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1917 óta május utolsó vasárnapján azokra a 
katonákra és civilekre emlékezünk, akik az 
életüket áldozták hazánkért. Nagy János 
polgármester az önkormányzat, Lázár Gergő 

a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Hutóczky 
Béla plébános a római katolikus egyházköz-
ség nevében a Hősök emlékműveinél helyez-
tek el koszorút.

HŐSÖK NAPJA

Június 4-én, a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk 
városunkban. A Nemzeti Összetartozás Parkjában Nagy János polgár-
mester beszédében kiemelte: ,,A trianoni békediktátumot és annak 

következményeit elfelejteni nem lehet és nem is szabad!” Ezután 
Szalkay László református lelkész imával szólt az egybegyűltekhez. 20 
óra 20 perckor fellobbant az Összetartozás tüze, mely a világ több ezer 
településén élő magyar ember egymáshoz tartozását szimbolizálja.

TRIANON 100
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Magyarországon kevés helység mondhatja el 
magáról, hogy névadó szentjének ereklyéje a 
településen található. Most a Konstan ti ná-
polyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi 
Orthodox Exarchátus jóvoltából a Mikulás 
legendáját adó szent földi maradványa ke-
rült városunkba. Az olaszországi Bariban 
nyugvó Myrai Szent Miklós püspök csontjai-
ból egy három centiméteres darabot kapott 
a Szent Miklós-kápolna (címlapon).

Az egyház és a hívek számára nagy jelentőségű 
szent ereklyét június 21-én Paisziosz Larendzakisz 
püspök és Szentirmai Róbert parókus szent litur-
gia keretében mutatta be az egybegyűlteknek. 
A  különleges adományról a parókus elmondta, 
hogy „A felbecsülhetetlen értékű ereklye érkezése 
meglepetésként érte az egyházközséget. Nemcsak 
egy apró díszecskéről van szó, ugyanis ilyet általá-
ban csak nagyobb monostorok szoktak birtokolni. 
Szent Miklós mindannyiunk szívében ott lakozik. 
A Mikulás története révén azok is ismerik, akik a 
kereszténységtől távol állnak. Városunkba egy 
rendkívüli ereklye került, a legendák szent alakjá-
nak valós maradványa. A város szempontjából is 
rendkívüli ez, hiszen fennállásának, folytonossá-
gának egyik zálogáról van szó. Az ereklye birtoklá-
sának hozományaként akár az eddigieknél sokkal 
komolyabb zarándoklat indulhat városunkba.”

A liturgia után Paisziosz Larendzakisz püspök 
beszédében ekképp fogalmazott: „Minden alka-
lommal, amikor Szigetszentmiklósra látogatok, 
örömmel tapasztalom, hogy egyre többen csat-
lakoznak a helyi görögkeleti egyházközség gyü-
lekezetéhez, hálával tartozom a parókusnak, ál-
dozatos munkájáért.” Majd áldását adta a részt-
vevőkre, illetve városunk lakóira. Sziget szent-
miklós vallásos lakosságát többségében katolikus 
és református hitűek alkotják, de valamennyi 
egyház üdvözölte a keresztény ereklyét. 

Szalkay László, a Kossuth utcai Református 
Egyházközség lelkésze kérdésünkre azt válaszol-
ta, hogy „Bár hitbeli dolgokban vannak különb-
ségek köztünk, de mi is örülünk, hogy a helyi 
görögkeleti egyház az életének egy újabb fontos 
állomásához ért. Tudjuk, hogy ez számukra mi-
lyen sokat jelent. Az egyházaink közti kapcsolat-
ban a békés, testvéri együttmunkálkodás a lé-
nyeges. Szent Miklós püspök tiszteletre méltó 
élete – a kicsinyeken és a kiszolgáltatottakon 
való segítés – pedig útmutató ebben.”

A Myrai vagy Mürai Szent Miklós feltehetően 
a 3. században egy kis-ázsiai településen, a 
mai Törökország területén található Patarában 
született. A 73 éves püspök 343. december 
6-án hagyta itt földi életét. A katolikus és a 
görögkeleti egyház szentjeként tengerészeket, 
kereskedőket, gyógyszerészeket, árvákat vé-
delmez. Európa-szerte minden nehéz sorsú 
gyermek védőszentje. Oroszországban, Gö-
rög  országban és Szerbiában pedig még a pá-
linkafőzők is hozzá imádkoznak. 

Szent Miklós életéről számtalan elbeszélés 
született, melyekből a modern korban kialakult 
a Mikulás-kultusz. A tehetős családból szár-
mazó Miklós – megtérése után – minden 
örökségét rászorulók között osztotta szét, így 
a ma Demre nevet viselő Müra település püs-
pökévé választották. Már életében nagy tiszte-
let övezte és sokan szentnek tartották. A róla 
szóló legendák közül az egyik legismertebb, 
amikor három szegény lányt mentett meg az 
éhhalál vagy prostitúció elől. A  hozomány 
nélkül maradt testvéreket észrevétlenül arany-
nyal ajándékozta meg, így azok tisztességgel 
megházasodhattak. A lányok apja megleste a 

titkos segítőt, de Miklós nem engedte, hogy 
neki hálálkodjanak. Annyit mondott, hogy 
egyedül Istennek tartoznak köszönettel. 

Olvashatunk arról is, hogy Jeruzsálembe 
tartó zarándokútja során tengeri vihart csende-
sített le, mellyel hajósok életét mentette meg. 
Éhínségben gabonát sokasított, és szembeszállt 
egy hóhérral, így három halálraítélt menekült 
meg. December 6-án Miklóst holtan találta egy 
apa, aki elrabolt fia miatt fordult volna segítsé-

gért a püspökhöz. Egy év múlva a gyermek egy 
csoda folytán visszatérhetett családjához. 
December 6-án forgószél kapta fel az elrabolt 
fiút, és szülővárosában, a templom előtt tette le.

A szent állítólagos földi maradványait a 11. 
század óta Itáliában őrzik. Az ereklye az évszá-
zadok harcai során IV. Rómanosz bizánci csá-
szártól Kis-Ázsiába, a szeldzsuk törökök kezére 
került, majd Alexiosz Komnénosz visszahódítot-
ta a területet. Ebben a zavaros időszakban a 
maradványokat egy Velencébe tartó kereskedő-
hajóra tették. A tenger viharai miatt fellázadt 
flotta kalózokkal törette fel a sírt, akik Bariban 
értékesítették az ereklye darabjait. A törökök és 
olaszok között még ma is fennáll a birtoklási 
vita, azonban a Vatikán Barit támogatta. 

Az ereklyék eredetisége ugyan kétséges, 
azonban népszerűségük megkérdőjelezhetet-
len. Több alkalommal megpróbálták vagy sike-
resen el is lopták a csontok egy részét. A világ 
több területén, így Oroszországban, az Amerikai 
Egyesült Államokban és Európa több országá-
ban helyeztek el Szent Miklós-ereklyét. A BBC írt 
arról, hogy az Oxford Egyetem kutatói legutóbb 
egy medencecsontdarabot analizáltak. A radio-
karbon-vizsgálat azt bizonyította, hogy a csont-
töredék valóban Szent Miklós korából szárma-
zik. Azt pedig, hogy egy személy maradvá-
nyai-e, DNS-tesz tek kel igazolják.  -gm-

Balról jobbra: Szentirmai Róbert parókus, Paisziosz Larendzakisz püspök

Szent Miklós szobra a San Nicola-bazilikában 
(Bari, Olaszország). Az európai kereszténység 
egyik legjelentősebb egyházi építményének 
kriptájában a 11. század óta őrzik a szent 
csontjait 

Különleges ereklye kapott helyet városunkban

Valóban a „Mikulás” 
csontjait találták-e meg?
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Városunkban az önkéntes segítők munkáját az 
önkormányzat irányította. A feladat „orosz-
lánrészét” a sport- és civil kapcsolatokért fele-
lős ügyintézők látták el az elmúlt három hó-
napban. Az alábbi sorokban Kósdi Bernadett 
és Studer Bence összefoglalóját olvashatják:

„Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a vá-
rosban nagyon sok segíteni akaró ember él. Az 
egyesületeken kívül magánszemélyek is jelent-
keztek. Legfontosabb feladatunk az volt, hogy 
úgy szervezzük meg a segítő csapatokat, hogy 
mindenkinek biztosított legyen az ellátása.

Összesen 52 önkéntessel, hét csapatban 
dolgoztunk a Buckától Lakihegyen át Fel-
sőtagig, tehát a város valamennyi területe le-
fedésre került. 273 időskorút láttunk el, akiket 
2-3 naponta felhívtunk vagy személyesen ke-
restünk fel. Különböző kéréseket teljesítet-
tünk, például betegszállításban, bevásárlás-
ban, gyógyszerkiváltásban, egyéb ügyintézés-
ben segédkeztünk. Volt olyan időskorú is, aki-

nek például a szomszédja jelezte, hogy segít-
ségre szorul. Az ajánlott személlyel ilyen 
esetben felvettük a kapcsolatot, és ha bele-
egyezett, segítettünk.

Úgy gondoljuk, hogy a segítségnyújtás 
maradéktalanul teljesült. Példátlan összefo-
gásnak lehettünk tanúi a városban. Civilek, 
önkéntesek, vállalatok és az önkormányzat 

valamennyi dolgozója megfeszített munkával 
járult ahhoz, hogy egyik szigetszentmiklósi 
lakos se legyen egyedül.

A humán erőforrás mellett nagy segítséget 
jelentettek a cégek, amelyek tárgyi, anyagi tá-
mogatást nyújtottak. Volt, aki maszkot varrt, aki 
egyenpólókat készített vagy fertőtlenítőszert 
adományozott, és volt olyan magánszemély, aki 
nagy összeggel járult hozzá a védekezéshez. 

Tulajdonképpen most az a feladatunk, 
hogy visszatérjünk a korábbi munkakörünk-
höz, de önkormányzatunk természetesen to-
vábbra is működteti az általános szolgálatot, 
mely a szociálisan rászorulók részére nyújt 
támogatást. Az időseknek, rászorulóknak 
 továbbra is lehetőségük van igénybe venni 
ezen szolgáltatásokat, a gyakorlat azonban 
azt mutatja, hogy egyre kevesebb kérvény 
 érkezik hozzánk. Bízzunk benne, hogy magunk 
mögött tudhatjuk a koronavírus okozta 
 akadályokat!

Az önkéntesek kilencven napja

Elkészült a „csúszdás kastély”
Szigetszentmiklós legújabb játszóterét 
először június 6-án vehették birtokba ki-
csik és nagyok. Két csúszda, függőhíd, 
mászófal és még számtalan eszköz várja 
az idelátogató gyerekeket, biztosítva az 
önfeledt játék örömét. Az önkormányzat 
a játszótér biztonságáról kerítéssel is, a 
kényelemről új padok kihelyezésével gon-
doskodott. Mindemellett a Kéktó Sza-
badidőpark új területén zöld környezet 
várja a kikapcsolódni vágyókat.
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SZIGETSZENTMIKLÓSI KITÜNTETETTEK
– tisztelgés a vöröskeresztesek előtt –

Lassan visszaáll a járvány előtti, korábbi 
rend a véradás területén is, így június 11-
én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
területén megoldhatóvá vált az életmen-
tő segítségnyújtás. „A zuhogó eső sem 
kedvetlenítette el a szigetszentmiklósi 
véradókat. Türelmesen várakoztak, amíg 
hőmérsékletük mérését követően belép-
hettek a véradás helyszínére. Köszönjük!” 
– írta Facebook-oldalán Fodor Antalné 
dr., a Szigetszentmiklós Városi Vörös-
kereszt Alapszervezetének vezetője.

A humanitárius szervezet a Napsugár 
Bázisóvoda csemetéi által készített apró 
ajándékokkal és édességgel is kedvesked-
tek a véradóknak. 

Fotók: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete – Facebook-oldal

„Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy a 
legaktívabb önkénteseinket és munkatársainkat 
– különböző kategóriákban – kitüntetéssel dí-
jazzuk. Sokszor nehéz feladat az év legjobbjai-
nak kiválasztása, hiszen sokan sokféle módon 
segítik a Pest megyei vöröskeresztes munkát” – 
mondta Fodor Antalné dr. A Ma gyar Vöröskereszt 
Sziget szent miklósi Alap szer ve ze tének vezetője 
hozzátette: „A március közepétől hazánkat és 
mindennapjainkat is érintő járványügyi helyzet 
miatt idén rendhagyó módon ünnepeltünk. 
A konkrét átadó ünnepség lehetséges megszer-
vezéséig ezúton is tiszteletünket és hálánkat 
fejezzük ki.” A humanitárius szervezet Pest me-
gyei javaslatára az országos vezetőség a me-
gyénkben végzett lelkiismeretes, támogató 
munkájának elismeréseként az alábbi kitünteté-
seket osztotta ki szigetszentmik ló siak nak:

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés 
bronzfokozat: dr. Krisztián Ágnes városunk-
ban aktív közéleti tevékenységet folytat klubve-
zető-helyettesként a Lila Akác Nyugdíjas 
Klubban. Kezdeményezésére alakult meg a 
nyugdíjas Vöröskereszt-alapszervezet. Szakmai 
tapasztalatait hasznosítva sok előadást tart 
nemcsak a vöröskeresztes tagok, hanem a szi-
getszentmiklósi lakosok részére is. Mindig szá-
mítani lehet lelkiismeretes, precíz munkájára. 

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés 
bronzfokozat: Balázsné Hajdú Hajnalka veze-

tésével nagyon aktív tevékenységet folytat a 
Napsugár Bázisóvoda. Az intézményben nem-
csak a gyermekek részére szerveznek vöröske-
resztes programokat, hanem a szülőket is be-
vonják a megvalósításba.

Vöröskeresztes Tevékenységért Dicsérő 
Oklevél: Kalocsainé Babarczi Katalin az 
Őszirózsa Vöröskereszt Alapszervezet megala-
kulása óta aktívan és lelkiismeretesen ellátja a 
titkári feladatokat. Nagy figyelmet fordít a 
tagokkal való kapcsolattartásra, a helyi törek-
vések egyik mozgatórugója. Szívügye a városi 
véradás, így rendszeresen és folyamatosan 
szervezi az önkénteseket. 

Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes 
Tevékenységért: Tóth Zsanett több mint 100 
rendezvényen vett részt, olyan nem minden-
napi ifi erőt, lendületet, akaratot és tudást 
testesít meg, amellyel önmagában is bizonyít-
ja az ifjúsági vöröskeresztesek fontosságát és 
példamutató segítségnyújtását.

Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes 
Tevékenységért: Polyák András György pécsi 
származású önkéntes „kakukktojásként” iga-
zolt a szigetszentmiklósi szervezethez. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy velünk együtt 
teszi egy picit jobbá a világot, és mutat példát 
kicsiknek, nagyoknak, kollégáknak, önkénte-
seknek" – fogalmazott Fodor Antalné dr.

Ismét karjukat 
nyújtották
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VIRÁGOZZÉK SZIGETSZENTMIKLÓS!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet, melyben 
városunk lakosai versenyezhetnek a legszebb előkert, legszebb balkon 
tulajdonosának címéért. 

A „Virágos Szigetszentmiklós 2020” pályázaton kizárólag szigetszent-
miklósi lakosok, Szigetszentmiklós közigazgatási határán belüli ingatla-
nokkal indulhatnak. A résztvevők két kategóriában a legszebb előkert, 
illetve legszebb balkon címért versenyezhetnek. Pályázni az utcáról ké-
szült balkonkertet vagy előkertet bemutató fotóval lehet, melyen csak a 
pályázat tárgyát képező előkert vagy balkon szerepel, személyek nélkül.

A pályázatokat elektronikus úton a viragos@szigetszentmiklos.hu 
e-mail címre lehet benyújtani, 2020. június 15. és 2020. szeptember 
1. között. 
A pályázatnak tartalmaznia kell

�  a pályázati adatlapot, valamint
�  a balkonról, előkertről készült, lehetőség szerint minimum 2 

megapixel felbontású fényképet/fényképeket.
A pályázatokat háromtagú zsűri bírálja el. Az eredményhirdetésre 
2020. szeptember 30-án kerül sor. A pályázat győztese elnyeri a 
Szigetszentmiklós város legszebb előkertje/balkonja címet, amihez 
emléktábla jár.

Sor kerül ezenkívül közönségdíjas pályamű választására is mind-
két kategóriában, melyre 2020. szeptember 15-29. között lehet sza-
vazni a „Szigetszentmiklós város hivatalos oldala” facebook oldalon.

Pályázati tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy e-mail-

ben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk:
Telefon: 06-24-505-505 
Email cím: viragos@szigetszentmiklos.hu
Az adatkezelési tájékoztatót és a kötelezően kitöltendő pályázati 

adatlapot a www.szigetszentmiklos.hu weboldalon találják.

Nagy sikere volt a virágos Szigetszentmiklós 
2020 kezdeményezésnek, melynek keretében, 
május 29-én 1750 növényt vehettek át a lako-

sok a Szent Erzsébet téri parkolóban. A virágo-
kat a Bíró kertészet és az Írisz virágszalon biz-
tosította. Az esemény főszervezője Jaksa-

Ladányi Emma, városunk alpolgármestere volt. 
A virágok kiosztását Szigetszentmiklós önkor-
mányzatának munkatársai bonyolították le.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Különös ballagás
Az elmúlt hónapokban a koronavírus elleni vé-
dekezés egy teljesen új élethelyzetet alakított ki. 
A ballagás a végzős diákok számára egy életre 
szóló élmény, ám ezt most felülírta a rendkívüli 
helyzet. A ballagás a Csonka János Műszaki 
Szakgimnázium és Szak közép iskolában elma-
radt, a Kardos István Általános Iskola, Gim -
názium és Szakgimnázium április 30-án digitá-
lisan búcsúztatta el a középiskolásokat. 

A Batthyány Kázmér Gimnáziumban – a 
többi iskolával ellentétben – megtartották az 
ünnepséget. Június 17-én az osztályok másfél 
órás különbséggel vettek részt a ballagáson. 
A kormányrendelet június másodikától tette le-
hetővé az iskolák számára az újranyitást. 

A szigetszentmiklósi általános iskolák több-
sége szigorú előírásokkal megtartotta a balla-
gást június hónapban.

A József Attila Általános Iskolában a 
hozzátartozók számára az udvaron biztosítot-
ták az ünnepen való részvételt. Az osztályok 
egy–egy óra különbséggel vonultak végig az 
iskola épületében és az udvaron.

A Kardos István Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium a tornateremben, a 
Bíró Lajos Álta lá nos Iskola az udvaron ren-
dezte meg a nyol ca di ko sok búcsúztatását, szi-
gorú szabályok betartása mellett. A tanulók 
mindkét intézményben egymástól másfél méte-
res távolságra hallgatták diáktársaik és az igaz-
gatók beszédeit. Osztályonként csak néhány 
hozzátartozó vehetett részt, főképp azok, akik 
jutalomban részesültek vagy a szülői munkakö-
zösség tagjaiként tevékenykedtek a tanév során.

Az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola augusztusban ha-
gyományos keretek között tartja meg a búcsúz-
tató ünnepséget a városi Sportcsarnokban.

Istenem, mennyire vár-
tuk ezt! Az utolsó előtti 
napon már kiírtuk az 
egész szót, rövid o-val, 
majd az utolsó napon 
akkora vesszőt tettünk 
rá, hogy betakarta a 
tábla tetejét…

Izgultunk, örültünk, sírtunk, nevettünk. 
Kitűnő lesz a bizonyítvány vagy nem? Lesz 
hármas vagy nem? Lesz-e kettes?? Bukás??? 
Na neeee…

Én speciel nyolcadikban izgultam a leg-
jobban. Hét évig kitűnő bizonyítványom volt, 
de nyolcadikban… Ica néni csak négyest 
akart adni matematikából. Zokogtam. Egész 
évben arra vártam, hogy kiállhassak az iskola 
elé, és felolvassák a nevemet. Mert 8 évig 
kitűnő tanuló voltam. Éva néni, az osztályfő-
nököm azt mondta, sajnos ő nem tud tenni 
semmit, az utolsó dolgozatomat elrontot-
tam. Ebből nem lesz ötös év végén. Gon-
dolhatják, mit éreztem… Hozzáteszem, Ica 
néni lánya – aki mellesleg a legjobb barát-
nőm volt – 8 évig kitűnő tanuló volt, ő már 
biztosan ott állhatott a büszkeségek sorai-
ban. És én nem. Mert hibáztam. Egyszer. 

Elérkezett a bizonyítványosztás. Egy át-
zokogott éjszaka után álltam a sorban és 
hallgattam a neveket. Egy név, két név… 
majd csönd. Az igazgató néni egy pillanatra 
elhallgatott. Majd… kimondta a nevemet. Az 
ájulás kerülgetett, azt hittem, álmodom, 
hogy csak úgy visznek a lábaim a pulpitus-
hoz, zúgott a fejem és messziről hallottam a 
tapsot. Megkaptam az oklevelet és a vele 
járó könyvet. Ica néni megadta az ötöst… 
Ránéztem, mosolygott rám. Éva néni is. 
Életem egyik legszebb napja, és az a nyár a 
legszebb nyaram volt.

Amikor a lányom iskolás lett, mindig azt 
mondtam neki: Tanulj a magad kedvére! 
Tanulj azért, hogy tudj gondolkodni! Saját 
elvárásaid legyenek magaddal szemben, ma-
gadnak akarj megfelelni! Akkor biztos a siker. 

Amikor ő elvégezte az első osztályt, és az 
utolsó tanítási napja volt, a tanórák után 
besurrantam az osztálytermébe, hogy meg-
nézzem, ők is kiírták-e a vakációt. Deja vum 
volt. Ott volt a nagyon hosszú vessző az o 
betűn! Én meséltem neki erről…

Kedves Olvasók! Kellemes nyarat kívá-
nok a szerkesztőség nevében!

Tisztelettel: Farkas Éva főszerkesztő

Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, 
KÁCIÓ, AKÁCIÓ, 

VAKÁCIÓ!!!
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Ha ki kellene találnod, hogy ki vagyok, könnyű 
dolgod lenne: szigetszentmiklósi vagyok, nem 
élő, de nem is élettelen, tárgy is meg fogalom 
is, kicsi is meg nagy is. Hogy is van ez?

Intézmény létemre határozottan élő va-
gyok: sok felnőttnek munkát adok, sok diákot 
összetartok. Létezésem óta a környéken foga-
lommá is váltam, csak így, röviden, Batyi let-
tem. A kisgimnazistáknak még nagy vagyok, a 
nagygimnazisták már csukott szemmel sem 
tévednének el az épületemben.

Ha számokkal jellemezném magam, hogy még 
jobban megismerj, a következőket mondanám:

30 éves vagyok, 30 tanévet már magam 
mögött tudhatok. A School-Invest Alapítvány 
már 29 éve segíti a működésemet. 28 éve kap-
tam meg a Szemere-kormány első külügymi-
niszterének nevét és családja engedélyével a 
jelmondatukat: „Fidelitate et fortitudine” 
(„Hűséggel és bátorsággal”). Diákjaim 27 éve vi-
selnek egyenruhát és tűzik rá a közösségünket 
szimbolizáló jelvényt. Ebben az évben már 27. 
alkalommal szervezték meg pedagógusaim a 
Batthyány Kázmér Tudományos Napok prog-
ramsorozatát. 26 éve működik diákönkormány-
zat a falaim között.

A 100 legjobb gimnázium és szakközépisko-
la 2014 című kiadványban a rangsor 25. helyén 
szerepeltem. 24 évvel ezelőtt utaztak diákjaim 
először sítáborba.

A tanulóimnak szervezett diáknapon 23 
évvel ezelőtt iskolai zenekarom, a Divina 
Machina zenélt. A regensburgi Privat-Gym-
nasium Pindl 23 éve a testvérem. Az első nyolc 
évfolyamos tagozat diákjai 22 évvel ezelőtt 
érettségiztek. 21 osztály tanulhat nálam egy-
szerre. 

A 20. születésnapomra logót is kaptam. A hon-
lapom (www.szbkg.hu) főoldalán 19 képet lehet 
megnézni rólam. Néhány hozzám járó diák már 
elmúlt 18 éves. Nálam átlagosan 17 tanuló van 
egy nyelvi órán. Alapító igazgatóm, dr. Koós 
Ferenc 16 évig irányította a működésemet. 15 
éve vagyok a BME nyelvvizsgahelye. Évente 
átlagosan 14 iskolai rendezvénynek adok ott-
hont. Ilyen például az évnyitó, a giliceavató, a 
gólyaavató, a Ki mit tud?, a szalagavató, a kö-
zös iskolai karácsony, a farsang, a BKTN, a 
művészeti est, a diáknap, a ballagás, az évzáró 
és a jótékonysági céllal rendezett programok. 
13 tantárgyból készülhetnek a diákjaim emelt 
szintű érettségi vizsgákra. 12-féle matematika-

versenyen szoktak részt venni diákjaim. Címem: 
Cso konai utca 6–12. Tanulóim 11-féle házi vizs-
gán vesznek részt, mire leérettségiznek. 10. év-
folyamos diákjaim néptáncot is tanulnak, és 
Erdélybe utaznak tanulmányi kirándulásra. 

Már 10 éve kosárlabdázhatnak a gyerekek 
egyesületünkben, a BKG DSE-ben. 9 tanári 
szobám van, amelyekben 9 mesterpedagógus 
is dolgozik. 8 éve egyengeti az utamat Kissné 
Hegedűs Éva igazgató asszony. 7 tanulóm ju-
tott be ebben a tanévben az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőibe. 
2006-tól öt éven át Gelencsér László igazgató 
úr irányította az épületem falai között folyó 
munkát. Idén 6. alkalommal nyerte meg 
floorballcsapatom a diákolimpiát. 5 élő idegen 
nyelvet tanulhatnak a diákjaim. 4 éve megint 
ökoiskola vagyok. 3 szintes az épület, amely-
ben működöm. 2-féle tagozatra járhatnak a 
diákjaim: nyolcosztályos és nyelvi előkészítő-
vel induló négyosztályos.

Egy van csak belőlem a világon, a Szi get-
szentmiklósi Batthyány Kázmér Gim názium 
vagyok.

(Dr. Fehérné Horák Judit 
magyar szakos pedagógus írása)

ÉVES LETTEM
– hűséggel és bátorsággal ünnepel a gimnázium –30
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KISVÁROS: A pandémia kapcsán beszélhe-
tünk-e egy nagy, általános pszichológiai ha-
tásról?

Haasné Mayer Magdolna: Életünkbe na-
gyon hirtelen jött a koronavírus fenyegetése, 
egyik napról a másikra zárták be az iskolákat, 
óvodákat. A gyerekek el sem köszönhettek 
egymástól, megszakadt a tanár-diák kapcso-
lat. Csak pár napjuk volt arra, hogy megértsék, 
potenciális veszélyforrást jelentenek a szemé-
lyes kapcsolatok. Ezt nemcsak a gyerekek, ha-
nem mindannyian veszteségnek éltük meg, és 
persze – mint minden változás – stresszel járt. 
Ez az időszak csak először tűnhetett a gyere-
kek számára extravakációnak, jó bulinak, de 
gyorsan szembesülni kellett azzal, hogy nem 
lehetett barátokkal találkozni, játszótérre 
menni, sétálni…

A gyerekeknél kiemelkedően fontos a kor-
társ kapcsolatok fenntartása, ennek elvesztése 
elszigeteltségérzést, magányt, tétlenség és 
unalom érzését hozhatja magával. A szabad, 
kötetlen játék, a mozgás szabadsága, rohanás, 
hintázás, biciklizés jó levezetése lehetett volna 
a belső feszültségnek, de mivel ezen tevékeny-
ségek is korlátozva lettek, ez frusztrációhoz 
vezethetett sokaknál. A megemelkedett belső 
feszültség pedig mindig utat keres magának 
dühkitörés vagy belső szorongás formájában.

Otthon dolgozni, tanárnak, óvónőnek 
lenni, házimunkát, bevásárlást 
intézni, mindenhol helytállni iszonyú 
nehéz és megterhelő feladat.

Ebben a helyzetben a szülők nagy része is 
kontrollvesztést élt meg. Úgy érezhették, ki-
csúszott kezük közül az irányítás, lefagyhat-
tak, alig tudtak lépést tartani a történésekkel. 
Sokuk otthonról dolgozott, fizikailag jelen volt 
ugyan, viszont ilyenkor érzelmileg elérhetet-
len a gyermek számára, ami nagyon meg 
tudja zavarni, főként a kisebbeket. A hiányér-
zet elviselésére átmeneti regresszió következ-
het be. Ez azt jelenti, hogy a gyermek egy ko-
rábbi életszakaszra jellemző viselkedést vesz 
fel. Például újra elkezdi szopni az ujját, cumi-
zik, éjjel bepisil… Ha ez a viselkedés csak át-
meneti, akkor biztosan tudható, hogy a gyer-
mek vissza szeretné nyerni pillanatnyilag el-
vesztett biztonságérzetét. Problémára, alkal-
mazkodási zavarra akkor gyanakodhatunk, ha 

a regresszió tartós és a veszélyhelyzet elmúl-
tával sem szűnnek meg a tünetek.

Érdemes megfigyelnünk 
a gyermekünk játékát. 

Sok szülő megijed, amikor gyermekét háborús, 
katonás, pusztítós szerepjátékban látja. 
Bunkerépítés, sátrazás, csaták, katasztrófa-
filmbe illő jelenetek felépítése, kórházas játé-
kok stb. mind lehetőség a gyermek számára, 
hogy megküzdjön a nehéz, ijesztő érzésekkel, 
a vírus és karantén okozta frusztrációkkal. Ha 
ezek a szorongások, őt foglalkoztató érzések 
szimbolikusan megjelennek a játékokban, na-
gyobb esély van rá, hogy tartalmaik beolvad-
nak személyiségébe és kibírhatóvá, idővel ke-
zelhetővé szelídülnek, később pedig építő jel-
legűvé válnak a gyermek személyiségfejlő-
désében. 

KV: Kérem, mutasson be nekünk néhány 
konfliktuskezelési módszert. Néhány „cselt”, 
tanácsot, amit szülőként használhatunk. 

HMM: Elsődleges az őszinte kommunikáció. 
A gyerekek mindig „kiszagolják”, ha félünk. Ne 
mondjuk nekik, hogy „minden rendben van, 
nem kell félni”, miközben szülőként láthatóan 
nagyon szorongunk, bizonytalanok vagyunk. 
Inkább próbáljuk meg visszajelezni a gyerme-
künknek, hogy „értjük az ijedtséget”. Persze jó 
lenne átmenetileg gyorsan megszabadulni a 
nehéz érzéseinktől, de ha ehelyett igyekszünk 
megérteni és elfogadni ezeket, akkor kibírha-
tókká és kezelhetővé szelídülnek. Akkor tudjuk 

jól megérteni a gyerekünket, ha tisztában va-
gyunk saját érzéseinkkel, és ezt fel is vállaljuk.

Szorongásaink kivetítése helyett erősítsük 
a bizalmat! A kisgyerekek a jelenben élnek, 
ezért nem is aggódnak azon, hogy mi lesz 
holnap, míg a karanténba zárt felnőttek na-
gyon erős szorongást élhettek meg. A gyere-
kek személyisége sokkal rugalmasabb, gyor-
sabban alkalmazkodnak egy váratlan helyzet-
hez, ezért kell nagyon figyelni arra, hogy a 
szülő ne vetítse ki saját szorongását gyerme-
kére. Inkább bízni érdemes abban, hogy a 
gondokkal mindenki megküzd.

Csökkenteni kell a magukkal szembeni el-
várásainkat. Ez nemcsak ebben a járványos 
időszakban, hanem az élet minden területén 
és bármikor javasolt. A cél kibírni a külső kö-
rülményeket, az esetleges otthoni rendetlen-
séget is, engedni a gyerekeknek, hogy hasz-
nálják a rendelkezésükre álló teret, hagyni 
például, hogy futkározhassanak, táncolhassa-
nak a lakásban. 

A szorongási szint emelkedése, a stressz 
okozta belső feszültség növekedése érthető. 
Ilyenkor persze gyakrabban fordul elő, hogy a 
szülő türelmetlen, feszült, fáradt, kevésbé tudja 
tolerálni a konfliktusokat a gyermekkel, de sze-
rintem ez nem is tud máshogy történni. Ha a 
szülők el tudják fogadni, hogy szabad fáradtnak, 
feszültnek érezni magukat, meg tudják bocsáta-
ni maguknak, ha idegesebben szóltak, dühösen 
felcsattantak, tehát egy nehéz időszakban is 
barátságban tudnak maradni önmagunkkal, 
rengeteget segíthetnek gyermeküknek.

KV: Melyik az a pont, amikor a házi praktikák 
már nem válnak be, és szakember segítségét 
ajánlott kérni?

HMM: Abban az esetben, ha a gyermek tüne-
tei nem múlnak el, tartósan fennállnak, illetve 
akkor, ha a szülő úgy érzi, nem tudja kezelni a 
gyereke szélsőséges hangulatait. Amikor esz-
köztelennek érzi magát, talajt veszít, megijed, 
dühös lesz, vagy teljesen tehetetlennek érzi 
magát.

Tökéletes szülői magatartás 
és nevelési recept nem létezik.

Az egyik legfontosabb mégis, hogy igyekez-
zünk a lehetőségekhez mérten legjobb testi és 
lelki állapotot biztosítani a gyermekeinknek. 
Bízzunk abban, hogy ősszel már kiegyensúlyo-
zottan kezdhetik meg az intézményi nevelést! 
A gyermekek nyugalmának alapja a kiszámít-
ható napirend, ami – ha ideiglenesen össze is 
zavarodott – helyrerázódik ismét.

-gm-

A gyerekek „kiszagolják”, ha félünk
A kicsik többsége már két hete nem „jár virtuális iskolába, oviba”, azonban az utóbbi 
néhány hónap sokuk számára zűrös lehetett. Vakációjellegű vagy szorongással teli idő-
szakként is megélhették. Arról, hogy a járványhelyzet és annak enyhülése milyen lélekta-
ni következményekkel járhat, Haasné Mayer Magdolna klinikai gyermek-szakpszicholó-
gust, analitikusan orientált gyermekterapeutát kérdeztük.
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A világjárványt megelőző időszakot egy intenzi-
tásában változó, de stabil növekedés jellemezte 
a térségben található kereskedelmi szálláshe-
lyeken eltöltött vendégéjszakák vonatkozásá-
ban. Tér ségünk turisztikai vendégforgalmi ada-
tainak tekintetében az itt vendégéjszakát eltöl-
tőkről állnak rendelkezésre pontos adatok. 
Fontos azonban megemlíteni azt is, hogy a fő-
városhoz való közelség miatt a látogatóforga-
lom is jelentős – egy-egy látnivaló (üzemméret-
től függően) évente akár 20 ezer látogatót is 
fogadott, így összességében egy év alatt akár 80 
ezer vendéggel is lehetett számolni a térségben.

Az átlagos tartózkodási idő 2012 és 2019 
között emelkedett – a kevesebb mint 2 nap 
(1,6–1,9 nap) több mint 2,5 napot ért el két 
egymást követő évben is, 2018-ban és 2019-
ben. Ez számos tényező mellett köszönhető 
annak is, hogy változatos programokon, ren-
dezvényeken tudtak részt venni az idelátogatók. 

A vendégek és vendégéjszakák kb. 65-70%-a 
április és október között realizálódott, tehát a 
Covid–19 a főszezonra való felkészülés idősza-
kában „érkezett”. Az alábbi ábra ezt egyértel-
műen szemlélteti, hiszen míg tavaly áprilistól 
emelkedő tendenciát mutatott a vendégszám, 
addig az idei évben februártól kezdve egy „zu-
hanásnak” lehettünk tanúi. 

A térségben működő múzeumok, látnivalók 
és egyéb, a turizmushoz is köthető szolgáltatá-
sok a korábbi évekhez képest kb. két hónap ké-
séssel tudtak „kinyitni”, működésüket folytatni. 
A „gerincet” adó szállás- és vendéglátóhelyek 
üzemszünetet tartva vagy módosított struktú-
rával tudtak fennmaradni, és minden szereplő 
egyöntetűen arra törekedett, hogy megtarthas-
sa munkavállalóit.

Tekintettel arra, hogy a Covid–19 a „tervezés” 
fogalmát is egy új dimenzióba helyezte, és szak-
értők szerint várható a pandémia visszatérése, 
arra bizonyosan számítani kell, hogy az utazási 
szokások megváltoznak, a szabadidő felértékelő-
dik, és a turisztikai szereplők összehangolt, közös 
munkája, valamint az aktuális helyzethez való 
kínálat alakítása nélkülözhetetlen lesz a jövőben.

ZUHANÁSBÓL LASSÚ EMELKEDÉS
– Gere Ágnes turisztikai menedzser értékelője a járvány hatásairól –

Az élet minden területére igaz, hogy amit a világjárvány előtt ter-
mészetesnek és magától értetődőnek tekintettünk, az a járvány le-
csengését követően már egyáltalán nem az. A „szabadidő” is koráb-
ban „természetesebben” volt jelen mindennapjainkban, szerepe, je-
lentősége és tartalma lényegesen felértékelődött, és bizonyosan 
magával hozza az élmény-érték minőségével kapcsolatos elvárások 

emelkedését is, amely a turisztikai és szolgáltatószektor elé is állít 
kihívásokat. Előnyt élvezhetnek azok a desztinációk, ahol kerülhető 
a zsúfoltság, ugyanakkor komplex élményt kaphat az utazó – város-
látogatás alkalmával rejtett érdekességekkel, helyi szokásokkal és 
hagyományokkal ismerkedhet meg, kirándulhat, kerékpározhat, 
evezhet vagy fürödhet, tehát aktívan töltheti el szabadidejét.

Országos trend
A Kisváros lapzártájáig a 2020. 
májusi adatok állnak rendelkezésre 
a szálláshely-szolgáltató szektor-
ból. Ezek alapján elmondható, hogy 
az utazási korlátozások miatt má-
jusban a belföldi vendégforgalom 
volt meghatározó, a vendégszám 
94, a vendégéjszakák 82%-a hazai 
vendégektől származott. A teljes 
májusi vendégforgalom közel 2/3-
a május 18–31. közötti időszakban 
valósult meg. A vendégéjszakák 
42%-a magán- és egyéb szálláshe-
lyeken realizálódott.

Az összesített január–májusi 
adatok alapján a tavalyi év azonos 
időszakra vonatkozó KSH-adataival 
összevetve a vendégszám esetében 
majd 60%-os, a vendégéjszakákat 
tekintve közel 42%-os visszaesés 
volt tapasztalható. 

(Forrás: turizmusonline.hu)

Gere Ágnes,
menedzser, 
Kis-Duna mente 
Turisztikai 
Desztináció 
Menedzsment 
Nonprofit Kft. 
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PÓTGYEREKNAP ÚJ JÁTSZÓVAL. Június 13-án pótgyereknapra, 
Juniális programra vártuk a kicsiket és a még kisebbeket. A gyer-
mekprogramokkal teli nap helyszíne a Kéktó Szabadidőpark volt, 
azon belül is a „csúszdás kastély”, a város legújabb és legnépsze-
rűbb játszótere. A csodálatos napsütésben nagy számban látogat-
tak ki a gyermekek a programra, persze elhozták magukkal szüleiket 
is. Sok hónap kényszerszünet után szervezői szemmel is nagy örö-
met jelentett látni azt, hogy mennyire élvezik a gyermekek a 
Gólyalábas kikiáltót, a Kisbogár vagy a Ringató zenés foglalkozását, 

illetve az Aranyszamár Bábszínház előadását. A nap sikerében na-
gyon nagy szerepe volt a rendezvényt támogató, segítő szerveze-
teknek. Itt volt velünk a Go Trabi Go, a Szigetszentmiklósi 
Vöröskereszt, a Kis-Duna mente TDM szervezet, a Családsegítő 
Szolgálat, a Miklósi Baráti Klub, illetve a Szigeti Szabadidő és 
Kerékpáros Sport Egyesület. Népszerű volt a Városi Galéria Lurkó 
Klubja és a városnéző kisvonat is, igazi meglepetésként pedig a 
gyermekek együtt járőrözhettek a Szigetszentmiklósi Polgárőrség 
tagjaival. (VKKH)

„Az élet él és élni akar,
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét”

Napjainkban is aktuálisak Ady Endre Intés az őrzőkhöz c. versének 
gondolatai számunkra, akik évtizedek óta fesztiválszervezéssel is fog-
lalkozunk.

27 évvel ezelőtt elindult egy gondolat három elkötelezett „Atyafi” 
fejében, akik kiharcolták a termőtalajt, s azóta gondozzák, őrzik, hogy 
élni tudjon az, ami élni akar. Ilyen „életnek” valljuk mi, Budai Gábor 
(Szigetszentmiklós), Szigetvári József (Százhalombatta) és Halász 
László (Tököl) a SUMMERFEST Nemzetközi Folklórfesztivált.

Célunk a világ bármely szegletében élő nemzetek kultúrájának, 
népművészetének bemutatása, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet a saját 
Kárpát-medencei kincseinkre.

Ez az év új kihívásokat jelent, hiszen a nemzetközi tartalmakat on-
line valósítjuk meg, videoüzenetekkel, élő adásokkal, bejelentkezésekkel 
és közvetítésekkel 2020. augusztus 12–20. között. Újszerű élményeket 
várunk az online tértől, amelyeket 2021-ben már együtt szeretnénk 
megélni a 20 ország közel 700 táncosával, zenészével. Meghívottak 
között Argentínától Cipruson át egészen Indonéziáig szerepelnek or-
szágok. A fesztiválon bejárhatjuk a világot az utazási korlátozások el-
lenére is!

Idén élőben találkozhatunk Berecz András és fia, István, a Csík ze-
nekar és Presser Gábor, a szigetszentmiklósi Napraforgók és több kivá-
ló magyar együttes, valamint a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak 
műsorával. Lesz Latin és Afrikai est, ahol a fergeteges előadásokat kö-
vetően mi is kipróbálhatjuk a pezsgő ritmusú táncokat.

A Gyermekek Summerfestjét augusztus 15–19. között tartjuk, ahol 
Parasztolimpia, kézműveskedés, táncház és gyermekelőadások várják a 
kicsiket.

Honlapunkon és Facebook-oldalunkon megtalálják az aktuális in-
formációkat: www.summerfest.szigetszentmiklos.hu, valamint ízelí-
tőt láthatnak az előző évi eseményekről a galériában.

Élni tudjon, ami élni akar

„Az élet él és élni akar…”, a Szépbe szőtt hitünk töretlen.

Szeretettel hívjuk és várjuk a SUMMERFEST 2020-as eseményeire 
önt is Szigetszentmiklósra.
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A KÖZLEKEDÉS SZÁMOS VESZÉLYT REJTHET! A közlekedésben részt vevő gyermekkorúak, 
fiatal közlekedők száma ugrásszerűen megnövekszik ebben az időszakban. A gyermekek 

életkoruknál fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan a viselkedésük, 
így fokozott veszélynek vannak kitéve. A közúti közlekedés során számos eset-
ben tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó felnőttek közlekedésük 

során a gyermekek előtt haladva vesznek részt a forgalomban. A jogszabá-
lyokban meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetveszély 
kialakulását megelőzve, a felnőttek a gyermekek mögött haladjanak 
a kerekpározás során. Így figyelemmel kísérhetik, az adott közlekedési 
szituációnak megfelelő utasításokkal láthatják el őket a szabályos és 
biztonságos közlekedés segítése érdekében.

INDUL A NYÁR!
– a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság tanácsai a vakáció időszakára –

Ha a nyári időszakban huza-
mosabb időre vagy csak né-
hány napra elutazunk, gon-
doskodjunk lakásunk, házunk 

védelméről! A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a lakásbetörések döntő többségét a nyílászárók, 
ajtók, ablakok feltörésével, erőszakos kinyitásá-
val, hengerzár törésével követik el. Néhány jó 
tanács és követendő magatartási forma:
�  A kert, az utca, a közterületek rendje, tisztasága 

jelzésértékű a bűnöző számára. A rendezett kör-
nyezet odafigyelést, gondoskodást sugall, felté-
telezi, hogy a gazda „vigyázó, ellenőrző” személy. 

�  A külső világítás nagymértékben zavarja az el-
követőt. Javasoljuk szenzoros fényforrás felszere-
lését, amely automatikus mozgásérzékelővel kap-
csolja fel a fényt. 

�  A lakótársakkal, szomszédokkal beszéljék meg, 
hogy a bejárati ajtót nappal és éjszaka zárják. 
A lakók kulccsal vagy kapukóddal juthassanak be 
a lépcsőházba. (Kapukódot illetéktelen személy-
nek ne adjon ki!) Ha idegen érkezik, udvarias ér-
deklődés után, csak kellő indok alapján engedjék 
be a lépcsőházba! Családi ház esetén is szintén 
minden alkalommal zárja a kaput.

�  A lakás, ház elhagyása alkalmával zárja be az 
ablakokat, ajtókat (kamra, fürdőszoba, pince, 
WC stb.)!

�  Amennyiben van, aktiválja a biztonságtechni-
kai eszközöket.

�  Értékeiről készítsen leltárt fényképmelléklettel, 
ezt lehetőség szerint ne az otthonában tartsa!

�  A ház környékén ne hagyjon szerszámokat
(létra, balta, egyéb), ami segítené a betörő „mun-
káját”. Ezeket zárja el!

�  Ne rejtsen el pótkulcsot a házon, bejárati ajtón 
kívül. 

�  Ha van erre lehetőség, a postaládákat a zárt lép-
csőházon kívül, de védett területen helyezze el, 
ezzel is csökkentve a lépcsőházba bejutó szemé-
lyek számát.

�  A betörések általában akkor történnek, amikor a 
lakók nincsenek otthon, ezért a biztonság növe-
lése érdekében azt a látszatot kell kelteni,
mintha otthon tartózkodna. Meg kell kérni egy 
megbízható szomszédot, ismerőst, hogy lehető-
leg mindennap szellőztessen, és ürítse ki a posta-
ládát. Érdemes időkapcsolós órát beszerezni, 
ami előre beállított időpontokban megtéveszthe-
ti a betörőt a lámpák, televízió, rádió ki-be kap-
csolgatásával. 

Ingyenesen hívható segélyszámok:
104, 105, 107, 112

JÓ IDŐ ÉS STRANDSZEZON. Kiemelten 
fontos, hogy a bányatavakban csak az 
arra kijelölt helyen lehet fürödni! Tilos 
fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállo-
mások, vízi sporteszköz közlekedésére 
szolgáló pályák, városok területén, va-
lamint éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok között, kivéve, ha a vízfelület 
meg van világítva, és legfeljebb a mély 
víz határáig. 

Az egyéni utazás egyik legelterjedtebb módja, 
ha beülünk az autónkba és elindulunk a 
„nagy világba”. Azonban ez nem ennyire egy-
szerű! Mielőtt útnak indulnánk, rengeteg dol-
got kell elintézni! 

Hasznos tanácsok:
� Készítsen útvonaltervet!
�  Járjon utána a következő hasznos informá-

cióknak:
�  Hány kilométerre van az indulási ponttól a 

kitűzött cél?
�  Milyen út (autóút, főút, autópálya) használa-

tára van lehetőség vagy szükség, hogy eljut-
hasson úti céljához? 

�  Nézzen utána, hogy a megtervezett útszaka-
szon hol vannak benzinkutak, pihenőhelyek, 
játszóterek! Legalább kétóránként tervezzen 
pihenőt!

�  A rendelkezésre álló adatokat, lehetőségeket 
(az út fajtájának megfelelően alkalmazható 
sebességet, pihenők számát stb.) figyelembe 
véve számolja ki, mennyi idő alatt lehetsé-
ges megtenni a tervezett utat! 

�  Indulás előtt nézze vagy nézesse át sze-
mélygépkocsiját!

�  Ellenőrizni kell a kormányberendezés, a fékbe-
rendezés, a gumiabroncsok, valamint a köte-
lezően előírt világító- és fényjelző berendezé-
sek állapotát (működését), valamint a hatósá-
gi jelzés(ek), például rendszámtáblák meglé-
tét, állapotát. Ellenőrizni kell továbbá a gumi-
nyomást és a motorolaj szintjét. Át kell tekin-
teni a megfelelő pótalkatrészek és kiegészítők 
meglétét is.

�  Nem árt ismerni a helyi KRESZ-szabályokat.
Noha a közlekedés szabályai alapvetően min-
den európai országban azonosak, néhány 
egyedi kivétel előfordul. Hazánkban is tilos, 
de külföldön ugyancsak komoly büntetést 
von hat maga után, ha valaki nem ki han go-
sítóval használja a mobiltelefonját vezetés 
közben.

�  Az utasok biztonsági előírásai is fontosak! 
Amennyiben gyermekekkel indulunk hosszú 
útra, a gépkocsivezetőn kívül lehetőség sze-
rint legyen még egy személy, aki ügyel a 
gyermekekre. A biztonsági öv és a gyerekülés 
szabályos használata kiemelkedő szerepet 
játszik a balesetek súlyossági fokának csök-
kentésében. Ezt fokozottan vegye figyelembe, 
gondoskodjon ezek szakszerű használatáról! 

Négy keréken

Betörések
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MOZGOLÓDNAK A SPORTOLÓK

A kormányzat, valamint a tankerület által ho-
zott kedvező döntések értelmében május vé-
gén minden akadály elhárult és a BKG Pri ma 
Akadémia folytatni tudta a szakmai munkát.

A járvány által okozott veszélyhelyzet saj-
nos leállította a bajnokságot, ami minden 
csapatra komoly hatással volt. A leállás legér-
zékenyebben az Akadémia felnőtt női NB I/B-s 
csapatát érintette, ők ugyanis 19-0-s mérleg-
gel toronymagasan vezették a bajnokságot, de 
a szövetség által hozott döntés értelmében 
idén nem avattak bajnokot, így elmaradt az 
A csoportba való feljutás. A komoly csalódás 
mellett a két és fél hónapos szünet alkalmat 
teremtett az Akadémia számára az újjáépülés-
re, így mind a játékosok, mind a szakmai stáb 
újult erővel vágott bele a munkába. 

A korábbi évektől eltérően idén egész 
nyáron folyamatosan zajlanak majd az 
edzések az összes utánpótláskorú csapat 

számára, és szintén örömteli hír, hogy a 
Batthyány Kázmér Gimnázium udvarán el-
készült a Batyi Park névre keresztelt mul-
tifunkciós sportpálya (facebook.com/
batyipark), amely professzionális környeze-
tet ad majd a kültéri foglalkozások számára.

Az Akadémia változatlanul tárt karokkal 
várja a kosarazni vágyókat a legkisebbektől 
(6-7 éves kortól) egészen a felnőttkorosztályig. 
Ha ön vagy gyermeke kedvet érez magában, 
és kipróbálná magát ebben a csodálatos csa-
patsportban, keresse az egyesület munka-
társait. 

www.bkgakademia.hu

Elkezdte edzéseit az MKFC. A Miklósi 
Kölyök Foci Club labdarúgócsapata el-
kezdte az edzéseket a 2020–2021-es 
szezonra. Az U-7, U-9, U-11, U-13 és 
U-14-es csapataink már heti három 
edzéssel, hétfőn, szerdán és pénteken 
készülnek a Sport utcában. A Bozsik-
program szezononként öt eseményt foglal 
magába, ezenkívül a két nagy korosztá-
lyunk a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
által kiírt bajnokságban versenyeznek heti 
rendszerességgel. Női csapatunk szintén 
erős bajnokságban szerepel hétről hétre. 
Azokat a kis focistákat, focista hölgyeket 
várja az MKFC, akik családias légkörben, 
egy jó csapathoz szeretnének tartozni. 

Újraindul a kosárlabdaélet 
az Akadémián
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A két kép között 10 eltérés van. Mérd, hogy mennyi idő alatt találod meg az összes különbséget!

Segíts a sofőrnek, hogy mit kell felpakolnia, 
mert sietnie kell a szállítással, 
nagyon várják az építőanyagot.

Töltsd ki az ábrát úgy, hogy egy sorban és oszlopban is 
csak egyszer szerepeljen minden gyümölcs. 

Rajzold be és színezd is ki!
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

28. hét � július 6–12. Kígyó Patika
29. hét � július 13–19. Elixír Patika
30. hét � július 20–26. Melissa Patika
31. hét � július 27.–augusztus 2.  Szent Miklós Patika
32. hét � augusztus 3–9.  Regina Patika
33. hét � augusztus 10–16. Kígyó Patika
34. hét � augusztus 17–23. Elixír 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!
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TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

  .avbazs erkeynégi inéyge kosátatláglozs samlaguR

Gyöngyház
társasházkezelő  i roda

www.gyongyhazplusz.hu|ajanlat@gyongyhazplusz.hu 
Tel: 06-1/425-73-08,  06-20/232-85-63

2020. május havi házasságkötések:
Sándor Márta – Marton Pál
Lángi Patricia – Hefkó Norbert
Sziklai Vivien – Vámosi Péter

ANYAKÖNYVI HÍREK
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