd a Buckában. A bejárás alkal-
mával kiderült, hogy a kritikus Csépi–Vénusz–
Boglya kereszteződésben is akadálytalanul el-
fér a tömegközlekedési eszköz, valamint a 
Csépi úton is végig tud menni úgy, hogy a 
tervezett járdák is kialakíthatóak lesznek, 
azonban a Boglya utcán még további vizsgá-
latokat kell végeznie a tervezőnek, hogy mi-
lyen beavatkozások szükségesek a busz aka-
dálytalan közlekedésének érdekében. 

Egy országos napilap aznapi példánya, egy 
Kisváros újság, egy 1000 és egy 100 forintos, terv-
rajzok, fotók és a gyermekek alkotásai kerültek 
abba az időkapszulába, mely Szigetszentmiklós 
legújabb óvodája alatt várja a jövőt. Az időkapszu-
lát a Csépi út 137. szám alatt épülő „Bucka ovi” 
alapkőletételén Kőrösi András Antalné, a Nap ra-
forgó Óvoda intézményvezetője, Pataki Viktória, 
a kivitelező KV-Ép Kft. képviselője és Nagy János 
polgármester helyezte el augusztus 11-én.

A 100 férőhelyes, de a jövőben 150 férőhelyesre 
bővíthető, négy csoportszobás, melegítőkonyhával 
kialakított, akadálymentes óvodát a tervek szerint 
2022 elején vehetik birtokukba a gyerekek. A beru-
házás keretében az óvodai eszközök beszerzése, 
játszóudvar kialakítása és kertrendezés mellett a 
kapcsolódó út és parkoló építésére is sor kerül.

Önkormányzatunk pályázat útján jutott 400 
millió forinthoz, a közel 1 milliárd forintos beru-
házás további költségeit Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata biztosítja. A vissza nem téríten-
dő támogatás forrása Pest megye Terület fej lesz-
tési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye 

Terület fejlesztési Programja megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

Nagy János polgármester köszöntő beszédé-
ben elmondta: „A fejlesztés elengedhetetlenné 
vált folyamatosan gyarapodó városunkban. 
A szi getszent miklósi óvodások száma az elmúlt 
években meghaladta a férőhelyek számát, de 
önkormányzatunk mindent megtesz a férőhely-
hiány megoldásának ér dekében. A Bucka Ovi 
mellett a Temesvári úton épülő óvoda befejezése 
is megoldást jelent a férőhelyhiány kérdésére. 
Bízunk benne, hogy az új óvodákkal a fiatal csa-
ládok élete is könnyebbé válik.”

ELMARADT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ALAPKŐ ALATT AZ IDŐKAPSZULA
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Örömmel tájékoztatjuk ügyfeleinket, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgál
tatást koordináló állami cég, az NHKV 
Zrt. megbízásából új személyes ügyfél
pont érhető el a Magyar Posta Zrt. szi
get szentmiklósi kirendeltségén. 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, 
Szent Erzsébet tér 1. 
Nyitva tartás: Kedd 8.00–14.00. 
Szerda 12.00–18.00

A személyes ügyfélponton az alábbi ügyek 
intézésére van lehetőség:

  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatás kérése

  Ügyelőzmények keresése
  Számlamásolat kiállítása és kiadása az arra 

jogosult ügyfél részére
 Folyószámla-kivonat, egyenlegközlő nyom-
tatása és kiadása az arra jogosult ügyfél ré-
szére
  Számlabefizetés biztosítása
  Számlakorrekcióra vonatkozó igény felül-

vizsgálata
  Díjhátralék beszedése érdekében folytatott 

adatváltozás kezelése
  Ingatlanhasználói adatváltozások ellenőrzé-

se, kezelése

  Részletfizetési kérelem felvétele
  Panaszfelvételi jegyzőkönyv felvétele
  Ügyfél egyéb bejelentéseinek kezelése

Kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyin-
tézés alkalmával mind az Aries NKft., mind a 
Magyar Posta Zrt. szigetszentmiklósi kiren-
deltségén vegyék figyelembe azt az előírást, 
hogy az ingatlanhasználó (akinek a nevére 

szól a számla) személyesen, vagy akadályozta-
tása esetén meghatalmazás útján járhat el a 
fent megjelölt ügyek intézésében.

Bízunk abban, hogy a kibővített 
ügyfélszolgálati lehetőség ügyfeleink 

részéről pozitív fogadtatásra talál.

Aries NKft.
Környezetgazdálkodási egység

Városunk lakói hamarosan újabb helyi cégnél tudnak elhe-
lyezkedni, ugyanis Európában elsőként Magyarországon, 
Sziget szent mikló son nyitotta meg kapuit a tömlő- és szilikon-
termékek gyártásával és szolgáltatásával foglalkozó brit válla-
lat, a Leyland-HSP Hungary Kft. Alnoot Jamal tulajdonos a nyitás 
július 29-i sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a próbaüzem elindításának 
alkalmával sikerült megismernie a többnyire szigetszentmiklósi kollégákat, és 
nagyon nagyra becsüli a precíz, kiegyensúlyozott munkájukat. Megjegyezte, 
hogy nagyon szereti a magyarokat, városunk hangulatát, és tervbe vett to-
vábbi befektetéseket is városunkban. És, hogy miért pont Szigetszentmiklósra?

Stuart Hibberd, a vállalat ügyvezetője válaszolt nekünk: „Nagyon sok 
európai országot felkerestünk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb a 

vállalkozás létrehozásához. Végül azért döntöttünk Magyarország, 
azon belül Szigetszentmiklós mellett, mert befektetés szempont-
jából ez a város az ország központi helyén van, valamint az M0-s 
közelsége nagyon fontos, hiszen innen Európa nyugati és keleti 
része is könnyen megközelíthető.”

KISVÁROS: Milyen előnyöket hoz városunknak ez a vállalkozás?
SH: 150 főnek tudunk munkát biztosítani, remélhetőleg többségében 

szigetszentmiklósi lakók jönnek hozzánk dolgozni. Ezenkívül az iparűzési 
adót is a városnak fizetjük majd, tehát ezzel is hozzá fogunk járulni a város 
költségvetéséhez. Reményeink szerint hosszú évekig így lesz majd, mi úgy 
tervezzük a jövőt. De húsz év múlva üljünk le újra beszélgetni. Én itt leszek.

ÚJ SZEMÉLYES ÜGYFÉLPONT NYÍLT VÁROSUNKBAN

ÚJ MUNKALEHETŐSÉGEKET 
NYÚJT A BRIT VÁLLALAT



5Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2021. 9. szám2021. 9. szám

A szigetszentmiklósi Vöröskereszt Alap szer vezet 
és városunk önkormányzatának munkatársai 
 augusztus 16-án Retró Véradásra várták a máso-
kon segíteni szándékozó és tudó embertársainkat. 
A megszokott helyszíntől eltérően a polgármeste-
ri hivatalban, a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt 

zajlott az esemény, ahol a hivatal tanácskozóter-
mében és udvarán a ’70-es, ’80-as évek világát 
felidézve, sört és virslit is kaptak a véradók.

A humanitárius szervezet helyi elnöke, Fodor 
Antalné dr. elmondta, hogy Szi get szentmiklós is-
mét bizonyított. A véradáson a nagy meleg elle-
nére 100 fő véradó nyújtotta karját, hogy 300 
beteg ember mielőbbi felgyógyulását segítse. 
Hozzátette, öröm számunkra, hogy 16 ember első 
alkalommal adott vért, és bíznak abban, hogy to-
vábbra is a véradók táborában köszönthetik őket.

Segítség retró
hangulatban

A Család- és Gyermekjóléti Központ (CSSK) biz-
tosította a szigetszentmiklósi gyermekek nap-
közbeni, nyári felügyeletét idén is, június 21-től 
augusztus 31-ig.

Kerekes László, a CSSK vezetője elmondta, 
hogy az összesen tíz hét számos él-

ményt tartogatott. A gyerekek a 
többi között tanulhattak az olim-
piáról, a Braille-írásról, középkori 
bemutatón lovagokról, kódexek-
ről, kipróbálhattak különböző 

szakmákat, keresték egymás kö-
zött a táncos és zenei talentumokat, 

találkoztak vakvezető és menhelyi kutyákkal, 
kéz mű ves kedhettek az újrahasznosítás jegyében.

Városunk hivatalnokainak a kilencedig hét 
bizonyult a legizgalmasabbnak, hiszen a táborhét 

utolsó napján, augusztus 19-én a Mesés emberi 
jogok elnevezésű hét táborozói ellátogattak hoz-
zánk. A program célja, hogy a gyermekek képessé 
váljanak az erőszakmentes kommunikációra, is-

merkedjenek az emberi jogokkal, kialakuljon ben-
nük az igény az elfogadásra, gyakorolhassák az 
érvelési technikákat és felfedezzék, hogy közös-
ségünk számára igenis fontos az ő véleményük is. 
A gyerekek demokratikusan választottak maguk 
közül diákdíszpolgárt és diákpolgármestert. 

Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester segítségé-
vel Gyenei Nóra diákpolgármester és 20 fős diák-
képviselő-testülete ülést tartott a hivatal tanácsko-
zótermében. Az első napirendi pont tárgyalása so-
rán kiderült, hogy több hamburgerre és desszertre 
vágynak az iskolai menzán, de érkezett javaslat ja-
cuzzi telepítésére a játszótereken, és volt, aki go-
kartversenyt rendezne a Kéktó Szabadidőparkban. 

A CSSK munkatársai tavaly 243, idén 331 
gyermek felügyeletét oldották meg. Olyan gyer-
mekekről gondoskodtak, kiknek szülei – például 
egyedülálló szülei – családi, baráti segítség hiá-
nyában más megoldást nem találtak csemetéjük 
biztonságos elhelyezésére munkaidejük alatt.

Igazán rendkívüli testületi ülés



25 ÉVES SZIGETSZENTMIKLÓS 
VÁROS ROMA ÖNKORMÁNYZATA
A jeles évforduló alkalmából egy egész hetes 
rendezvénysorozatot tartott a szigetszentmik-
lósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RÖK), 

melynek záró ünnepségét 
július 25-én tartották 

meg a József Attila 
Általános Iskola előtti 
parkban. Az ünnepsé-
get Boda Anna, a RÖK 
elnöke (fotón) és Nagy 

János polgármester nyi-
totta meg. Anna 16 éve 

elnöke a kisebbségi önkor-
mányzatnak. A nyitó beszédek után magyar 
cigányzenéket hallhatott a közönség Lakatos 
Nándor cimbalmos, Fehér István hegedűs, va-
lamint Hosszú Ferenc nagybőgős előadásában. 
A zenészek után a Csillag Születik Énekiskola 
növendékei léptek színpadra, Kosztyu Anna, 
Buranits Jenő Áron, Kosztyu Kata és Prekop 
Adél énekeltek a jelenlévőknek. A fiatal éneke-
sek után MC Hawer és Tekknő mulatós popze-
nével szórakoztatta a közönséget, majd zárás-
ként újra a cigányzene dallamai zengték be a 
parkot, lezárva a RÖK negyed évszázados 
meg alakulására tartott ünnepséget.
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A Summerfest Bolgár–Német Estjén, augusz-
tus 13-án hirdették ki a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat VI. Paradicsomnevelő Verse-
nyé nek nyerteseit. A zsűri három kategóriában 
osztott díjakat. 
A legnagyobb paradicsom: 

1. 1013 gramm – Boldizsár Miklós 
2. 966 gramm – Naszódi Tibor 
3. 840 gramm – Csapláros György Imre 

A legegészségesebb paradicsom:
1. Kerekes József
2. Ványi Zoltánné
3. Patay Éva

A legízletesebb paradicsom:
1. Darabosné Lőrinc Ibolya
2. Patay Éva
3. Gálné Sz. Marika

TÖBB MINT EGYKILÓS A NYERTES… 
PARADICSOMA

6

Kilenc csapat versengett augusztus 14-én az új 
lakihegyi rendezvényparkban, hogy kiderüljön, 
ki tudja a legfinomabb, legszaftosabb tyúk pör-
költet készíteni. A Lakihegyi Szabadidősport 
Egyesület immár tizenkettedik alkalommal hívta 
meg városunk lakóit a hagyományos pörkölt-
par tira, ahol termé szetesen nem csak főzni le-
hetett, hiszen számtalan program adott lehe-
tőséget a kikapcsolódásra. Voltak gyermek- és 
felnőttügyességi versenyek, ugrálóvár, kötél hú-
zás, kézműveskedés, pónilovaglás, tánc- és tűz-
oltó -be mutató, de a fő attrakció természetesen 

a főzés maradt. A Polgármesteri Hivatal, az Aries 
NKft. munkatársai, és idén először nemcsak la-
kihegyiek, hanem a város minden részéről ér-
kező csapatok is versenyeztek. A kánikula sem 
szegte kedvét a csapatoknak, hősiesen alkották 
a finomabbnál finomabb pörkölteket, mindenki 
belevitt egy kis egyéni praktikát. Volt, aki a 
hagyma mennyiségére, volt, aki a pirospaprikára 
esküszik, de olyan is előfordult, hogy titkos re-
cept alapján készült a tyúkpöri.

Az elkészült ételeket egy öttagú zsűri kós-
tolta, kétségtelenül nehéz volt a választás. 

Végül a „Mi van, Erzsi?” fantázianevű csapat 
került ki győztesként, az ő egytálételük bizo-
nyult a legfinomabbnak. Második a „Sün Street 
Team” lett, míg harmadik helyen a „Miklósi Kék 
Sálasok” végeztek. A közönség díját a „Kukori és 
Kotkoda” csapata nyerte el. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az 
új területet arra a célra alakította ki, hogy ezen-
túl Lakihegy városrész lakóinak is biztosított 
legyen egy megfelelő, rendezvények szervezé-
sére alkalmas tér. A pörköltfőző verseny egyben 
a park felavatását is jelentette.

ÚJ TERET AVATTAK A PÖRKÖLTPARTIN
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2021. szeptemberi programok 
és októberi előzetes

2021. szeptember 10., péntek 17.30
Cinematiquekoncert és Cinema Sziget 
Filmklub – Swing
– magyar romantikus vígjáték
Három elkeseredett nőt egymás mellé sodor az 
élet, akiket aztán egy kiöregedett dizőz felkarol, 
és létrehozza velük élete utolsó nagy művét, a 
Swing Angels nevű énekes haknizenekart. A ze-
nekarral egy újabb lehetőséget kapnak az élettől 
a továbblépésre. A kérdés, hogyan élnek vele?
Főszereplő: Törőcsik Franciska, Ónodi Eszter, 
Törőcsik Mari
Vendég: Törőcsik Franciska színművésznő
A film előtt a MELODIKA PROJECT 
Cinematique című akusztikus koncertjén klasz-
szikussá vált filmzenék és filmzenévé lett klasz-
szikusok hallhatóak egyedi hangszerelésben. 
Jegyár: 800 Ft felnőtt, 500 Ft diák/nyugdíjas.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház  
(továbbiakban VKKH), Színházterem

2021. szeptember 11., szombat 8.00–14.00
Csepelszigeti Halászléfőző Verseny
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

2021. szeptember 7., 14., 21., 28., kedd 
9.30–11.30

BabaMama Klub
Helyszín: VKKH

Szeptember 18., szombat 9.30–21.00
XIV. Szabacsi Nap 
Hagyományőrző rendezvény a Kossuth Lajos 
utcában
Délelőtt:
09.30 Gólyalábas hívogató
10.00 Major Eszter és barátai – mesekoncert
Meglepetés-sztárvendég: Kocsis Tibor
10.00–16.00 Árpád Népe Hagyományőrző 
Egyesület programja – Buga Iskola udvara
10.00–16.00 Lovaskocsizás – a város legősibb 
településrészén
12.00–13.00 Jó ebédhez szól a nóta – Orosz 
Márkó és zenekara
14.00 TÉRZENE – Ádám Jenő Zeneiskola 
Fúvószenekara
14.45 Simon Albert helytörténeti akadályver-
seny – eredményhirdetés
15.00 Szabacsi Mustra – művészeti csoportok 
bemutatkozása
15.30 Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Musical Tanszak

16.30 Gergely Róbert műsora
17.00 Oszvald Marika, népszerű operettdallamok
17.30 Miller Zoltán műsora
18.00 Krisz Rudi
19.00 Szabacszzáró – Divina Machina-koncert
Egész nap:
Népi kirakodóvásár, kürtős kalács, kemencés 
lángos, lacikonyha, házi rétes, birkapörkölt.
Must- és borkóstoló.
Népi Játékok Udvara – fa körhinta
Múltidéző kiállítások:
Virágkötészeti bemutató, szaktanácsadás
A Kossuth Kertbarát Kör termésbemutatója
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kossuth Lajos utca lezárt útszakasza

2021. szeptember 20., hétfő 18.00
Szigetszentmiklósi Alkotókör hagyományos 
csoportos kiállításának megnyitója
A kiállítás október 15-ig tekinthető meg.
Bővebb információ: www.facebook.hu/
varosigaleria
Helyszín: Aula Galéria

2021. szeptember 24., péntek 19.30
Kultúrházak ÉjjelNappal:
Nemcsak Jazz Klub 1. nap
Fellépő: Gyárfás István Trió & Molnár Enikő
Helyszín: VKKH-aula

2021. szeptember 25., szombat 9.00–14.00
Kultúrházak ÉjjelNappal:
Városi Sportnap
Változatos sport- és egészséges életmód-  
programok, sportbemutatók, workshopok.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

2021. szeptember 25., szombat 11.00
Kultúrházak ÉjjelNappal:
Patak Fesztivál – ÚJ jövőKÉP című 
meghívásos kortárs képzőművészeti kiállítás 
megnyitója. 
A kiállítás megtekinthető október 30-ig. 
Információ, bejelentkezés: 20/99-35-955. 
További infó: www.facebook.hu/varosigaleria 
Helyszín: Városi Galéria

2021. szeptember 25., szombat 19.30
Kultúrházak ÉjjelNappal:
Nemcsak Jazz Klub 2. nap
Fellépő: Peet Project, Feat: Zolbert
Helyszín: VKKH-színházterem
Esemény jellege: zártkörű
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

2021. szeptember 27–29., hétfő–szerda 
9.00, 10.30

Őszi Gyermekszínház
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem

2021. október 4–10., hétfő–vasárnap
Országos Könyvtári Napok  
Helyszín: VKKH

2021. október 4., hétfő 15.00
Városi Idősek Napja 
Ünnepi köszöntőt mond: Nagy János polgár-
mester. Műsort adnak városunk nyugdíjas  
művészeti csoportjai.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenyterem

2021. október 6., szerda 11.00
Aradi Vértanúk Gyásznapja
Helyszín: Kossuth Lajos utcai kopjafa

2021. október 9., szombat 8.00–13.00
Őszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat bébikortól a ti-
nédzserkorig, babakocsit, etetőszéket, gyerek-
autóülést és sok más hasznos dolgot. Előzetes 
asztalfoglalás szeptember 14-én, kedden 8 órá-
tól! A belépés díjtalan! Helyszín: VKKH-parkoló

2021. október 10., vasárnap 17.00
Színház
Páratlan Páros című vígjáték két részben, 
Száraz Dénes, Beleznay Endre, Harmath 
Imre előadásában.
John Smith taxisofőr egyszerre él két háztartás-
ban, két boldog házasságban. Rendkívül precíz 
időbeosztása tette lehetővé, hogy eddig nem bu-
kott le, azonban amikor segít egy bajba jutott öreg 
hölgynek, nem számít rá, de jótettével felkelti 
mind a média, mind pedig a rendőrség figyelmét, 
veszélybe sodorva ezzel a két házasságát.
Bemutatja a Bánfalvy Stúdió.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

2021. október 15., péntek
Nemcsak Jazz Klub
Fellépő: Kaszás Péter Infinity Project
Helyszín: VKKH-színházterem

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu olda-
lon! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!





Hét kifejezetten gyermekeknek, kilenc nagyobbaknak és 
felnőtteknek szóló program 27 fellépővel, mindez 8+1 
(nulladik) nap alatt. A járvány miatt „őrlángon égő” ren
dezvényszervezés tüze ismét fellobbanhatott városunkban. 
A folklórfesztivál főszervezőit rövid értékelésre kértük.

„A lehető legjobban sikerült minden. Külön megtiszteltetés 
számunkra, hogy a 70 éves Magyar Állami Népi Együttest is 
köszönthettük. A gyerekprogramokat nagyon kedvelték a csa-
ládok, a felnőttek körében a Csík Zenekar bizonyult a legnép-
szerűbbnek. Idén a fiatal tehetségek is nagyobb szerepet kap-
tak. Ezt a vonalat jövőre is követni szeretnénk, és természetesen 
bízunk abban is, hogy visszaállhat a régi rend, és a hazai fellé-
pők mellett néhány napon át a külföldről érkezők is középpont-
ba kerülhetnek. Emellett célunk egy összművészeti fesztivál 

létrehozása még több művészeti ág felvonultatásával” – Lázár 
Gergő igazgató, Városi Könyvtár és Közösségi Ház. 

„Az égiek is velünk voltak. A jó időjárás és az általunk tervezett 
célok is mind valóra váltak. A Covid okán a nézők száma a két 
évvel ezelőttihez képest – ahogyan országosan is jellemző – 20-
30%-kal visszaesett. Azonban nem panaszkodunk, hiszen idén a 
zenei és táncos népművészeti kultúra kiváló képviselőit köszönt-
hettük a színpadon több mint félezres közönség előtt. Emellett 
köztudott, hogy a kezdetektől egyik legfontosabb célunk a gye-
rekek szórakoztatása és egyben tapasztalataik, tudásuk bővíté-
se a népművészetek terén. Ez a törekvésünk rendkívül sikeresnek 
bizonyult, minden gyermekprogramunk nagy érdeklődéssel és 
vidáman telt. Számomra ez jelenti a legnagyobb örömet” – 
Budai Gábor fesztiváligazgató, Summerfest Szigetszentmiklós.

XXVIII. SUMMERFEST FOLKLÓRFESZTIVÁL – SZIGETSZENTMIKLÓS



10 Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2021. 9. szám2021. 9. szám

Ahogyan azt Garzóné Terike, a 
Lila Akác Nyugdíjas Klub vezetője 
júniusban ígérte, augusztus 4-én 
ismét találkozhattak a klubtagok. 
A járványhelyzet enyhülése így 
idén nyáron már második alka-
lommal tette lehetővé, hogy a klub 
közösen ünnepelhesse a születés-
naposokat, és emellett a férfiakat. 

„Nálunk minden évben hagyo-
mány, hogy a nagypapákat, dédpa-
pákat is köszöntjük, hogy ne csak a 
nők legyenek mindig a középpont-
ban. Saj nos a Covid miatt most 
nem Du na- parti szalonnasütéssel, 
halászléfőzéssel ünnepeltünk, 
azon ban a színvonalas műsor így 
sem maradt el, sőt! A Vá ro si 

Könyvtár és Közösségi Ház színház-
termében több mint 50-en gyűl-
tünk össze, és nagyon jó hangulatú 
műsorral ünnepelhettünk” – mond-
ta Garzóné Terike (képen egyedül).

Az eseményt Nagy János, 
Sziget szent miklós polgármestere 
és a Pol gármesteri Hivatal munka-
társainak koncertje tette még vi-
dámabbá. A közönséget ezután 
Haberle Erika és Juhász László a 
korosztály kedvenceivel, operett-
dalokkal szórakoztatta.

A vendégeket Nagy János pol-
gármester és Jaksa-Ladányi Emma 
alpolgármester köszöntötte, jelen 
voltak Ladányi Sándor és Lupa Já-
nos önkormányzati képviselők.

A FÉRFIAKAT ÜNNEPELTÉK
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„Magyarország Tortája 2021 versenyén harmadik 
helyezést ért el a szigetszentmiklósi Levendula és 
Kert cukrászda tortája, a Szabacsi Rubato. A torta 
fantázianeve településünk nevéből és az Ádám Jenő 
munkássága előtti tiszteletből állt össze, hiszen 
Szabacs városunk egyik részének ősi neve, míg a 
Rubato Ádám Jenő zeneszerző, népdalkutató sza-
bad, kötetlen népdalstílusára volt jellemző. A torta 
tehát egy szárnyaló, kötetlen ízvilágot kép visel, dí-
szítésképpen megjelennek rajta cso ki pasztillákból a 
hangjegyek, ezzel is tisztelegve városunk egyik leg-
híresebb szülötte, Ádám Jenő előtt. Gratulálunk az 
eredményhez Lakatos Pálnak és Bicsérdi Vik tó
riának, a cukrászda tulajdonosainak, hiszen az or-
szág harmadik legfinomabb tortáját tudhatják ma-
gukénak. További sok sikert kívánunk nekik!” – 
hangzott Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester 
méltató beszéde augusztus 18-án a Városháza ta-
nácskozótermében, ahol Nagy János polgármester 
városunk lakói nevében gratulált és oklevelet adott 
át Szigetszentmiklós büszkeségeinek. 

Lakatos Pál és Bicsérdi Viktória már két évtize-
de egy pár, három gyermek szülei, és több mint 10 
éve közös vállalkozást vezetnek. Pállal beszélget-
tünk, akitől azt is megtudhatjuk, hogy milyen 
 teendői adódnak annak, aki esetleg saját gasztro-
nómiai alkotását vinné „közkóstolásra”.

Lakatos Pál: Először beküldtük a receptet, 
majd a döntőbe jutás is több lépcsőfokon tör-
tént, a döntő előtt háromszor találkoztunk a 
szakmai zsűrivel. Háromszor kóstolták a tortát, 
ami folyamatosan alakult.

KV: Sok tanácsot kaptak?
LP: A találkozások során a zsűri szakemberei 

elmondták javaslataikat a döntőbe jutott ver-
senyzőknek. Azt tapasztaltam, hogy mindenki 
változtatott a tortáján. Egy kicsit mi is, de mégis 
úgy módosítottuk, hogy a saját gondolat- és íz-
lésvilágunknak megfeleljen.

KV: A díj mit jelent a gyakorlatban, és 
mit jelent önök számára?

LP: A harmadik díjazott egy kupát, díszokle-
velet kap, valamint egy továbbképzési lehetősé-

get. A képzést a Kézműves Cukrászatért Ala pít-
vány szakmai vezetője és kuratóriumi elnöke, 
Kemény Zsuzsanna cukrászmester tartja a buda-
pesti Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipar-
testületének tanműhelyében. Élni fogunk ezzel a 
lehetőséggel mindenképp, hiszen a szakma egyik 
legtapasztaltabb képviselőjétől tanulhatunk.

Nagyon nagy reménnyel indultunk, már a 
verseny elején a döntő volt a célunk. Annak is 

nagyon örültünk, hogy bekerültünk a legjobb öt 
közé, de akkor sem lettünk volna elkeseredve, ha 
ötödikként fejezzük be. 

Számunkra ez a díj egy szakmai visszaigazo-
lás, elismerés. 

KV: A szakma visszaigazolta a tehetségü
ket, és ahogyan önkormányzatunk közössé
gimédiafelületén, a Szigetszentmiklós Város 
Hivatalos Facebookoldalán láthattuk, a kö
zönség, a fogyasztók is. Augusztus 3i hí
rünkre több mint ezer reakció és megannyi 
gratuláció érkezett. 

LP: Mindenhonnan rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptunk, ami nagyon-nagyon jólesett. 
Hatalmas energiát kapunk a szigetszentmiklósi 
lakosoktól. 

Nem is gondoltuk volna, 
hogy ennyien 
szurkolnak nekünk.

Érzelmesnek hangzik, de szeretném megköszön-
ni mindenkinek. Szerettük volna, hogy a szüleink 
és a város is büszke legyen ránk. Elértük a célun-
kat idén. 

Lakatos Pál elmondta, hogy főleg fejben ké-
szülnek, de már elkezdték a kísérletezést is a 
következő megmérettetésre, hiszen 2022 tava-
szán indul az előválogatás. 

MÁR KÍSÉRLETEZNEK AZ ÚJ VERSENYRE

A mákolajos mákos felvert, fehér csokoládés, 
ropogós, aszalt meggyből készült meggy-
zselés, lime-os, fehér csokoládés mousse-
rétegekkel, meggyes tükörzselével áthúzott, 
csokoládélapkákkal, meringgel és amarena 
meggyekkel díszített Szabacsi Ru bato az 
Ország Tortája-verseny hagyományaihoz 
hűen, államalapításunk ünnepén ke rült be-
mutatásra, augusztus 20-tól kóstolható.



A SIKERNEK NEM TITKA VAN, HANEM ÁRA
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Tótka Sándor olimpiai bajnok, kétszeres 
világ és háromszoros Európabajnok, va
lamint ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó.

SZERZETT ÉRMEK
OLIMPIAI JÁTÉKOK
Arany – 2021, Tokió – K1 200 m

VILÁGBAJNOKSÁG
Bronz – 2013, Duisburg – K1 4 × 200 m
Arany – 2014, Moszkva – K1 4 × 200 m
Arany – 2015, Milánó – K2 200 m
Ezüst – 2017, Račice – K2 500 m
Bronz – 2018, Montemor-o-Velho – K4 500 m

EURÓPABAJNOKSÁG
Arany – 2016, Moszkva – K4 500 m
Arany – 2017, Plovdiv – K4 500 m
Arany – 2017, Plovdiv – K2 500 m
Bronz – 2018, Belgrád – K4 500 m
Arany – 2021, Poznań – K1 200 m

EURÓPA JÁTÉKOK
Bronz – 2015, Baku – K2 200 m

IFJÚSÁGI OLIMPIA
Arany – 2010, Szingapúr – K1

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG
Arany – 2011, Brandenburg – K2 200 m
Ezüst – 2011, Brandenburg – K1 200 m
Bronz – 2011, Brandenburg – K1 500 m

IFJÚSÁGI EURÓPABAJNOKSÁG
Arany – 2012, Montemor-o-Velho – K1 200 m
Arany – 2012, Montemor-o-Velho – K1 500 m
Arany – 2012, Montemor-o-Velho – K2 200 m

(Forrás: wikipédia)

Amikor elindítottam a hajót, 
tudtam, 35 másodpercem lesz 
arra, hogy az elmúlt 5 év mun-
káját bemutassam. 86 csapás-
ról beszélünk. Tudtam, hogy a 
30. csapásnál mit kell csinál-

nom, 30 és 50 között mi történik, 
csapásról csapásra tudom, hogy 

mikor mit kell éreznem. Szembeszélben, 
oldalszélben stb.

KV: Rögtön tudtad, hogy te nyertél? 
TS: Nem. Nagyon rossz a periférikus látá-

som, ami ebben a sportban mondjuk nem baj. 
De emiatt fogalmam sem volt, hogy a hányadik 
helyen végeztem. Arra gondoltam, hogy min-
dent kiadtam magamból, mindegy, hogy első, 
második vagy ötödik vagyok. Amikor bizonyos-
sá vált bennem, hogy első lettem, akkor egy 
fura, megmagyarázhatatlan, eufórikus érzés 
lett úrrá rajtam, cikáztak a gondolataim. Ter-
mé szetesen Ágira gondoltam. Nagyon rossz 
volt, hogy nem lehetett ott velem.

KV: A szavaidból azt veszem ki, hogy te 
egy elképesztően tudatos versenyző vagy. 
Mindemellett hogy tudod a családi élete
det is harmóniában tartani?

TS: Két éve vagyunk házasok Ágival, de gye-
rekszerelem a miénk. A hosszú évek alatt együtt 
tanultunk bele ebbe az életformába, ő minden-
ben a segítségemre van. Nélküle sehol nem tar-
tanék, ő a legerősebb támaszom. Ő főz rám, be-
tartva minden előírást, amit a dietetikustól ka-
pok. Megszoktuk, hogy sokat vagyok versenyen, 
edzőtáborban, de amikor együtt vagyunk, akkor 
azt megpróbáljuk a legtartalmasabban eltölteni. 
Fél éve költöztünk Sziget szentmiklósra, imádunk 
itt élni, itt szeretnénk családot alapítani. 

KV: Most pihenés, kikapcsolódás?
TS: Egy napot tudtam pihenni. Továbbra is 

edzések, felkészülés, szeptemberben világbaj-
nokság. Utána megpróbálok leereszteni kicsit. 
Átadom magam Áginak.

Még felsorolni is sok volt, nemhogy véghez 
vinni. 27 éves korára egyoldalnyi eredmény. 
Erre szokták pestiesen azt mondani, hogy ,,ka-
lap le”. Valamit nagyon tud Tótka Sándor. 
Ahogy ő a tokiói olimpián beült a kajakba, 
ahogy elstartolt és végig vezetve, egy pillanat-
nyi esélyt sem adva az ellenfeleinek végigtolta 
a 200 métert. Nos, létre kéne hozni egy új 
tantárgyat a Testnevelési Egyetemen – Hogyan 
legyek olimpiai bajnok? címmel – és tanítani 
kellene Tótka versenyét. A Szigetszentmiklóson 
élő kajakozót kérdeztük a titokról.

Tótka Sándor: A sikernek nem titka van, 
hanem ára. Meg kell fizetni az árát, ami 
elég nehéz. Ez nagyon összetett do-
log, hiszen itt az étkezéstől a fizi-
koterápián keresztül a masszőrig 
és a rengeteg munkáig minden 
kell. Nem elég a tehetség. Kö-
rülöttem egy egész csapat dol-
gozik azért, hogy az én tehetsé-
gem és kitartásom meghozza a si-
kert. Nem beszélve arról, ahhoz, hogy 
valaki fejben is erős tudjon lenni a legfon-
tosabb versenyeken, nagyon nagy szükség van 
a mentális felkészülésre. Engem Lénárt Ágota 
sportpszichológus tanított meg arra, hogyan és 
mit kell csinálnom téthelyzetben.

KISVÁROS: Hány éves korod óta ké
szülsz ilyen tudatosa arra, hogy egyszer az 
olimpiai dobogó legfelső fokán állhass?

Tótka Sándor: Nyilván minden gyerek, aki 
elkezd sportolni, arról álmodik, hogy egyszer 
majd… Én is így voltam ezzel. Persze ez csak 
egy gyermeki naivitás. Az igazat megvallva, az 
utóbbi egy év volt az, amire azt mondhatom, 
hogy tényleg mindent megtettem ezért. 
Mindent. Egy éve szerveztem meg a körülöttem 
lévő csapatot is. 2017-ben Ausztriában voltam 
egy teljesítménydiagnosztikai laborban, egy 
héten át vizsgáltak egy igazi űrtechnológiával. 
A Forma–1-es pilótákat is ők készítik fel. Nagy 
segítség volt nekem is, de mégis azt kell mon-
danom, hogy az edzőm és a csapatom nélkül 
nem ment volna. Az meg külön szerencse, hogy 
Magyarországnak jó adottságai vannak ehhez 
a sporthoz. Rengeteg víz van, nagyon jó edzők, 
és jó az utánpótlás, a tehetséges versenyző.

KV: A döntő futamában, amikor odaértél 
a rajtvonalhoz, hol volt az adrenalinszinted?

TS: Meglepően nyugodt voltam. Talán picit 
a pulzusom volt magasabb a megszokottnál. 
Ezt is Lénárt Ágotának köszönhetem. 2019-ben 
egy világversenyen még annyira izgultam, 
hogy a hajszálerek elszorították az alkaromat 
és konkrétan nem tudtam evezni rendesen. 
Meg kellett tanulnom uralnom a testem. Na-
gyon sok mentális tréning eredménye ez is. 

Fotón: Tótka Sándornak Nagy János polgármester 
gratulál Szigetszentmiklós város lakosainak nevé-
ben augusztus 11-én a Városházán
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Szigetszentmiklós kosárlabda-egyesülete, a BKG-
PRIMA Kosárlabda Akadémia is jó példát mutat a 
növekedésben, ugyanis egy kis, kezdetben baráti 
összefogásként indult csapatból mára sok száz 
játékost összefogó Akadémia lett, amely fennál-
lásának 12. évében – a régióban egyedüliként – 
női NB I/A csoportos csapatot is működtet.

Az elit mezőnybe való feljutás hatalmas szint-
lépést jelent mind az egyesület, mind városunk 
számára, amely új szintre emeli Szigetszentmiklós  
és a teljes Csepel-szigeti régió sportéletét. 

NAGY VÁRAKOZÁSOK A NŐI VONALON
A női vonal révén a BKG bekerült a hazai leg-
jobb 12 csapat közé, a szezon máris egy stabil 
Európa-kupa-résztvevő, az Atomerőmű KSC 
Szekszárd ellen indul, de a szigetszentmiklósi 
nézők olyan ellenfeleket is láthatnak majd a 
városi sportcsarnokban mint a stabil Euroliga-
élcsapat Sopron vagy a legendás Diósgyőr.

A lányok teljes erővel a kezdésre készülnek. 
Augusztus elejétől már heti 10 edzésen dolgozik 
együtt a csapat magja, hozzájuk csatlakozik 
még szeptemberig két amerikai és egy monte-
negrói légiós. Nem titok, hogy az első profi 

idényben a cél a tisztes helytállás és a tovább 
építkezés, de a Kosok eddig is nagyon jók voltak 
abban, hogy a nagyobb klubok jobb lehetősé geit 
szívvel és akarattal ellensúlyozzák, most ehhez 
kérik a szurkolók, a szigetszentmiklósi lakosok 
támogatását is, és várnak minden kedves érdek-
lődőt a csapat hazai mérkőzéseire.

„Jöjjenek ki minél többet a mérkőzésekre, és 
ígérjük, hogy egy nagyon küzdős, szimpatikus 

csapat leszünk, és a feltételrendszerünkhöz ké-
pest mindent ki fogunk adni magunkból, ezt meg 
tudom ígérni” – mondta Gedei Tibor vezetőedző.

ÚJ LENDÜLET A FÉRFI VONALON
A 2020/21-es szezon során majdnem sporttör-
ténelmet írt az egyesület, ugyanis csak egy 
hajszálon múlt, hogy – a hazai kosárlabdaélet-
ben először – a nők mellett a férfiak is feljus-
sanak az NB I/A csoportjába. Egyesületünk – 
jelenleg – NB I/B csoportos felnőtt férfi csapa-
ta tavaly fantasztikus szezont futott. Bár a 
járvány rontott az alapszakaszmérlegen, a 

FORDULÓPONTHOZ ÉRKEZETT 
SZIGETSZENTMIKLÓS SPORTÉLETE

Az aktuális adatok szerint városunk, Szigetszentmiklós hazánk leggyorsabban gyarapodó 
települései közé tartozik, már ami a népességszámot illeti. Ennek persze megvannak az 
árnyoldalai is, azonban tagadhatatlan, hogy városunk, és vele együtt térségünk fontos
sága, gazdasági súlya egyre növekszik.



Kosok így is másodikként jutottak a rájátszás-
ba, ahol magabiztosan mentek a döntőig, ahol 
a jóval esélyesebbnek kikiáltott Nyíregyháza 
várta őket. A párharc végül hatalmas izgalmak 
közepette az utolsó, ötödik meccs utolsó ne-
gyedében dőlt el, sajnos ellenfelünk javára. 
A döntő – a kapunyitásnak hála – visszahozta 
városunkba a küzdelmes kosármeccsek hangu-
latát, amelyeket végre újra a szurkolókkal él-
hettünk át.

A vereség miatt érzett fájdalmon hamar 
túltették magukat a fiúk, és nyáron teljes erővel 
megkezdték a felkészülést a következő szezon-
ra. A keretben kisebb változtatások történtek, 
valamint visszatér hozzánk korábbi légiósunk, 
Nick Allen, aki a 2019/20-as idényben volt meg-
határozó embere a csapatnak. Reméljük, a 
nagyrészt változatlan, de inkább megerősített 
játékoskeret ismét hasonló sikerekhez vezet, 
mint az előző szezonban.

Várunk minden kedves érdeklődőt, szimpati-
zánst és szurkolót szeptember utolsó vasárnap 
estéjén a Szigetszentmiklósi Városi Sport csar-
nok ba, hogy együtt nyissuk meg a városi sport-
élet új fejezetét!

FELÚJÍTOTT PARKETTÁN KEZDJÜK AZ ÉVET!
A nyár nem csak pihenéssel telt. A szezonrajtra 
mindenképpen szerettük volna felújítani a Vá-
rosi Sportcsarnok parkettafelületét, hogy méltó 
otthona lehessen a szigetszentmiklósi kosárlab-
dázásnak. Szerencsére ebben a törekvésünkben 
partnerre leltünk a szövetség és az önkor mány-
zat személyében is, így a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének határozata alapján 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kö-
zösen megújítottuk a Városi Sportcsarnok par-

kettafelületét. Az alapos csiszolást és hibajaví-
tást új lakkrétegek felvitele, valamint vadonatúj 
festés és feliratozás követte. Reméljük, minden 
játékos és néző boldogan veszi majd birtokba az 
új játékteret!

Kövesse a BKG-PRIMA csapatainak életét, 
vagy csatlakozzon ön vagy gyermeke a Kosok 
egyre bővülő jókedvű családjához!

Web: 
www.bkgakademia.hu

Facebook: 
https://www.facebook.com/bkgakademia

Instagram: 
https://www.instagram.com/

bkgakademia
E-mail: janos.varga@bkgdse.hu
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A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
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IMPRESSZUM

2021. JÚLIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Füredi Ildikó–Gálfi Tibor; Szekrényesi Katalin–Majoros Csaba; Farkas 
Zita–Opra-Szabó Mátyás; Szász Éva–Balog Ferenc; Kaszap Réka–
Kovács Erik; Berényi Vivien Bettina–Urbán Gábor; Paróczi Csenge–
Nemes Márk; Simon Alexandra–Lácza Norbert

2021. JÚLIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Bódis Erika (1968), Gere Sándor (1973)

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: 
35. hét: augusztus 30.–szeptember 5., Kígyó Patika; 36. hét: szeptember 
6–12., Elixír Gyógyszertár; 37. hét: szeptember 13–19., Melissa 
Gyógyszertár; 38. hét: szeptember 20–26., Szent Miklós Gyógyszertár; 39. 
hét: szeptember 27.–október 3. 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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