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Kormányrendelet alapján mindenki köteles más 
emberekkel a szociális érintkezést lehető legki-
sebb mértékűre korlátozni és más emberektől 
legalább másfél méter távolságot tartani. Kivétel 
a közös háztartásban élők.

ÜGYFÉLFOGADÁS: a polgármesteri hivatalban az 
ügyfélfogadás május 25-től visszaállt a veszély-
helyzet előttire, azzal a különbséggel, hogy egy 
légtérben, egy időben az ügyintézőn kívül csak 
egy ügyfél tartózkodhat. Kivétel, ha az ügyfél 
hozzátartozóval, vagy kísérővel jelenik meg.  
Kötelező a védőtávolság betartása, továbbá a 
maszk viselése, valamint a kézfertőtlenítő hasz-
nálata a bejáratnál. A hivatal ügyfélirányítói 
érintkezés nélküli lázmérőt használhatnak. 
Amennyiben az ügyfél testhőmérséklete megha-
ladja a 37 °C -ot, nem mehet be ügyféltérbe.

NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK: kormány-
döntés értelmében június 2-tól oktatási céllal 
találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és 
tanulók, tarthatnak kis csoportos konzultációkat 
és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok 
tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen 
lemaradó tanulók felzárkóztatásáért. Enge dé-
lyezett továbbá a pedagógiai szakszolgálati fel-
adatok ellátása. Minden iskolában meg kell 
szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. 
Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell a gye-
rekeknek. Tömeges rendezvényeket, ballagásokat 
és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, 
de kisebb csoportokban, osztályonként megen-
gedett az összejövetel, a bizonyítványok átadá-
sát is meg lehet így szervezni. 

A vidéki bölcsődék és óvodák május 25-től, a 
fővárosiak pedig június 2-tól visszatértek a nor-
mális működési rendhez. Az intézmények külön 
igazolás nélkül is fogadják a gyermekeket. 

JÁTSZÓTEREK, PARKOK: kormányrendelet alapján, 
a szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és lá-
togatható. Ennek értelmében az OCS az összes 
szigetszentmiklósi, korábban lezárt játszóteret 
megnyitotta, valamint a Kéktó Szabadidőparkban 
megszűntette a kondipark lezárását.

VÁSÁRLÁS, UTAZÁS: mindenki köteles az üzlet-
ben történő vásárlás és a tömegközlekedési esz-
közön tartózkodás során a szájat és az orrot el-
takaró eszközt viselni. A védőtávolság megtartá-
sa a köztereken és a parkokban is kötelező.

PIACOK LÁTOGATÁSA: az OCS döntéseképp – a 
kormányrendelet betartásának érdekében – mó-
dosult az időkorlát a piacok hétvégi látogatására 
vonatkozóan. A 65 év felettiek védelme érdeké-
ben kötelező időkorlátot biztosítani, így a hétvé-
gi piaclátogatás szabálya a következőképpen 
mó  dosult. A Szigetszentmiklóson található pia-
cokat a reggel 6 és 7 óra közötti időszakban ki-
zárólag a 65. életévüket betöltött személyek lá-
togathatják, míg 7 óra után életkorra való tekin-
tet nélkül bárki – tehát a 65 éven felüliek is –vá-
sárolhatnak.

SZÁLLÁSHELYEK: kormányrendelet alapján a 
szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek 
számára az ott tartózkodás megengedett.

A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó he-
lyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó 
szabályok irányadóak. Vagyis ezek zárt terében 
szintén lehet tartózkodni.

TEXTILMASZKOK: az önkormányzat kérésére a 
nyugdíjasklubok, könyvtár és közösségi ház, ne-
velési, oktatási és egyéb intézmények összefogá-
sa által több ezer kézzel varrott, mosható textil-
maszk készült el. A maszkok folyamatosan kerül-
nek kiosztásra, melynek koordinálására az ön-
kormányzati képviselők lettek felkérve. Köszönjük 
minden segítőnek! (Fotón: Garzó Andrásné, a 
Lilaakác Nyugdíjas Klub elnöke és Nagy János 
polgármester) 

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK: kormányrendelet alap-
ján családi rendezvény megtartható, ha a részt-
vevők száma nem haladja meg a 200 főt. A vé-
delmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti vé-
dőtávolság betartása kötelező.

HÁZASSÁGKÖTÉS: az OCS a korábban elrendelt 
azon korlátozó intézkedést, hogy a házasságkö-
tések alkalmával, az anyakönyvvezetőn kívül 5 fő 
vehet részt, eltörölte. A házasságkötések alkal-
mával, maximum annyi fő lehet jelen a házas-
ságkötő teremben, ahol a védőtávolság betart-
ható. A szigetszentmiklósi házasságkötő terem-
ben maximum 60 fő vehet részt vendégként. A 
maszk használatára senki nincs kötelezve. 

TEMETÉS: az OCS eltörlölte azt a döntést, amely-
ben korábban elrendelte a temetések szűk csalá-
di körben történő tartását. A védőtávolság be-
tartása továbbra is kötelező.

A SZIGETSZENTMIKLÓSI OPERATÍV CSOPORT 
DÖNTÉSEI ÉS TÁJÉKOZTATÓJA

Az alábbi információk lapzártánk időpontjában, 2020. május 20-án érvényesek. 
A legfrissebb híreinket keresse a www.szigetszentmiklos.hu honlapunkon, vagy a Szigetszentmiklós Város 

Hivatalos Oldala Facebook címen, illetve Magyarország Kormánya weboldalán (www.kormany.hu).
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A koronavírus járvány miatt kialakult gaz-
dasági helyzet a szigetszentmiklósi vállal-
kozásokat is negatívan érintette. Ezért, 
arra kértük a lakosságot, hogy amennyi-
ben tehetik, vásároljanak vagy rendeljenek 
helyi üzletekből.

Ezután a bevezető után, joggal gondol-
hatná bárki, hogy egy felsorolás fog kö-
vetkezni, amelyben a helyi vállalkozások 
neveit soroljuk, de most inkább engedjék 
meg, hogy saját tapasztalataimról írjak.

A mondás, hogy ,,együtt sikerülhet”, talán kicsit elcsépeltnek 
tűnhet, de az elmúlt hónapokban igazán megtalálta valós értelmét. 
A szigetszentmiklósi lakosok példátlan fegyelmezettséggel és türe-
lemmel viselik a járvány miatti rendelkezéseket, betartják az előírá-
sokat, vigyáznak egymásra! Az, hogy az ember vigyáz magára és a 
családjára, az egyértelmű, de itt most más történik. Egymásra is 
vigyázunk! Segítünk az időseknek, a rászorulóknak, a nagycsaládo-
soknak, a munkájukat elvesztőknek, a szomszédunknak és még so-
rolhatnám… 

Ami számomra legszembetűnőbb, hogy a vállalkozók, a kereske-
dők, vagy az őstermelői piac árusai is segítik egymást! A sziget-
szentmiklósi és a környékbeli vállalkozók állásajánlatokat tesznek 
közzé, hogy azok a lakosok is tudjanak dolgozni, akik elveszítették a 
munkájukat a járvány miatt, a kereskedők egymásnak ajánlják azo-
kat a hiánycikkeket, amelyek esetleg a saját raktárukban megtalál-
hatóak, de a piaci árus sem szégyelli átküldeni a vevőt a szomszéd 
standhoz, ha neki éppen elfogyott a portékája, de tudja, hogy Kati 
néninek van még friss zöldsége.

Egy hétvégi szívmelengető példa:
– Jó reggelt Esztike néni! Azt a szép tyúkot kérem szépen, hét-

végén tyúkhúslevest főznék.
– Jó reggelt kislányom! Sajnos azt már eladtam, csak itt hagyták, 

amíg bementek a közértbe. De várj, szerzek én neked tyúkot! 
Telefon elő és már hívja is a barátnőjét, aki három standdal 

odébb árul.
– Katikám, van még egy tyúkod? Szükség lenne rá, küldöm hoz-

zád a vevőt!
– Esztike néni, megbízható a forrás? Tetszik tudni, hogy én min-

dig csak magánál vásárolok.
– Édes lányom! Az a tyúk olyan, mintha én vágtam volna! És 

hogy tudd, én hetek óta kevesebbet vágok, hogy a Katinak is legyen 
forgalma. Nekem is van vásárlóm és neki is. Így segítjük egymást...

Kell ezt tovább magyarázni? Apám mindig 
azt mondta nekem. Kislányom! Minden 
rosszban van valami jó!

És tényleg. Ez a helyzet, amibe most 
kényszerültünk, tanít is. Tanít az elfogadás-
ra, a türelemre, a megértésre, a segítő 
szándékra, a jóindulatra, a szeretetre. 

Talán, most picit értelmét nyeri az elcsé-
pelt mondat. ,,Együtt sikerülhet.” -fé-

Vigyázzunk magunkra, vigyázzanak egymásra!

A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ továbbra is 
biztosítja a jogi- és pszichológiai tanácsadást telefonon és e-mailen. 
Emellett tovább él a 0-24 órás krízistelefonszám is.

Pszichológiai tanácsadás hétfőn 13 és 18, kedden 10 és 14, 
csütörtökön 11 és 17 óra között) a 06-20-404-5077 telefonszá-
mon, vagy a cslillapszichologus@gmail.com email címen érhető 
el. A családsegítő krízis ügyeleti száma (06-20-404-5251) a 
nap 24 órájában hívható. 

Jogi tanácsadás hétfőn 15 és 18, kedden, csütörtökön 8 és 11 
óra között a 06-20-243-5562 telefonszámon, vagy a 
jogsegely@cssk.szszm.hu e-mail címen érhető el.

Kerekes László, a CSSK vezetője felhívja a figyelmet arra, hogy 
kollégáik egyszerre csak egy ügyfél problémájával tudnak foglal-
kozni, amiért türelmüket és megértésüket kéri. Ha ilyen esetben a 
tanácsadók telefonon nem érhetőek el, az intézmény telefonszá-
mán (06-24-443-367), vagy a szmcsaladsegito@cssk.szszm.hu 
e-mail címeken kérjenek időpontot.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház munka-
társaival és a velünk együtt dolgozó Lila Akác 
Nyugdíjas Klubnak, az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klubnak, a Német Nemzetiségi Klubnak és a 
Szigetszentmiklósi Tollforgató Egyesületnek 
hála 3100 db textilmaszkot adhattunk le a 
polgármesteri hivatalban.

Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a sziget-
szentmiklósi lakosok egészségének megőrzé-
séhez! Reméljük, hogy nagy hasznát veszik, és 
örömükre szolgál ez a kis segítség is. 

MASZKOT VARRNAK 
A VKKH-BAN IS

– Lázár Gergő igazgató beszámolója –

Jog- és lelkisegély VEDD A HELYIT
– főszerkesztői gondolatok –
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A szükséges engedélyek megérkezése után Nagy 
János polgármester azonnal döntött a parkoló 
használatba adásáról, és május 8-án megnyitot-
ta a Városi Könyvtár és Közösségi Házzal szem-
ben kialakított új építményt. A Szt. Erzsébet tér 
és Losonczi utca közötti területen 60 autó fér el. 
Négy családi és kettő mozgáskorlátozott parkoló 
is helyet kapott. A beruházás eredményeként ki-
építették a térvilágítást, valamint a csapadékvíz-
elvezető rendszert, mely nagyobb zápor esetén is 
képes ideiglenesen tározni a lezúduló csapadé-

kot. A terület kialakítása a két utca egybenyitá-
sával történt, mely során a meglévő növényzet 
egy részét el kellett távolítani, több fát ki kellett 
vágni. Szigetszentmiklós Önkormányzata az or-
szágos településrendezési és építési követelmény 

szerint meghatározott 10 helyett több, 15 fa ül-
tetése mellett döntött. A növények a parkoló 
szélén helyezkednek el, annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb összefüggő terület a későb-
biekben rendezvény helyszínéül szolgálhasson. 

Karcagi Csaba: „Nehéz helyzetbe kerültünk. A 
közel három hónapos leállás minket is megviselt 
mind a kollégáimra, mind a cég anyagi helyzeté-
re vonatkozólag. Jelenleg országosan zöld jelzést 
adtak a napközis táborok megtartására, tehát a 
bentlakást nem igénylő táborokat meg lehet 
tartani. Június 8-ától a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelően – természetesen szigorításokkal 
és a megfelelő egészségügyi előírások betartásá-
val – nálunk is beindulnak az úszó-, sport- és 
foci táborok, tanáronként 9 fővel maximalizálva, 
az 1 hektáros területen külön csoportonként 
külön helyszíneken. 

A nyár folyamán csak két nagy kültéri- és egy 
új melegvizes jacuzzi medencénk, valamint két 
csúszdánk fog üzemelni. Megváltoztattuk a 
strandunk igénybevételének a módját, melyre 
kialakítottunk egy klubrendszert, ami azt jelenti, 
hogy napi jeggyel nem lehet majd bejönni, csak 
10 alkalmas-, havi-, vagy szezonbérlettel. 
Szeretnénk, ha kulturáltabb módon, kisebb kö-
zönség élvezné a létesítmény adta lehetősége-
ket. Bízom benne, hogy ennek a szigetszentmik-
lósi lakosok örülni fognak majd.

Azon vendégeink részére, akik korábban ki-
váltott 10 alkalmas bérleteiket a járványhelyzet 
korlátozásai miatt nem tudták felhasználni, 
meghosszabbított lejárati dátumot biztosítunk.

Jelenleg (lapzártánkig – szerk.) a benti úszó- 
és élménymedencék sem üzemelhetnek. 

Reméljük, hogy minél hamarabb engedélyt ka-
punk a nyitásra, hiszen a kizárólag úszásra hasz-
nálható medencékben az úszás egyébként is 
minimum 2-3 méteres távolságban történik, a 
klóros víz pedig elpusztít minden vírust, mikro-
organizmust. 

A kondiparkunk, tenisz- és fallabdapályánk, 
vagyis majdnem az egész sportközpontunk üze-
mel. Csökkentett kapacitással ugyan, mert az 
emberek nem egyik pillanatról a másikra kezdik 
újra a sporttevékenységüket.

Sikeres pályázatunknak köszönhetően 25 db 
teljesen felújított szobával várjuk szállóvendége-
inket, akiknek új, melegvizes, feszített tükrű 
jacuzzi medencével, új játszótéri elemekkel, fel-
újított rendezvény- aerobic csarnokkal és köl-
csönözhető kerékpárokkal szolgálhatunk.

Az Oázis újra várja vendégeit

MEGNYÍLT A VÁROS LEGÚJABB PARKOLÓJA

A 400 méteres futópályája mentén térvilágítást 
kapott a Kéktó Szabadidőpark. A május 8-án újra 
megnyílt parkban már sötétedés után is jó látási 
körülmények között lehet sportolni. A futók szá-
mára javasolt távolság 3-4 méter, a többiek leg-
alább másfél méterre legyenek egymástól. 
Továbbra is kérjük, hogy ne csoportosuljanak, és 
csak a közös háztartásban élők érintkezzenek! A 
futópálya kivilágításáról a város képviselő-testü-
lete még január 29-én döntött. A térvilágítás 
kialakításának szándéka kiegészítésképpen sze-
repelt abban az előterjesztésben, amelyben Nagy 
János polgármester a Kéktó „Kastély Játszótér” 
megépítésének tervét mutatta be. A játszótéri 
beruházás lapzártánkig zökkenőmentesen zaj-
lott, átadása a tervezett határidőre, gyermek-
napra várható. Részletes beszámolót a Kisváros 
júliusi számában olvashatnak. 

FUTÁS ESTE IS
A szigetszentmiklósi strand és wellnessközpont évente emberek ezreinek nyújt kikapcso-
lódási lehetőséget, úszóiskolájában 15 év alatt számtalan gyermek megtanult úszni. 
Sajnos a járvány miatt az elmúlt időszakban ők is bezárni kényszerültek. Az újranyitás 
lépéseiről az Oázis Wellness Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
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MEGLEPTÉK A VÉDŐNŐKET

„Az elején bukásnak ítéltük.”

„Azért választottuk a védőnőket, mert mi is 
sokat kaptunk tőlük” – mondta a karnevál 
egyik szervezője, Komlósiné Berliner Sandra. 
„Mind annyian anyukák vagyunk, többségünk 
kisgyermekes. Sokunknál volt olyan időszak, 
amikor napi szinten kapcsolatban álltunk a 
védőnőkkel. Az ötletet valójában a szomszé-
dom, Gyurcsóné Beáta találta ki. Először csak 
szórakoztató jelleggel szerettünk volna egy 
farsangi összejövetelt. Az elején bukásnak 
ítéltük a szervezést, és nem számítottunk si-
kerre. Ekkor fordultunk az egyesülethez, ami-

nek szárnyai alatt a jelmezes buli ötlete meg-
erősödött, és végül rengeteg felajánló támo-
gatásával 613 ezer forintot gyűjtöttünk össze. 

„Nem is gondoltuk, 
hogy ilyen fantasztikus lesz 

a végeredmény!”

„Egy kolléganőnk által, év elején keresett meg 
minket a Miklósi Baráti Klub Egyesület. Azzal 
az ötlettel álltak elő, hogy szerveznének egy 
karnevált, aminek a bevétele a védőnőké lesz. 
Ez nagyon-nagyon meghatott és meglepett 

minket. Nem is gondoltuk, hogy ilyen fantasz-
tikus lesz a végeredmény!” – mesélte Klettnerné 
Nyerges Ágnes, a szigetszentmiklósi védőnők 
vezetője. Hozzátette: „Iszonyú sok munka le-
hetett ebben a klub részéről, megdöbbentett 
minket is, hogy ilyen sok felajánlót sikerült 
találniuk. Előtte azt gondoltuk, hogy esetleg 
hat széket kaphatunk. Természetesen már an-
nak is nagyon örültünk volna, de ez az összeg 
fantasztikus! Korábban a váróban kevés, ala-
csony szék volt, a rendelőben pedig a műbőr 
borítású ülőhelyek nagyon hamar tönkremen-
tek. A forgószékeink is igen vacak állapotban 
voltak, de mindig úgy döntöttünk, hogy a 
költségvetésünkből inkább a legszükségesebb 
dolgokat vásároljuk meg. Például látás-, hal-
lásszűréshez szükséges eszközöket vettünk. A 
szék mindig háttérbe szorult. Most a váróte-
remben 16 gyönyörű, színes, vidám széken 
foglalhatnak helyet a hozzánk érkezők, a páci-
ensek vizsgálata 18 új ülőhelyen végezhető, és 
ráadásképp még mi is kényelmesebben dol-
gozhatunk, 18 irodai széket kaptunk.”

Mint megtudtuk, a védőnők a járvány után, 
egyelőre titkos meglepetéssel várják majd a 
gyerekeket. A védőnői szolgálat munkatársai 
addig is korlátozott körülmények között, több-
nyire videóbeszélgetésben vagy telefonon tart-
ják a kapcsolatot a kismamákkal és anyukákkal. 

Bizonyára sokan emlékeznek, hogy a járvány előtti időszakban megrendezték az I. Miklósi 
Karnevált. A szervezők - Komlósiné Berliner Sandra, Kovács Olga, Gyurcsóné Lapat 
Beáta, Berencsi Anita és még sokan mások - több hetes munkájának gyümölcseként, 
február 22-én egy igazán pörgős délutánon vehettek részt a családok. A karnevál prog-
ramjait jelmez- és sütiverseny, arcfestés, csillámtetoválás – több mint hatvan felajánló 
segítségével –, tombolasorsolás kísérte. Fellépett többek között a Divina Machina, 
Ladányi Patrícia, Domcsi, Földesi Regina, Kocsis-Barna Péter, Nagy János városunk pol-
gármestere, a Napraforgók Néptáncegyüttes, a DanceEarth TSE és a Klassz X SE. A 
helyszínt az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI biztosította, valamint a lebonyolításban 
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház is közreműködött.

Amellett, hogy az eseményen a tombola nyertesei értékes ajándékokkal gazdagodtak, 
több mint fél millió forint gyűlt össze a Szigetszentmiklósi Védőnői Szolgálatnak. Az 
adományból a védőnők számára szükséges eszközöket vásárolt az egyesület, amit május 
14-éig adtak át.
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Május 3-án, a kora esti órákban rövid koncer-
teket hallhattak a lakosok Szigetszentmiklós 
belvárosában. A Kulturális Államtitkárság kez-
deményezésével indult térzene program az 
ötezer főnél nagyobb településekre viszi el a 
klasszikus zenét hazánkban. Ebben a karantén 
helyzetben úgy formálták át a koncerteket, 
hogy a lakótelepeken legyenek az előadások, a 
város több pontján, ami azért volt fontos, 
hogy a lakóknak ne kelljen elhagyni az ottho-
naikat, hanem az ablakaikból, erkélyeikről hall-
gathassák a zenét. A Cantores Ecclesiae Réz-
fúvós Együttes művészeti vezetőjét a kulturá-
lis élmény fontosságáról kérdeztük. 

Kovács Zalán: „Az em-
berek nagyon érté-

kelik ezt a kezde-
ményezést. Nyilván 
ebben a zártság-
ban, ebben a kijá-

rási korlátozásban 
külön öröm számuk-

ra, hogy egy kis színfolt-
ja van a napjuknak. Szerintem ilyen szempont-
ból mindenképp előnyös az egész kezdemé-

nyezés. Személyesen pedig, művészként azt 
látom, hogy most olyan emberek is ünneplik a 
fúvós zenét, a klasszikus zenét, a magas kultú-
rát, akik nem biztos, hogy eljönnének a kon-
certekre, ha ezek – az eredeti elképzelés szerint 
– a központi tereken valósulnának meg.”

A Szigetszentmiklósi Kulturális Bizottság elnö-
ke, Lupa János is nagyon jó ötletnek tartotta a 
kezdeményezést. Szívesen fogadták a karantén-
 koncert ötletét. 

Lupa János: „Jó időben, jó helyen találkoztak 
az információk. Ugye – jómagam is, mint Zalán 

– zenetanár vagyok, 
ter mészetesen rög-

tön kaptam ezen a 
lehetőségen. Nagy 
János polgármes-
ter, illetve az 

Operatív Csoport 
elé vittem a ötletet, 

rögtön bólintottunk és 
nagy szeretettel vártuk a zenekart.”

A visszajelzések alapján nagy sikere volt az 
úgynevezett karanténkoncertnek, sikerült egy 
kis jó kedvvel, élettel megtölteni a szigetszent-
miklósi lakótelepen élők vasárnap délutánját.”

Koncert 
az ablakból

A „Szigetszentmiklósi NŐ” elismerést anyák 
napja környékén vehették volna kézbe a díja-
zottak, de a járvány miatt – mint számtalan 
más rendezvény – ez is elmaradt. A tavaly el-
sőként indított pályázat célja, olyan hölgyek 
elismerése, akiknek élete, munkássága példa-
értékű. A főszervező Fodor Antalné dr. el-
mondta, hogy a pandémia beálltával a javas-
latok száma hirtelen megállt 13-nál, ezért úgy 
döntöttek, a veszélyhelyzet megszűnése után 
a pályázati határidőt meghosszabbítják. A dí-
jakat – lehetőségtől függően – az őszi idő-
szakban szeretnék átadni. 

Amennyiben Ön is leadná javaslatát, 
további információért látogasson el 

a Szigetszentmiklósi NŐ Facebook oldalra.

„Virágoztassuk fel 
Szigetszentmiklóst”

A Magyar Turisztikai Ügynökség, a Virágos 
Magyarország Környezetszépítő Verseny 
Bizottsága, valamint a Magyar Dísz
kertészek Szakmaközi Szervezete idén is 
kihirdette a Virágos Magyarország ver
senyt. A lakosok a legszebb virágos bal
kon és virágos kert díjakra pályázhatnak. 
Határidő 2020. július 1je. A verseny re
gisztrációköteles. 

További részletek:
https://viragosmagyarorszag.hu/ 

Őszre tolódhat a díjátadásHÁROM ÉV 
hosszabbítás

A kormány a fúrt kutak bejelentési kötelezett-
ségével kapcsolatosan úgy döntött, hogy a 
korábbi, 2020. december 31-ei határidőt há-
rom évvel meghosszabbítja, tehát a moratóri-
um 2023. december 31-ig szól. A változtatás-
ról május 19-én szavazott az Országgyűlés. A 
hivatalos törvénymódosítást a Magyar Köz-
lönyben egyelőre nem hirdették ki. In for-
mációink szerint hatálybalépése július 1-jére 
várható. 
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PÁLYÁZÓK KÖRE:
A Kiíró minden 18. életévét betöltött természe-
tes és/ vagy jogi személy pályaműveit várja, a 
nevezés szakmai végzettséghez nem kötött.
A pályázaton való részvétel díjmentes.

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
2020. június 30.

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA:
A pályázóktól olyan logókat vár, melyek 
tükrözik, hogy Szigetszentmiklós egy dina-
mikusan fejlődő, nagy gazdasági beruházá-
sok és fejlesztések előtt álló fiatalos város. A 
logók tartalmazhatnak szlogent is, ez azon-
ban nem kötelező eleme a pályázatnak.

A pályázat Kiírója kisarculat megtervezé-
sét várja a pályázóktól, mely a következő 
kötelező elemeket tartalmazza:
1. Logó

 Minimálisan 1 db színes és 1 db fekete-
fehér logóterv (1 db A/4-es oldalon)

2. Látványtervek
a)  Névjegykártya  

(1 db A/4 oldalon várjuk)
b) Levélpapír (1 db A/4 kép)
c)  Nyomtatható levélpapír  

[körben 5mm nem nyomtatható  
területet feltételezve] (1 db A/4 kép)

3. Hirdetési alaparculat
Tetszőleges eszközön bemutatva
 pl.: sajtóhirdetés (A4 álló) és/vagy CLP 
(1185 x 1750 arány)
 Minimálisan 1 db, legfeljebb 2db layoutot 
várunk A/4-es méretben.

4. „Free mind stories”
 Kreatív felületeken, eszközökön várjuk az 
új logó/arculat bemutatását.
 Minimálisan 1 db, legfeljebb 3 db A/4-es 
layout készíthető.

Az arculat egyszerre legyen egyedi, harmo-
nikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, 

elegáns, egyszerű tervezésű, egyedi, mar-
káns, megjegyezhető és könnyen azono-
sítható, ugyanakkor időtálló, illetve egyedi 
módon tükrözi Szigetszentmiklós karakterét, 
különleges értékeit (természeti, épített, kör-
nyezet, kulturális örökség).

A tervezésnél kérjük az alábbi szempon-
tok figyelembevételét:

  750 éves város tradíciói,
   A város épített, valamint természeti 

öröksége,
  Város kulturális értékei,
  Ádám Jenő zenekultúrája
  Szigetszentmiklós város szellemisége
  Duna közelsége

Szigetszentmiklós városával kapcsolatos 
részletes információk, 

valamint városunk történelme 
a www.szigetszentmiklos.hu 

honlapon olvasható.

TECHNIKAI ELVÁRÁSOK
Kiíró digitális layoutokat vár

   A/4-es méretben, 
minimum 200 dpi felbontásban 
(2339x1654 px)

  RGB, jpg vagy png formátum
  A logó terv a bitképes formátumon felül 

vektorgrafikus formátumban (CDR, 
EPS, AI vagy SVG formátumban)

   Amennyiben a pályázó egyedi fontokat 
használ, kérjük azok mellékelését is a 
pályamunkához.

A közerkölcsöt sértő, kirekesztő témát ma-
gában hordozó műveket a Bírálóbizottság 
azonnal kizárja.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
A nyertes pályamunka alkotójának díja: bruttó 
300 000 Ft, a 2. díj bruttó 200 000 Ft, a 3. díj 
bruttó 100 000 Ft javadalmazásban részesül.

A díj a törvény által meghatározott áfát 
tartalmazza, illetve adóköteles bevétel. A díj 
a közteherviselés szabályaira tekintettel ke-
rül megfizetésre. Az önkormányzat a díjat 
számlaköteles nyertes esetében a számla 
kézhezvételétől számított 30 banki napon 
belül, magánszemély esetén a kifizetéshez 
szükséges dokumentumok benyújtásától 
számított 30 banki napon belül utalja át.

A pályázaton résztvevők költségtérítésre 
nem tarthatnak igényt.

PÁLYÁZAT MENETE:
  2020. február 28-ig a pályázat  

közzététele
  2020. június 30-ig  

pályázatbeküldési időszak
  2020. július 18-ig beküldött  

pályamunkák zsűrizése, online szavazás
  2020 augusztusi bizottsági  

és testületi üléseken történő döntés

BENYÚJTÁS MÓDJA:
A pályaművek lehetnek szabadkézzel, vagy 
grafikai programmal készült munkák, de a 
leadást digitális formátumban kell teljesíteni.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
  technikai formátum menüpontban leír-

taknak megfelelő arculati elemeket
  a benyújtott pályaművek rövid szöve-

ges ismertetését
  kitöltött pályázati adatlapot
   kitöltött nyilatkozatot a szerzői jogokról 

és felhasználásról
  az átláthatósági nyilatkozatot.

A pályázatot benyújtani
   elektronikus formátumban (az arcu-

lat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre 
megküldve, vagy CD/DVD vagy pendrive 
adathordozóra kiírva)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók, 
illetve alkotóközösségek számára logójának megtervezésére és arculatának megújítására. 
A pályázat célja a város szellemiségéhez illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása. 

Pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
(adószám: 15730916-2-13), székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2., 
képviseli: Nagy János polgármester (továbbiakban: Kiíró)

A pályázat célja Szigetszentmiklós város logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozi-
cionálása és ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évti-
zedre. Kiíró a város címerét nem kívánja lecserélni, a logó egy turisztikai termék lesz, melyet Kiíró 
saját arculata kialakítására használ fel.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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  A/4-es kinyomtatott formátumban 
postai úton

  személyesen, zárt borítékban leadni az 
alábbi címre Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata 2310 Szigetszent mik-
lós, Kossuth Lajos utca 2., a borítékon 
az „ARCULAT” kifejezés feltüntetésével.

Csak az a pályázat érvényes, amely 
elektronikus és nyomtatott formátum-
ban is beérkezett.

PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA:
A pályázati adatlap 2020. március 1-től 
tölthető le a www.szigetszentmiklos.hu 
weboldalról. A beküldött adatokat a Kiíró 
bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem 
adja át.

A határidő után beérkezett pályaműveket 
Kiíró nem fogadja el.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, SZERZŐI 
ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK:

  Egy pályázó több pályamunkával is ne-
vezhet (maximum 3). Más pályázatra, 
versenyre benyújtott alkotások nem 
fogadhatók el.

  Pályázó vállalja, hogy nyertes munka 
esetén az eredményhirdetést követően 
külön díjazás ellenében megállapodást 
köthet Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatával, s az arculat további ele-
meit is elkészíti Kiíró részére.

  A pályázó felelősséget vállal azért, 
hogy a pályázat anyaga saját műve, 
mellyel semmilyen szerzői és egyéb 
jogokat nem sért, továbbá kijelenti, 
hogy bármilyen, esetleges jogsértésből 
adódó kárért teljeskörűen felel. A felté-
tel megsértése esetén a pályázat ér-
vénytelen, amennyiben pedig az ered-
ményhirdetés után derül fény a jogsér-
tésre, a pályázó köteles a díjat vissza-
szolgáltatni.

  A pályázat kiírója a nyertes logóterv 
felhasználására teljes, kizárólagos, tér-
ben és időben korlátlan felhasználási és 
használati jogot szerez, a logót szaba-
don felhasználhatja, illetve a nyertes 
pályázat anyagát és pályázó nevét nyil-
vánosságra hozhatja. A beküldött pá-
lyamunkákat tovább alakíthatja, fel-
használhatja.

  A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy 
a pályázat kiírója a pályázat nyilvános-
ságát biztosítandó és a későbbi pályá-
zatok népszerűsítésével kapcsolatban a 
pályázati anyagot, valamint a pályamű-
vekről és a megvalósult munkákról ké-
szült dokumentációt nyomtatott, illetve 
elektronikus formában korlátlan ideig 
felhasználja.

  A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Szigetszentmiklós Város Önkor mány-
zata weboldalán pályamunkájuk meg-
jelenjen, valamint Szigetszentmiklós 
város közösségi oldalán, és a pályázat-
hoz kapcsolódó sajtóanyagokban sze-
repelhessen.

  A nyertes pályamunka alkotója a pálya-
mű beadásával átruházza annak szerzői 
és felhasználási jogát Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatára, és a város azt 
mindennemű korlátozás és megkötés 
nélkül felhasználhatja, a pályázó külön 
hozzájárulása nélkül.

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA:
A pályázatok beérkezését követően a szerzők 
kilétének ismerete nélkül szakmai zsűri bí-
rálja pályázatokat. (A bírálóbizottság mun-
kája nem nyilvános. A bírálóbizottság a be-
érkezett pályamunkáról grafikusokból és a 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 
szakmai vezetőiből, külsős szakértőkből álló 
szakmai zsűri dönt.) Ezt követően az általa 
kiválasztott pályaműveket közzéteszik a vá-
rosi honlapon és online felületeken, ahol 
2020. október 18-ig a lakosság bevonásával 
is lehetőség van a véleményezésre. Vé le-
ményezést követően a bírálóbizottság rang-
sorolja a beérkezett pályaműveket, a lakos-
sági szavazatokat figyelembe véve.

A rangsorolt pályaműveket a Köznevelési, 
Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizott-
sága véleményezi, a végső döntést Sziget-
szentmiklós Város Képviselő-testülete hozza 
meg.

A PÁLYÁZAT EGYFORDULÓS.
A nyertes pályázatot Szigetszentmiklós 
Város Képviselő-testületének döntése után 
hirdeti ki a Kiíró.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK:
  egyediség,
  Szigetszentmiklós különleges  

értékeinek kifejezése
   szín és formavilága (tipográfia)  

figyelemmel van a különböző  
megjelenésekre (színes és fekete fehér 
nyomtatás, digitális megjelenés…)

EREDMÉNYHIRDETÉS:
A nyertes pályázót a Kiíró a döntés megho-
zatalát követő 8 munkanapon belül hirdeti 
ki és teszi közzé saját honlapján a nyertesek 
listájával együttesen.

Az eredményt Szigetszentmiklós saját 
üzemeltetésű városi honlapján, a www.szi -
getszentmiklos.hu weboldalon teszi közzé.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
a nyertes pályázat anyagának felhasználá-
sára teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve 
a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét 
nyilvánosságra hozhatja.

Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a 
díjazott pályamű módosításának igénye, a 
pályázó vállalja a módosítások elvégzését 
még a kitűzött pályadíj keretein belül, illetve 
a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy későbbiek-
ben az általa leadott mű módosítható le-
gyen.

A pályáztató a pályázatot eredményhir-
detés nélkül lezárhatja.

A döntés ellen jogorvoslat lehetőség 
nincs.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÁS:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
te  lefonon vagy email-ben, az alábbi elérhe-
tőségeken biztosítunk. 

Elérhetőség:
arculat@szigetszentmiklos.hu
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Magyarország békeküldöttsége 1920. június 
4-én írta alá a szerződést tulajdonképpen 
önszántából, de az aláírás körülményeiből és a 
béketárgyalások menetéből tudható, hogy a 
magyar békedelegációnak nem volt beleszólá-
sa a szerződés tartalmába. A Magyarországra 
ilyen módon ráerőltetett szerződés megfosz-
totta területének kétharmadától, lakosságá-
nak felétől.

Száz év talán már elég hosszú idő ahhoz, 
hogy elfogultság nélkül lehessen beszélni a 
diktátum tartalmáról, előzményeiről és követ-
kezményeiről. Az I. világháború kitörésének 
idejére Magyarország már egy soknemzetisé-
gű ország volt, melyben a 19. század romanti-
kájában felébredő nemzetek – újak s régiek 
egyaránt követelték elismerésüket, valamilyen 
autonómiájukat, függetlenségüket, netán sa-
ját országukat. A mindenkori magyar vezetés 
ez idő tájt különösen nehéz helyzetben volt, 
hiszen az Osztrák–Magyar Monarchia része-
ként jelentős mértékben kötve volt a keze. 
Magyarországnak nem volt választása, hogy 
kinek az oldalán lép be abba a Nagy Háborúba, 
melynek Vilmos császár és Ferenc József csá-

szár államának részéről a tulajdonképpeni 
célja a nagynémet egység és a németség eu-
rópai gazdasági hegemóniája volt, ehhez or-
szágunk pedig csupán eszközül szolgálhatott.

A Nagy Háború végére az Osztrák–Magyar 
Monarchia szétesett, de ennek oka a háború 
elvesztésén túl a nemzetiségek megerősödése 
volt. A cseheknek, szerbeknek, románoknak 
lehetőségük volt arra, hogy a háborúban ki-
vérzett Monarchia területén egyszerűen 
megszállják azokat a részeket, amiket annak 
testéből ki akartak hasítani. A béketárgyalá-
sok során a gróf Apponyi Albert vezette ma-
gyar delegáció többek között gróf Teleki Pál 
vörös térképét bevetve megkísérelte elérni, 
hogy vegyék figyelembe Magyarország ezer-
éves történeti integritását, de az új határokat 
legalább a tényleges etnikai határok figye-
lembevételével húzzák meg a győztesek, 
azonban a békebizottságra nem sikerült ha-
tást gyakorolni.

A békeszerződés komoly gazdasági terhet 
rótt Magyarországra. A fizetendő jóvátétel 
mellett az országnak szembe kellett néznie 
azzal, hogy tízezrével érkeztek magyarok az 

elcsatolt területekről, akik hónapokon keresz-
tül pályaudvarokon, vagonokban laktak. 
Súlyosabb volt azonban a pszichológiai teher, 
amivel a magyar nemzetnek szembe kellett 
néznie. A korabeli megnyilvánulások alapján a 
közvélemény csonkításként, a nemzet elleni 
bűncselekményként értékelte a békeszerző-
dést. A megküzdés eszközéül szolgált, hogy 
Trianon a napi közbeszédben is jelen volt: 
emlékművek, országzászlók épültek minden-
hol, de a megcsonkított Magyarország képe 
gyufásskatulyákra, iskolai üres füzetekre, pla-
kátokra is rákerült. A két világháború közötti 
politikai vezetés a revíziót, a békeszerződés 
megsemmisítését tűzte ki célul, és ezt felhasz-
nálta hatalma legitimálására.

A trianoni békediktátumot, annak követ-
kezményeit elfelejteni nem szabad. Ma már a 
történelmi Magyarország területén levő álla-
mok mindegyike (Ukrajnát kivéve) az Európai 
Unió tagja, állampolgárai szabadon utazhat-
nak és vállalhatnak munkát. A diktátum alá-
írásának napja a Nemzeti Összetartozás Napja: 
azt fejezi ki, hogy a magyarság az államhatá-
roktól függetlenül egy nemzet.  (VKKH)

A TRIANONI 
BÉKEDIKTÁTUM

Az 1938-ban átadott lakihegyi emlékmű, 
mely az első világháborús áldozatok mellett 
Trianonnak is emléket állít, ahogy a Nagy-
Magyarország dombormű és a félárbócra 
húzott lobogó is mutatja. Vöő Imre gyűjtése.

„Irka”, vagyis füzet az 1920-as évekből, 
borítóján a békediktátum eredményeivel. 
A füzet a Helytörténeti Gyűjtemény állandó 
kiállításán látható.

A Nemzeti Összetartozás Emlékműve 
Szigetszentmiklóson, mely 2010. június 4-én 
került felavatásra. Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. 

100 ÉVES
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„1999. május 1. anyák napja! Ezen a napon a 
virágcsokor a szekrény tetején maradt. Nekem, 
nekünk nagyon szomorú nap volt. Küzdöttél, 
küzdöttünk és végül sikerült. Köszönet a csa-
ládomnak, barátoknak mindenkinek, aki segí-
tett ebben a nehéz küzdelemben. Természe-
tesen neked is KISFIAM, hogy nem adtad fel. 
BÜSZKE VAGYOK RÁD! Olvasom a rengeteg 
hozzászólást, és csak sírok és sírok!” – így írt 
Tibor édesanyja a Facebook poszt alá, melyben 
fia az új 21. születésnapját ünnepelte. 

És rengeteg hozzászólás olvasható még, 
néhány példát mutatunk:

„A királyság Királya vagy! Jó, hogy 
vagy nekünk és a picurkáknak!” 
 M. Izabella 

„Sosem találkoztunk, mégis rendsze-
resen eszembe jutsz, és rajtad keresz-
tül rácsodálkozom a világra, az embe-
rekre, a sorsokra és az Isteni gondvi-
selésre. A történetedből filmet kellene 
csinálni. Nagyon inspiráló!”
  Sz. Milena

„Nem győzök mesélni a csodádról! 
Tudod, hogy nekem óriási példaképem 
vagy! Azt, hogy mi dolgod itt a föl-
dön, nekem a csillogó szempárok, a 
csoportban maradt elszontyolodó 
gyerekek bizonyítják. Nagyon örülök, 
hogy ekkora küzdő szellem vagy! Több 
veled a világ!!!” 
 D. Kinga

„Soha nem felejtem, ahogy a hajnali 
ötös busszal mentem dolgozni. 
Láttalak járókerettel, majd háromlá-
búval, majd sima bottal, aztán anél-
kül. Rendkívül nagy akaraterő, élni 
akarás volt benned. Később ismertem 
meg a részleteket. Példaértékű, ahogy 
felálltál!” 

T. Angéla

És íme, a fal, melynek Tibor 21 éve hatalmas 
sebességgel nekicsapódott.

Sokan még ma is megborzadva emlékeznek 
vissza. Az akkor mindössze 24 éves férfi olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életben 
maradását az orvosok is kétségesnek ítélték. 
Ma mégis itt van velünk a már gyógypedagó-
gusként ismert – sokak által csak Tibor bácsi-
nak becézett – Albert Tibor. 

KISVÁROS: Ahogyan blogodban meséled, az 
egyhetes kóma alatt minden megváltozott. 
Ébredés után egy új embert kezdtél építeni.

Albert Tibor: Szörnyű fájdalmak, kórház, 
tolókocsi, ki kell kerülnöm innen! Ezek voltak 
az első érzékeléseim. Valójában nem sajnál-
tam magam, hanem tudattalanul mérges vol-
tam magamra.

Az első emlékképeim szerint félve mesél-
tem egy barátomnak, hogy beszélgettem 
nagymamámmal, aki már nem volt közöttünk. 

Amikor rádöbbentem, hogy eddig ki vol-
tam, hogyan éltem, nagyon kavarogtak ben-
nem a gondolatok. Ki volt ő? (utal a baleset 
előtti személyére – szerk.) Mintha egy másik 
ember lenne. Nem tudtam felfogni, hogy ho-
gyan lehettem ilyen céltalan. Olyan, akinek 
nincs jövőképe. A két személyiséget össze sem 
lehet hasonlítani.

Előtte csak a bulik 
számítottak.

Csak a csajozás, csak az, hogy a haverokkal 
legyek. Addig érdekelt a munka, amíg meg-
kaptam a fizetést, és akkor indult a szórako-
zás, a játékgépezés. A családomtól is teljesen 
eltávolodtam.

A választ a kérdésre, hogy „Ki volt ő? Ki 
voltam én korábban?” úgy találtam meg, hogy 
nem is kerestem. Nem tudom, hogy mi for-

mált át engem. A szenvedés, az álomszerű 
beszélgetés az elhunyt nagymamámmal, vagy 
az írás (Jézus szeret téged), ami azon a falon 
olvasható, aminek nekihajtottam? 

A spirituális tapasztalatok mellett konkré-
tan három szakember segített vissza engem a 
valós életbe. Radován Ildikó gyógytornász 
megtanított újra járni. Pollák Ildikó pszicholó-
gus kimondta, hogy nekem gyógypedagógus-
nak kell lennem, majd Szabó Kriszti logopédus 
vezetett az úton. 

Szabó Krisztina gyógypedagógus, logopédus
Mint segítők, mindannyian döbbenten állunk 
amellett a csoda mellett, amiben kicsi kis ka-
talizátorként részt vehettünk. 

Büszke vagyok rá, hogy az én utamat követ-
te. Én akkor ismertem meg, amikor már túl volt 
a baleseten, akkor félénk volt, bizonytalan, a 
beszéde nem volt még egészen tökéletes, és az 
agysérülései miatt félt olyan dolgokat megten-
ni, ami korábban rutinosnak, hétköznapinak 
számított. Mint egy gyermeket, újra be kellett 
vezetni a környezet megismerésébe. 

Tibor – a kezdeti félelmeket leküzdve – 
iszonyatos lendülettel kezdett gördülni azon 
az úton, ami idáig tartott. Önbizalmat kapott, 
leérettségizett, lediplomázott, nyelvet tanult, 
közben művészeti tevékenységet is végzett, 
tehát óriás mértékben kiteljesedett a tudás-
vágya. 

A saját sérüléseiből 
táplálkozva, szerintem 

nagyon könnyen tud sérült 
gyerekeken segíteni.

EGY KICSIT MEG IS HALTAM
– emlékek és közösségi célok Albert Tibor újjáépített életében –
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Ezt a fantasztikus empátiát tökéletesen átélve 
tudja működtetni, hiszen saját tapasztalatából 
meríti mindazt, ami a szakmájában zseniálisan 
érvényesül.

A rosszéletű gyerekből egy segítő pályán 
dolgozó, hivatástudattal megáldott, sikeres, 
fantasztikus tanár lett.

Albert Tibor: Végtelen szeretet árad felém 
a gyerekektől. Megszámlálhatatlan ölelést ka-
pok. Ez egy hatalmas csoda, nem tudom, mi-
vel érdemeltem ki. Talán olyan érzés, mint 
amit odaát tapasztaltam meg.

KV: Sokan hisznek a sorsban, és abban, hogy 
kapunk jeleket, ha letérünk a helyes, nekünk 
szánt útról? Te észleltél ilyesmit?

A. T.: Teljes mértékben egyet értek ezzel, és 
úgy hiszem, hogy valóban kapunk jeleket. Ha 
nem vesszük észre, akkor ezek a szimbolikus 
falak valóságossá válnak, mint az én esetem-
ben is. A baleset előtt kaptam figyelmeztető 
jeleket, volt komolyabb betegségem, két ki-
sebb autóbalesetem, konfliktusok a családban. 
Ezeket a jeleket abszolút nem vettem észre, 
illetve nem foglalkoztam velük, nem tanultam 
a kisebb figyelmeztetésekből...

Jött a fal, és az végletesen 
minden porcikámat 

összetörte…

Egy kicsit meg is haltam ott…
24 évesen kezdhettem elölről az életem. 

Meg kellett tanulnom újra beszélni, járni. 
Miért? Mert nem hallgattam senkire, és nem 
figyeltem semmire.

KV: A tanácsadást – még ennek ellenére is – 
érdemesnek látod?

A. T.: Igen, egészen biztos vagyok benne, 
hiszen, ha nem is mindenkinél, de néhány 
embernél hallgató fülekre találunk. Több visz-
szajelzés is érkezett. Emlékszem, egy fiú elme-
sélte, hogy korábban bulik után rendszeresen 
ittasan vezetett, de amikor megismerte a tör-
ténetem, kijelentette, hogy ivászat után soha 
többé nem ül volán mögé. 

Tehát én úgy érzem, hogy az ilyen esetek 
miatt igenis érdemes megpróbálni jobb útra 
téríteni másokat.

A legdrasztikusabb figyelmeztetés persze 
az lenne, ha végignéznék a szenvedésemet, de 
szerencsére van, aki már a szavakból is tud 
tanulni, új életcélokat kitűzni magának, vál-
toztatni egy picit.

Ha csak egy sikerül, 
már megérte.”

Tibor egy igazi maximalista, elárulta, hogy 
folyamatosan kevésnek érzi eredményeit. Azt 
mondja, hogy még nagyon sok minden van 

benne, ez hajtja. Egyik fő rendeltetésének érzi, 
hogy pedagógiai munkájában a leghatéko-
nyabb módszereket fejleszthesse ki és, hogy 
ötleteit az eddigieknél is többen alkalmazhas-
sák eredményesen. Pontosan ilyen szakembe-
rekre van szüksége Szigetszentmiklósnak is az 
önkormányzati ötlet megvalósításához. 

Nagy János, Szigetszentmiklós 
polgármestere:
A statisztikai adatok szerint a fővároson kívül, 
Pest megye területén tavaly 1789 közúti köz-
lekedési baleset történt. Ebből 474 súlyos sé-
rüléssel járó, 70 halálos kimenetelű volt. A 
balesetek sajnos városunkat sem kímélik. Nem 
ritka, hogy a tragédiák oka ittas vezetés, elhi-
bázott illegális gyorsulási verseny. A rendőrök 
és polgárőrök nem lehetnek ott mindenhol, 
ezért én úgy látom, hogy a fiatalok szemlélet-
formálásával talán közelebb jutunk a balese-
tek számának csökkentéséhez.

Tiborral még a járványhelyzet előtt beszél-
gettünk. Jeleztem számára, hogy a városban 
szeretnék előadásokat szervezni, főképp kö-
zépiskolás korú fiataloknak. Ezekben az érzé-
kenyítő programokban egyszerre több célt 
tűzünk ki. Ilyen a baleset  -megelőzés, a drog  -
prevenció és általában a fiatalok nyitottabbá, 
elfogadóbbá tétele. Tibor szerencsére nagyon 
szívesen vállalta ezt az előadói, tanácsadói 
feladatot. Bízunk benne, hogy vele és további 
szakemberek bevonásával már a következő 
tanévben megvalósulhat az előadás-sorozat.

-gm-

Idézet Albert Tibor Szívek tükre című könyvéből, melyben embe
ri érzelmekről, lehetőségekről alkotott gondolatait és saját, igaz 
történetének részleteit osztja meg az érdeklődőkkel. 

Tiborral készült beszélgetés BartusDomahidy Ágnes grafoló
gus Halálközeli élmények a kézírás tükrében című könyvében is 

olvasható. Albert Tibor jelenleg a Szigetszentmiklósi Pitypang 
Óvoda gyógypedagógusa. Elmondása szerint sokat köszönhet a 
vezetőségnek, akik mindenben együttműködnek vele, és nem 
állítanak korlátot a saját pedagógiai gyakorlatainak kibontakoz
tatása elé.

„Nem figyelt az útját szegélyező tüskebokrok karcolásaira sem, melyek sírva jelezték: 
rossz irányba halad. Így olyan rengetegbe került, ahol már nem kerülhette el a halált, 

s végül ezer töviskarom tépte véresre lelkének házát.”
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
tájékoztatása szerint szigetszentmiklósi 
nyomozók vették őrizetbe azt a két férfit, 
akik harmadik társukkal több tízmillió 
forintnyi zsákmányt talicskáztak ki egy 
dunavarsányi házból. Az ingatlan tulaj-
donosai 2019. december 30-án, pihenés-
ből hazatérve vették észre, hogy ottho-
nukat feldúlták, értékeiket elvitték. 
Feltételezés szerint a betörők éjszaka 
másztak be az udvarra, majd felfeszítet-
ték a hálószoba ablakának redőnyét, és 
betörték az üveget. Szinte mindent vit-
tek, ami mozdítható, és a falból két le-
mezszekrényt is kitéptek. Mivel gyalogo-
san érkeztek, az udvaron talált gyerek 
talicskát pakolták fel a több mint félmá-
zsás szajréval. A közel 50 millió forint 
értékű zsákmányt eltolták az éjszakába. 
A rendőrök kutyát vetettek be, és kame-
rafelvételeket vizsgáltak a keresés során. 
A szigetszentmiklósi nyomozóknak így 
sikerült május 12-én azonosítani a tette-
seket. A betörőbandából egy újabb sze-
mélyt is megtaláltak. Jelenleg mindhá-
rom gyanúsított tagadja a bűncselek-
mény elkövetését.

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 6. szám

Ajánlott megerősíteni a nyílászárókat. 
Ajtókra hevederzárat, ablakokra rácsot érde-
mes szerelni. Fontos szempont, hogy az ajtó 
több ponton záródjon.

Értéktárgyairól készítsen fényképes leltárt!
A biztonságot nagymértékben fokozza az 

elektronikus riasztó berendezés, például 
fénnyel, illetve hanggal reagáló mozgásérzé-

kelők, valamint kamerák, melyek az elkövető 
azonosításánál kapnak jelentős szerepet. 

A nyári melegben se hagyja nyitva az 
ablakokat, ajtókat. Közösségi oldalakon soha 
ne osszon meg valós időben információkat 
házon kívüli tevékenységéről, például nyara-
lásról.

Figyeljen szomszédjaira!

TANÁCSOK BETÖRÉS MEGELŐZÉSÉRE

A hozzátartozók közötti erőszak áldozatai 
nem mindig fordulnak a rendőrséghez. Ennek 
egyik oka, hogy mind a bántalmazó, mind a 
bántalmazott igyekszik mások előtt titkolni a 
történteket.

A bántalmazók általában féltékeny típusok, 
elszigetelik társukat a külvilágtól, megakadá-
lyozzák, hogy bárki beleláthasson, beleszól-
hasson az életükbe. Rendszeresen pszichikai-
lag vagy fizikailag bántalmazzák társukat, 
miközben azt próbálják tudatosítani áldoza-
tukkal, hogy ez az ő hibája, és ezért büntetést 
érdemel.

Mindenkinek joga van 
az emberi méltósághoz!

Az emberi méltóság részét képezi többek között:
  a kegyetlen vagy megalázó bánásmód  

tilalma,
  a nemi szabadság és önrendelkezés,
  a nyugalomhoz és a kényszermentes 

élethez való jog,
  amelyeknek a családon belül is  

érvényesülnie kell!
A hozzátartozók közötti erőszak több bűncse-
lekményt is megvalósíthat!

Magyarországon az áldozatok a rendőrsé-
gen kívül több olyan ingyenesen hívható szer-
 vezethez is fordulhatnak, ahol segítséget kér-
hetnek!

Rendőrség ingyenesen hívható 
segélyhívó száma: 112

Országos Kríziskezelő és Információs 
telefonszolgálat: +36-80-20-55-20
NANE Egyesület: +36-80-50-51-01

MERJEN segítséget kérni!

NE TŰRJE! VAN SEGÍTSÉG!
– a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság felhívása –

Az esetről egyik olvasónk számolt be. Elmondásra szerint egyik idős 
családtagjához próbált bejutni egy férfi, aki biztosítási ügynökként 
mutatkozott be, és azt hazudta, hogy a néni fiával baleset történt. Az 
idős nem engedte be a gyanús alakot, rokonait hívta, akik az esetet 
bejelentették a rendőrségen. 

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy legyenek óvatosak, ne váljanak 
csalók áldozatává! Minden ajtónyitás előtt győződjenek meg arról, 
hogy a kopogtató személy megbízható-e. Amennyiben kétségeik tá-
madnak, semmiképp ne engedjék be a lakásba, és kérjenek segítséget 
hozzátartozóiktól vagy a rendőrségtől.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a járványhelyzetben 
dolgozó, önkormányzati önkéntes segítők hivatali pecséttel és Nagy 
János polgármester aláírásával ellátott kártyával igazolják magukat, 
valamint kizárólag zöld színű, „önkéntes segítségnyújtás” feliratú póló-
ban jelennek meg a segítségkérő lakásánál. 

NYUGDÍJASHOZ PRÓBÁLT BEJUTNI EGY CSALÓ

Gyerektalicskával 
vitték a szajrét

– betörőbandát fogtak el 
a szigetszentmiklósi nyomozók –
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ATTI „A” TERVE
– avagy örökre megváltozhat egy kissrác élete –

Mihelisz Norbert, a híres túraautó-világkupa-
győztes, és a túraautó-világbajnokság első ma-
gyar résztvevője ekképp mutatja be Attilát a 
program kapcsán: „Szeretném támogatni a kö-
vetkező magyar autóversenyző generációt. Már 
ki is szemeltem magamnak egy 12 éves fiatal 
versenyzőt, aki már most sok felnőtt vetélytársát 
képes legyőzni. Ha valaki kitartóan törekszik a 
csúcsteljesítményre, és önmaga marad, akkor 
akár bajnok is lehet belőle, de ehhez szüksége 
van támogatásra. Még akkor is, ha ilyen tehetsé-
ges kisfiúról van szó. Attilát már évek óta a nagy 
autóversenyző tehetségek közé sorolják. A ver-
senypályákon hamar kitűnt a csúcsteljesítmé-
nyekkel. Látom benne, hogy még többre képes.”
  (Forrás: hyundai.hu)

Most pedig ismerkedjünk meg jobban a fiúval, 
akire mi is leadhatjuk szavazatunkat, a fiúval, aki 
egy napon Szigetszentmiklós nevét világhírűvé 
teheti. Először a szülőkhöz fordulok.

Kisváros: Nem féltitek? Meg lehet azt egyáltalán 
szokni, hogy a gyermeketek 200 km/h sebesség-
gel száguld egy olykor 50 fokos autót vezetve?

Bácsi Zsuzsanna: Persze, hogy féltjük, aggó-
dunk. Anyaként ez nagyon megvisel, de a férjem 
mindig megnyugtat. Azzal érvel… 

id. Bucsi Attila: …hogy sok esetben a köz-
úton való közlekedés veszélyesebb, mint a zárt 
pályán való versenyzés. Az autóra és a pilótára is 
minden versenyen szigorú biztonsági előírások 
vonatkoznak. Ebben bízunk, persze természetesen 
ezzel nem elbagatellizáljuk a valós kockázatot.

Bácsi Zsuzsanna: Atti 2 évesen közölte, hogy 
ő versenyző, és nincs számára B terv. Elfogadjuk 

és bízunk benne. Szülőként mellette vagyunk és 
támogatjuk őt ebben.

KV: Manapság talán nem kell annyira izgulnia 
a szüleidnek, hisz a valós versenyek elmaradnak.

Bucsi Attila: Igen, sajnos a júniusra terve-
zett ausztriai Swift Cup Europe elmarad. Ebben a 
sorozatban rendkívül erős nemzetközi mezőny 
képviselteti magát, de most mindnyájunknak 
várnia kell. A salzburgi futamot későbbi időpont-
ban rendezik. Mivel nincs lehetőség valós veze-
tésre, ezért szimulátor versenyzéssel tartom 
formában magam. Ezt kevésbé élvezem, de örü-
lök, hogy itt is jó eredményt értem el. A túraautó-
világbajnokság Japánban megrendezett futamá-
ra a világ 20 legjobb szimulátoros pilótája közé 
sikerült kvalifikálni magam 3500 nevező közül.

KV: Mit érzel, amikor vezetsz? 
BA: Ezt nem lehet szavakba önteni, ezt átél-

ni kell.

KV: Hogyan képzeljük el egy napod, éved? 
Milyen gyakoriak az edzések:

BA: A mai napig sokat edzek gokarttal, sok 
fizikális felkészülés van. A versenyeket tavasztól 
őszig hétvégeken tartják, sokszor csütörtökön 
már edzés van, a téli kupák pedig egynaposak.

KV: Jut-e elegendő idő a sulira, barátokra?
BA: Többször hiányoztam pár napot az isko-

lából, de szerencsére rugalmasak, ha mindent 
bepótolok. A Batthyány Kázmér Gimnáziumban 
vagyok hatodikos. Nagyon szeretek oda járni, jól 
érzem ott magam. Örülök, hogy a suli miatt nem 
kell stresszelnem, de azért így is sokat kell tanul-

ni. A szüleim megkövetelik a jó jegyeket. Az iga-
zán közeli barátaimat az autósporton keresztül 
ismertem meg.

KV: Korábban többnyire csak a szüleid töltötték 
be az edzői szerepet, azonban nem túl régóta a 
18 éves Benyó Máté edz Téged? Ő is nagyon fi-
atal. Hogyan jöttök ki egymással?

BA: Óriási szerencse, hogy a sors összehozott 
Mátéval és az apukájával, Benyó Miklóssal, a Top 
Driver School tulajdonosaival. Az elmúlt 1,5 év-
ben itt versenyeztem, ők is mindent megtettek 
azért, hogy minél jobb eredményeim születhes-
senek. Fontos, hogy fitt legyek mentálisan és fi-
zikálisan is. Máté segítségével készülök a szezon-
ra. Ő a legőszintébb srác, akivel valaha találkoz-
tam. Igaz barát.

KV: Máté is Malacnak nevez, honnan a becene-
ved?

BA: Baba koromban nagy volt az orrmandu-
lám, és olyan hangokat adtam ki, mint egy röfö-
gő kismalac. 22 hónaposan megműtöttek, de a 
név maradt.

KV: Vannak-e példaképeid?
BA: Magyar Michelisz Norbert, külföldi Niki 

Lauda. Mindketten a precízségük miatt a példa-
képeim.

KV: Hogy állsz a hivatalos jogosítvánnyal? 
BA: Több, mint 4 év múlva lehet jogosítvá-

nyom, várom! 
-gm-

Ha Ön is támogatná szavazatával Bucsi Attilát, 
június 20-ig megteheti a www.hyundai.hu/
legynmagad oldalon. Amennyiben követné az 
ifjú tehetségről szóló híreket, kövesse őt 
Facebook-on: www.facebook.com/bucsiattila33

Egy mindössze 12 éves szigetszentmiklósi fiú karrierjéről van szó. Most mi is támogathat-
juk őt abban, hogy tehetségét még jobban kibontakoztathassa. Bucsi Attila, a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség hivatalos sportolója, autóversenyző, kétszeres magyar GTC 
gokart bajnok. A nagynevű Hyundai cég „Légy N magad 2020” nevű programjában két 
másik fiatal mellett Attila áll versenyben. A tét egy számára nagyon fontos nyeremény.

Bucsi Attila 
Michelisz Norberttel
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A két kép között 
15 eltérés van. 
Keresd meg őket!

Melyik úton induljon el a kiegér, hogy minél előbb falatozhasson a satból?

Melyik a malacka 
árnyéka? 

Mérd az időd, 
hogy milyen gyorsan 

találod meg.

A megoldott feladatok alapján színezd ki a madarat!
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2020. április havi házasságkötések:
Králl Gabriella–Tóth Péter László; Takács Alexandra–Lakatos Csaba
Tauth Enikő–Weinhardt Dávid; Tótok Edina–Boda György
Szoboszlai Ingrid–Molnár Kálmán

2020. április hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Mészáros László Lajos (1943), Trembulyák Péter Gyula (1938)
Bán Imréné (1946), Vöő Imréné (1940)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet védőnői szolgálat, 
iskolavédőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Munkavégzés helye: Sziget-
szentmiklós, Tököli út 30./A. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

Szigetszentmiklósi telephelyére, teherautó fényezőbe keres egy fő előkészítőt és 
egy fő szakmai tapasztalattal rendelkező fényezőt a HE Hans Eibinger Ma gyar-
ország Kft. Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós, Bánki D. u. 13. A cég fő tevé-
kenysége: teherautók, kommunális járművek, betonmixerek és -pompák javítása, 
értékesítése. Fényképes önéletrajzot a szilagyi.irma@sutec.hu e-mail címre várnak.

ANYAKÖNYVI HÍREKÁLLÁSAJÁNLAT

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

24 . hét  június 8–június 14.  Elixír Patika
25 . hét  június 15–június 21.  Melissa Patika
26 . hét  június 22–június 28.  Szent Miklós Patika
27 . hét  június 29.–július 5.  Regina Patika
28 . hét  július 6–július 12.  Kígyó Patika
29 . hét  július 13–július 19.  Elixír Patika
30 . hét  július 20–július 26.  Melissa Patika

Ügyeleti nyitva tartás: 
Hétköznap: 18.00–22.00 

Szombat: 12.00–15.00, Vasárnap: 08.00–12.00

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak.  
A legfrissebb hírekért, kérjük kísérjék figyelemmel a www.
szigetszentmiklos.hu és a Szigetszentmiklós Város Hivatalos 
Oldala facebook-oldalát!

Megjelenik 16 ezer példányban.
Főszerkesztő: Farkas Éva
Szerkesztő(k): Germán Melinda, Fazekas Verba Szabolcs
Telefon: 24/505646

Design és DTP: ©EMU Stúdió

Nyomda: EXKOP Nyomda, Szigetszentmiklós 

ISSN: 14181428
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