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Csendes 
ünnep
Az augusztus 20-i ünneplést Sziget szentmiklós 
polgármestere a Lakihegy városrészben kezdte. 
Majd késő délután immár új területen, a Szent 
Erzsébet téren kezdődött el a központi rendez-
vény. Államalapításunk évfordulóján Nagy János 
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. 
Beszédében hálát adott István király vasakara-
táért és elszántságáért, melynek köszönhetően 
egyszerre tudott államot és egyházat szervezni, 
megteremteni a belső rendet, és törvényt alkot-
ni, annak ellenére, hogy komoly belső ellenállás-
ba ütközött. Mint fogalmazott: „István intelmei 
azt mutatják számomra, hogy az elődeink taná-
csait figyelembe kell vennünk, hiszen ők azok, 
akik értékeket hagyva ránk, megalapozták a jö-
vőnk alakulását. Ezeket az intelmeket a mai kor 
embereire, a mai kor vezetőire is kivetíthetjük. 
István király megmutatta, hogy a belső ellenál-
lás ellenére sem adta fel, hanem küzdött a vég-
sőkig.” Nagy János a békesség és tisztelet fon-
tosságát hangsúlyozva így idézett István király-
tól: „Harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alá-
zatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy 
minden ember azonos állapotban születik, és 
hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, sem-
mi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

A köszöntő után Hutóczky Béla római katoli-
kus címzetes esperes megszentelte az új kenyeret. 

A műsorban közreműködött a Székely 
Miklós Városi Kórus, a Monarchia Kamara ze-
nekar, Lerner Júlia népdalénekes, Pálfay Kinga 
versmondó. Az idei tűzijáték, mint minden Pest 
megyei településen, városunkban is elmaradt.

Augusztus 20-án a Városi Galériában oklevelet vehettek át 
azok a személyek, akik a koronavírus-veszélyhelyzetben 
önkéntesen, segítőként, támogatóként szerepet vállaltak. 
Éjt nappallá téve tevékenykedtek a szociális ellátás, a biz-
tonság, a kommunikáció vagy a szervezés területén. A hi-
vatalosan 90 napig tartó időszakban az önkormányzat állt 
az irányító szerepkörében. Több száz időskorú ellátása va-

lósult meg a város teljes területén, a Buckától Lakihegyen 
át Felsőtagig. 

A megjelenteknek Nagy János polgármester adta át az 
okleveleket, mellyel háláját fejezte ki a város nevében. 
A szigetszentmiklósi összefogást példaértékűnek nevezte. 
Megköszönte a civilek, önkéntesek, kis- és nagyobb válla-
latok tulajdonosainak és az önkormányzat valamennyi 
dolgozójának az együttműködést, bízva abban, hogy nem 
kerülünk ismételten hasonló kihívás elé.

OKLEVELET KAPTAK A SEGÍTŐK
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„Az előttünk bemutatott és jegyzőkönyvünkben 
rögzített tények alapján kétséget kizáróan 
rendkívüli teljesítményről tett tanúbizonyságot, 
ezért számára a MAGYAR REKORDER megtisz-
telő címet adományozzuk” – áll a Magyar 
Rekord Egyesület által kiadott diplomában. 

Szigetszentmiklós ismét bizonyította, hogy 
az összetartásnál nem lehet fontosabb célja 
egy városnak. Az augusztus 7-én, délután kez-
dődött 48 órás rekord alatt fantasztikus embe-
rek futottak, szurkoltak, adományoztak Kis 
Álmosért és más beteg gyermekért. Összesen 
711 futó regisztrált, de sokan többször pályára 
léptek. A helyszínen egymillió-huszonhárom-
ezer forint gyűlt össze. A  sikeres rekorddal 
Szigetszentmiklós Magyarország olyan város-
ává vált, ahol a leghosszabb ideig tartó, folya-
matos váltófutás valósult meg.

Nagy János polgármester:
„Ezúton is köszönjük minden szigetszentmik-
lósi és más településről érkező részvételét, 
hozzájárulását. Köszönjük, hogy számos egye-
sület képviseltette magát. Voltak, akik a nép-
szerűsítésben vagy a szervezésben is segítsé-

get nyújtottak, függetlenül attól, hogy ma-
gánszemélyek, vagy például kulturális, illetve 
sportcélú közösségként működnek. Tudom, 
hogy a mozgás és az adományozás öröme 
mellett sokkal többet tettünk. Bízom benne, 
hogy ezzel a rendezvénnyel meg tudjuk ala-
pozni egy olyan alapítvány létrejöttét és mű-
ködését, mely az Álmoskához hasonló, beteg 
gyermekeknek nyújt segítséget.”

Tűző napon, szakadó esőben, fiatalok és 
idősebbek egyaránt példát mutattak.

Fábián Anna nyugdí
jas: „70 éves vagyok. 
Nagyon jól megszervez-
ték ezt a rekordkísérle-
tet. Én azért jöttem reg-
gel, mert még hűvös 
van. A hétköznapokban 
inkább biciklizni szok-
tam, most négy kört 
nagy léptekkel mentem, futottam. Nagyon 
boldog vagyok, hogy ennyit sikerült!”

A futóklub tartotta a „frontot” éjjel- 
nappal.

Zwick Mónika, Szi
get szent miklósi Fu
tóklub: „A futás egy 
életforma, ingyenes 
terápia. Van, aki csak 
egy kört tud futni, de 
annyira jól érzi ma-
gát, hogy aztán be-
építi a mozgást a 
mindennapjaiba, akár 
csatlakozik is a kö-
zösségünkhöz. Klu   -
bunk a rekordfutás 
szervezésében is segédkezett, és vállaltuk, 
hogy ügyeletet tartunk. Tagjaink a nem iga-
zán népszerű éjszakai időszakban is a rekord-
hoz kötelező, legalább egy futót biztosították 
a pályán.”

Az összegyűlt adomány több mint felét 
helyi vállalkozások adták, 500 ezer forin-
tot az Andonik Sportmarketing és Rek-
lámügynökség gyűjtött össze.

Nagy Anett cégtulajdonos-ügyvezető: 
„A  jó tékonyság, a rászorulók támogatása 
ügynökségünk mindennapjainak szerves ré-
sze. Ezért számos jótékonysági akcióban vet-
tünk már részt, például az S.O.S. Gyermekfalut 
többször segítettük.” A Szigetszentmiklóson 
élő Nagy Anett hozzátette, hogy az Andonik 
Sztárválogatott országszerte ad koncerteket. 
Ezeken a helyszíneken mindig figyelmet szen-
telnek arra is, hogy részt vehessenek helyi 
karitatív jellegű kezdeményezésekben. 
Szigetszentmiklóson egyértelmű volt, hogy 
támogatják Álmoskát. Cégpartnereik felaján-
lásaival egy nap alatt összegyűlt a félmillió 
forint. Nagy Anett három partnert, az Alef 
Distribution, a Car-Bay. és az R.S.Z. Kft.-ket 
emelte ki, amelyek az adomány jelentős ré-
szét biztosították. 

REKORDFUTÁS KIPIPÁLVA

A futást a rekordkísérlet sztárvendé-
gei, Növényi Norbert és Bárdosi Sándor 
olimpikonok indították.

Növényi Norbert: „Nagyon örülök, hogy itt 
lehetek és gratulálok a szigetszent-
miklósiak nak ehhez a kezdeményezéshez, 
hiszen a sportértéken kívül egy nagyon 
fontos és nemes cél érdekében is futottak, 
futottunk. Számomra mindig nagyon meg-
tisztelő, ha meghívnak egy jótékonysági 
eseményre. Mint sportoló és családapa is 
átérzem ennek a 48 órának a jelentőségét. 
Köszönöm, hogy részese lehettem!” 

Kántor Anna, Álmoska édesanyja: „Mér he-
tetlen szeretetet kaptunk és kapunk Szi-
getszentmiklóson. Olyan példátlan összefo-
gás segített minket, amit még soha nem ta-
pasztaltam.”

Annáék hárman alkotnak családot: anya 
két gyermekével. A kisebbik, Álmos egy na-
gyon ritka genetikai betegséggel, Rubinstein– 
Taybi-szindrómával született. A mindössze 4 
esztendős fiúcska gyógyíthatatlan betegsé-
gén egyedül a fejlesztés segíthet. Édes anyja 

törekvése nemcsak saját gyermeke éle tének 
megkönnyítésére irányul. Célja a betegség-
gel kapcsolatos szakirodalom magyar nyelvű 
megjelentetése, valamint fejlesztőközpont 
létrehozása az Álmoskával hasonló sorsú 
gyermekek részére.

Amennyiben támogatná őket, 
az alábbi számlaszámon megteheti:
Kiss Álmos 1177342505544017 

OTP Bank – Kántor Anna 
(tel.: +36-70/615-3386) 
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HELYIADÓHÍREK
A Vöröskereszt szigetszentmiklósi alap-
szervezete tisztasági felszerelést és bon-
bonokat adott a Vadgesztenye Szociális 
Intézmény dolgozóinak, valamint édes-
séget kaptak az önkormányzat önkéntes 
és hivatali segítségnyújtói is. Fodor 
Antalné dr., a humanitárius szervezet 
helyi vezetője elmondta, ezzel az aján-
dékkal köszönetüket és megbecsülésü-
ket szeretnék kifejezni a veszélyhelyzet 
időszakában nyújtott odaadó munkáért.

(Fotók: Szigetszentmiklós Városi 
Vöröskereszt Alapszervezete)

Édes köszönet
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól 2015. évi 
CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési 
tv.) 2. § (1) bekezdése szerint az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervek a feladat- és ha-
táskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály 
alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybe-
vételéhez, lemondásához vagy módosításához 
szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: ügy) az ügyfelekkel tör-
ténő elektronikus intézését az e részben meg-
határozottak szerint kötelesek biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján a gazdálkodó szervezet, ha 
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség 

alapján törvény vagy nemzetközi szerződés 
eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyin-
tézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekez-
dése szerinti ügy tekintetében.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése 
szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megté-
tele vonatkozásában az elektronikus kapcso-
lattartást – vagy az elektronikus kapcsolat-
tartás módját – kötelezővé teszi, az e követel-
ménynek meg nem felelő nyilatkozat – a 
törvényben meghatározott és a (4) bekezdés-
ben foglalt esetek kivételével – hatálytalan.

Együttműködésüket köszönöm!
Moldván Valéria

adóhatósági osztályvezető

MEGÚJULT TELJES SZAKASZ
A Massányi Károly út 2018-as felújí-
tásából kimaradt, II. Rákóczi Ferenc út 
felőli 285 méteres szakasza felújításra 
került. A beruházás megvalósításához 
Sziget szent miklós Város Önkor mány-
zata az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra” című pályázati kiírás keretében, 
„Sziget szentmiklós, Massányi Károly 
út B ütemének felújítása” című pályá-
zatával bruttó 26 315 038 Ft támoga-
tásban részesült. A munkaterületet 
2020. július 20-án adták át. A mun-
kálatok 2020. július 21-től augusztus 
végéig tartottak. 

TOVÁBB ZÖLDÜL
Augusztus 6-án átadták a Határ úti orvosi rendelő megújult környezetét. Képviselő-testületi 
döntés alapján a kivitelező június végén kezdte a munkálatokat, mely során az épület környé-
kének további parkosítása történt meg. Automata öntözőrendszer és burkolt árok épült, a 
Határ út felől a meglévő parkolóterületet térkővel borították, valamint a Szt. Miklós út felől 
gyephézagos parkolót alakítottak ki. Mindemellett számos bokor és facsemete díszíti a terüle-
tet. A rendelő zavartalan működését a kivitelező a munkálatok ideje alatt is biztosította. 
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Augusztus 8-án jó hangulatban telt a CSSK 
Szépségnapja. A Szigetszentmiklós Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai – önkor-
mányzati támogatással – ezúttal a lakihegyiek-
nek szervezett programot. A Gát u. 2. szám 
alatt több mint ötvenen: gyermekek, anyukák, 
apukák, egyedülálló személyek, fiatalok és 
idősek, vendégek és segítők is megjelentek. 
A  rekkenő hőség ellenére telt házzal vették 
igénybe az ingyenes fodrászati, kozmetikai és 
sminkes szolgáltatást, melyekre már a rendez-
vény előtt túljelentkezés mutatkozott.

Orosz László, a lakihegyi kerület önkor-
mányzati képviselője saját készítésű, bográ-
csos ebéddel kínálta az odalátogatókat. A laki-
hegyi Mini ABC ajándékként szendvicseket 
hozott a helyszínre. A gyerekek a helyi 
Vöröskereszttől csokoládét kaptak.

A finomságok mellé szellemi táplálék is 
került. A családsegítő szolgálat munkatársai 
jogi és pszichológiai tanácsadás mellett a 
 piacképes oktatás lehetőségeiről, valamint a 
roma fiatalok tanulását segítő támogatások-
ról adtak tájékoztatást. Többen – az általános 
és középiskolás hallgatóság közül is – érdek-
lődtek a tanácsok iránt, vagy a helyszínen je-
lentkeztek a képzésekre. 

„A szegénysorban élők között is rengeteg a 
tehetséges ember” – mondta Kerekes László, a 
helyi CSSK vezetője. Hozzátette: „Nekik sokkal 
nehezebb elérni azokat a célokat, amit a jobb 
körülmények között élő, akár középosztálybeli 
társaiknak. Úgy gondolom, mi most amellett, 
hogy vidámabbá tettük őket, segítséget is 
nyújthatunk ahhoz, hogy kiemelkedhessenek 
a kilátástalannak tűnő helyzetből. Ezért is cé-
lunk több ilyen eseményt rendezni.” 

Sok rászoruló számára okoz gondot pél-
dául egy állásinterjún való megjelenés. Most a 
beérkezett ruhaadományokból több garnitúra 
divatos darabot is kiválaszthattak. Ezalatt a 
gyermekeket színezés, rajzolás, társasozás, 
meseolvasás, fogócskázás is várta.

A legnépszerűbb programként debütáló 
fodrászatot és sminkelést önkéntesek biztosí-
tották. A Hévízről érkezett mesterek, Vida 
Csaba fodrász és Kiss Vera sminkes elmond-
ták, hogy nagyon örültek a kezdeménye-
zésnek. 

„Amint meghívtak minket, egy percet sem 
habozva igent mondtunk. Ez zsigerből jön. 
Úgy gondoljuk, hogy a jóság bármikor, bármi-
lyen formában segít! Mi megtehetjük, akkor 
miért ne tegyük? Évek óta gyűjtünk minden 
hasznos holmit, adományt, aminek mindig 
akad gazdája. A karitatív tevékenységünk ak-
kor vált rendszeressé, amikor a spin ning-

klubunkban egy-egy napot kijelölve, egész 
nap tekertünk, és a bevételt felajánlottuk első 
alkalommal egy koraszülött-alapítványnak, 
aztán értelmi fogyatékossággal élőket, kórhá-
zakat, hajléktalanszállókat segítettünk. A kez-
deményezés kinőtte magát, ma már minket 
keresnek.” 

Szigetszentmiklósra sem érkeztek üres kéz-
zel. Higiénés, egészségügyi, ápoló-, tisztálko-
dó-, illatszer és sminkkészlet adományaik 
helyben gazdára találtak.  

SMINK ÉS LECSÓ
– Sikeresen telt a CSSK lakihegyi Szépségnapja –

Az a legjobb, 
hogy a szépítéssel, 

adományozással 
a beszélgetés és a mosoly is 

mindig együtt jár.
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Székek és asztalok is kerültek a KisDunába

A Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület idén is 
megtartotta már 12 éve hagyományos környe-
zetvédelmi programját. Július 18-án borongós 
időben 54-en szálltak csónakokba, kajakokba, 
kenukba, hogy a vízen és a parton hagyott sze-
metet összeszedjék. A „Kisduna” szigetszentmik-
lósi szakaszáról az egyesület tagjai, önkormány-
zati dolgozók és természetvédő helyi lakosok 
egy 3 km³-es konténert töltöttek meg az akció 
végén. Víg Géza, az egyesület elnöke nagyon 

szomorúnak nevezte, hogy a legtöbb hulladékot 
a horgászállások környezetében gyűjtötték ösz-
sze. Főképp sörösdobozok, műanyag zacskók, 
flakonok kerültek a zsákokba, de székeket, aszta-
lokat is találtak. Pozitívumként hozzátette, hogy 
a jelenlegi programon húsz fővel többen vettek 
részt, mint a korábbin. Bíznak benne, hogy az 
októberre tervezett Duna-takarításon hasonló 
vagy magasabb létszámban újra vízre szállhat-
nak, remélhetőleg kevesebb szemetet találva.

Július 25-én két zarándokcsoport indult el 
Szigetszentmiklósról, az Eklézsia utcából. 
A Görögkeleti Egyházközség csapata a tava-
lyihoz hasonlóan Lórévre tartott, Szent Miklós 
tiszteletére, a Csepel-sziget legszebb tájain 
keresztül.

A másik csapat a Magyar Zarándokút 
Egyesület szervezésében, az összesen 430 
km-es út utolsó 26 km-es szakaszát kezdte 
városunkban. Útjuk Budapesten, a Gellért-
hegyi Sziklatemplomnál ért véget. 

Mindkét csoportot Jaksa-Ladányi Emma 
alpolgármester köszöntötte és indította 
 útnak.

A szigetszentmiklósi gyerekek és szülők által 
évek óta ismert Szivárvány Tábor idén először 
szervezett ökotábort. A kézműves foglalkozá-
sok fő célja az újrahasznosítás volt. 39 lurkó 
például öko avatart, vázát, ékszereket, mé cses-
tartót és tutajt is készített műanyag, papír és 
fémhulladék felhasználásával. A Duna-parti 
önkormányzati üdülőben jutott idő környezet-
védelmi filmek megtekintésére és a téma 
megbeszélésére is. A célzott foglalkozások 
mellett bőséges lehetőség nyílt játékra, közös 
éneklésre, evezésre, horgászatra, szemétsze-
désre. A tábort meglátogatta Nagy János pol-
gármester is, aki – a gyerekek őszinte örömére 
– még egy szimultán sakkpartira is szakított 
időt a táborozókkal. A tábort a József Attila 
Általános Iskola volt és jelenlegi pedagógusai 
szervezték, bármelyik iskolából jelentkezhettek 
a 6–13 év közötti korú gyerekek. 

TÁBOR 
A KÖRNYEZETVÉDELEM 

JEGYÉBEN

SZAKADÓ ESŐBEN IS
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Szabó Krisztina logopédus, gyógypedagógus 
33 éve foglalkozik a gyermekek beszédének 
komplex fejlesztésével. Az ovisok, kisiskolá-
sok pöszeségéről és arról, hogy mit tehet a 
szülő vagy a tanár - őt kérdeztük. 

Kisváros: Fontosabb-e beszélgetnünk erről 
a témáról most, 2020-ban? Több évtized 
távlatából vesz észre változást? 
Szabó Krisztina: Sajnos igen… Régen alig volt 
beszédhibás gyermek és pöszeséget sem ta-
pasztaltunk gyakran. Az utóbbi években – a 
kollégákkal egyetértve – konstatáljuk, hogy 
évről évre, szemmel és füllel, láthatóan és 
hallhatóan súlyosbodik a helyzet. 

„Döbbenetes és ijesztő, 
hogy az arányok megfordultak”

KV: Az okok helyett javaslom, keressük in-
kább a megoldást!
SZK: Iskolába igyekvő gyermeknél nagyon 
fontos, hogy alakilag, illetve tartalmilag is jól 
érthető legyen a beszéd. Ez azt jelenti, hogy a 
hangzó beszéd hangjait tisztán ejtse, tartal-
milag pedig a közlés megfelelő minőségű le-
gyen, azaz a gyermek tudja magát kifejezni 
szabatosan a rendelkezésre álló szókészlettel, 
és értse a hozzá intézett beszédnek a konkrét 
és a rejtett tartalmait. Ha ez a két dolog rend-
ben van, azt mondjuk: sikeres iskolakezdés 
várható a beszéd szintjén.

Ötéves korban, az óvodai nagycsoport előtt 
ezt többféleképpen vizsgáljuk. A fejlesztőpeda-
gógus az értelmi képességeket, az iskolai ké-
szültséget, a logopédus a beszédfejlettséget 
követi figyelemmel a kötelező szűrés alkal-
mával. 

KV: Melyek a leggyakoribb beszédhibák? 
SZK: Oviban és iskolában is jellemző a beszéd-
terület fejlődésének gyengesége, lemaradása. 
A  legfeltűnőbb, amikor a gyermek nehezen 
érthető vagy zavaró hangcserékkel, hangkiha-
gyásokkal beszél. Ez a klasszikus értelemben 
vett pöszeség. Azon hangok kialakulása marad 
a legkésőbbre és torz ejtésmódban, amik a 
spontán beszédfejlődés során is utolsónak ala-
kulnak ki. Ezek az „r” és „l” hang, illetve a szisze-
gők, susogók. Nagy általánosságban háromféle 
típusa van a hanghibáknak: kihagyás (pl. róka 
helyett óka), felcserélés (pl. róka helyett lóka, 
jóka), torzítás (pl. szánkó helyett thánkó). 
Emellett előfordul a beszédritmus zavara, a 
dadogás és a hadarás, valamint a fonáció, 
hangadás zavara, amikor a gyermek orrhangon, 
vagy rekedten beszél. Ezekkel szerencsére elég 
ritkán találkozunk öt-hat éves kor körül.

Kiemelném: ha bármilyen beszédzavart 
észlel a szülő, ne fogadja el a „hej, ráérünk 
arra még!” helyzetet. 

„Nem érünk rá!”

A lehető leghamarabb szakember segítségét 
kell kérni, ha tapasztaljuk az említett beszédtü-
neteket. Lehet az gyermekorvos, fül-orr-gégész, 
foniáter, védőnő vagy logopédus, de egyiktől a 
másikig igenis el kell vándorolni, mert meg kell 
találni a megfelelő szakembert, aki felállítja a 
diagnózist, és a megfelelő fejlesztést nyújtja. 
(Érdemes a cumizás, ujjszopás, harapási, fog-
sorzáródási probléma, lenőtt nyelvfék, orrman-
dula-probléma, horkolás, nyitott szájjal légzés 
tüneteire időben odafigyelni!)

KV: Mennyiben segíti a beszédfejlődést a 
mozgás?
SZK: Amikor egy gyereket beszédproblémával 
kezelünk, mindig rákérdezünk, hogy a mozgás-
fejlődés hogyan alakult, hiszen a beszédproduk-
tum mint fejlődési elem magasabb szintű, mint 
a mozgáskoordinációs produkciók. Tehát ame-
lyik gyerek beszédlemaradást mutat, ott nagyon 
fontos megvizsgálni, hogy a mozgásfejlődése is 
ép volt-e. A beszéd megalapozója, fejlesztő kö-
zege a mozgásstruktúra. A mozgáselemek elsa-
játítása mindig időben, megfelelő sorrendben 
történjen. Ideális esetben az idegrendszer többi 
eleme készen áll, mire a beszéd ráépül erre a 
struktúrára. Az ülés, állás, járás közben nem 
maradhat ki a négykézláb kúszás, mászás, mert 
ez hangolja össze a két agyfélteke jól működő 
kapcsolatrendszerét, finomabb, megfelelően 
összehangolt képességeit. Bizony találunk hiá-
nyos mozgásfejlődésű eseteket, amit célzott 
terápiával megfelelően lehet javítani.

KV: Szülőként, pedagógusként mit tehetünk? 
SZK: Ehhez semmi más nem kell, csak türelem 
és odafigyelés, ráhangolódás! Tudnunk kell, 
hogy más tempóban, korának megfelelően 
beszéljünk a gyermekhez. Fontos tudni azt is, 
hogy a kisbabákkal szemtől szembe beszél-
jünk! A szülők szájmozgását látva és utánoz-
va, a pici gyerekek játékosan és megfelelően 
tanulnak meg beszélni. Majd később – amikor 
megjelenik az összetett verbális közlés – akkor 
is másolnak minket. A beszéddinamika, ritmus, 
a dallamos szavak érzelemmel való megtölté-
se mellett fordítsunk figyelmet a szavak tar-
talmának türelmes megmagyarázására is!

Természetesen mi, felnőttek azzal is segít-
hetünk a gyerekeknek, ha arra törekszünk, 
hogy fejlesszük saját szókincsünket, választé-
kosan és artikuláltan beszéljünk.

KV: Elegendő-e az esti meseolvasás?
SZK: Szerintem, és a szakmai vélemények sze-
rint sem. A felolvasott történeteket jó, ha meg-
előzi az úgynevezett élőmese A élő mesélés lé-
nyege az interakció, a közös élmény, az egymás-
ra hangolódás. Ha mi magunk találunk ki törté-
netet – esetleg a gyermekkel közösen –, akkor 
tudjuk érzékelni, hogy mi az, amit ő megért, mit 
tanult ebből, mi érdekli, mennyire követi a tör-
ténetet, mit ért meg belőle, mennyi ideig tud 
figyelni. Rövid, érdekes, vicces, egyszerű törté-
neteket lehet ilyenkor elmesélni. Érdekes feladat 
az is, hogy a napi tevékenységek, élmények, 
palettájáról vagy egy séta alkalmával tapasztal-
takat meséltessük el a gyermekkel a nap során, 
így a gyermek kifejező beszéde is jól fejlődik, és 
a megélt kalandok ismét felidéződnek! A beszél-
getés még inkább összeköti a családtagokat. 
Kellemes mesélést, sok érdekes beszélgetést kí-
vánok a következő tanévre!  (gm)

JÉPA, JETEK, MOGYOJÓ
– beszédhibák oviban és suliban –
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IMMÁR A HUSZONHETEDIK Augusztus 12-
én, este vette kezdetét és 20-án zárult a 
harmadik szigetszentmiklósi, egyben a 27. 
térségi Summerfest Nemzetközi Folk lór-
fesztivál. A nyitónapon Kö szön tünk Világ 
címmel Engyel Gábor fotográfus és Kakuk 
Pál fafaragó mester műveit nézhették 

meg a látogatók. Megnyitó beszédet 
Budai Gábor fesztiváligazgató mondott, 
melyben örömét fejezte ki, hogy a 
pandémia ellenére is sikerült online fel-
venni a kapcsolatot a nemzetközi partne-
rekkel. A műsorokban ugyan nem szere-
pelhetnek, de az idei Summerfest prog-

ramjaiban is színes nemzeti és kulturális 
bemutatókat sikerült megvalósítani. 
Hozzátette: „A 2021-es Summerfestet 
már együtt szeretnénk megélni a 20 or-
szág közel 700 táncosával, zenészével, 
akik Argentínától Cipruson át egészen 
Indonéziáig képviselik hazájuk kultúráját.”
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Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház igazgatója, és egyben a 
fesztivál szervezésének, lebonyolításá-
nak mozgatórugója rendkívülinek ne-
vezte az idei eseményeket, azonban ki-
emelte, hogy szomorkodásra nincs 
okunk. „A járvány ellenére is sikerült 

mindent megfelelően koordinálni. A kö-
zönség fegyelmezetten alkalmazkodott 
a szabályokhoz. Az esős időjárás sem 
okozott akadályt, hiszen a kültérre ter-
vezett koncerteket a sportcsarnokba és 
a zeneiskola hangversenytermébe tud-
tuk átköltöztetni. A nézők száma – a 

korábban jósoltak szerint – az előző 
évhez képest természetesen csökkent, 
de így is meglepően magasnak bizo-
nyult, aminek örülünk, és bízunk benne, 
hogy jövőre a külföldi produkciók visz-
szakerülhetnek a repertoárba” – fogal-
mazott Lázár Gergő.
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A Lila Akác Nyugdíjasklub 
 augusztus 12-én a születésna-
pos és névnapos tagokat köszön-
tötte a József Attila téren. A ta-
lálkozón Váraljai Frigyesné c. r. 
főtörzs zász lós, a Szigetszent mik-
lósi Rend őr kapitányság sajtószó-

vivője előadást tartott az idősko-
rúakra veszélyes bűncselekmé-
nyekről: az „unokázós csalásról”, 
a besurranó tolvajokról. Lázár 
Gergő, a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház vezetője maszkokat 
küldött, illetve színházjegyeket 

ajánlott fel a klub tagjainak. A jó 
hangulat mellé Fehér István és 
zenekara, Haberle Erika, Ju hász 
László és Fedlák László biztosí-
totta a zenét és dalokat a 
Muzsikáló Magyar ország prog-
ram keretében. Az eseményen 

Nagy János polgármester, Jaksa-
Ladányi Emma és Jószai Attila 
alpolgármesterek, valamint La-
dá nyi Sándor, a kerület önkor-
mányzati képviselője is jelen vol-
tak, virágokkal és emléklapokkal 
köszöntötték az ünnepelteket.

PÖRKÖLTFESZTIVÁL 
A Lakihegyi Szabadidő Sport Egyesület 14. 
alkalommal szervezte meg a Lakihegyi 
Pörköltfesztivált. Augusztus 15-én, reggel 
pörköltfőző versennyel kezdődött az ese-
mény, a kóstolójegyek árából származó be-
vétellel az egyesület munkáját támogatták 
a résztvevők. A gyerekeket ug rá ló vár, sor-
versenyek és tombola várta. A  fesz tivált 
Nagy János polgármester és Jószai Attila 
alpolgármester nyitotta meg. A rendezvény 
este hat órakor utcabállal zárult.

„Alig hiszem el, hogy 95 éves!” – mondta Nagy 
János, Szigetszentmiklós polgármestere, amikor 
július 21-én, születésnapján köszöntötte Garzó 
Andrást. A jó egészségnek örvendő András 
bácsi izgatottan várta a vendégeket, felesége, 
Terike pogácsát is sütött. András bácsit sokan 
nyugalmáról, precízségéről ismerik a térségben. 
Több évtizedet töltött el hivatalnokként. Valaki 
úgy emlékszik rá, mint a csendes adatszolgálta-
tóra, aki még kézzel írta a statisztikákat, és kö-
nyökvédőt viselt a tintapacák ellen. Garzó 
András ma is aktív, feleségének igazi támaszt 
nyújt a Lila Akác Nyugdíjasklub bürokratikus 
ügyeiben és vezetésében.

Augusztus 6-án két szépkorú 
szigetszentmiklósi lakost is 
köszöntött Nagy János. 
Délelőtt Budinecz Róbertné, 
Ilonka nénit látogatta meg 
otthonában, aki ugyan már-
ciusban töltötte be a 90. élet-
évét, de a koronavírus miatt 
akkor nem lehettünk vele. Az 
özvegy Ilonka néni egyedül, a 
szomszédok segítségével éli 
mindennapjait. Szeret mesél-

ni a gyerekkoráról, örök emlék maradt számára, 
hogy őt még Horthy Miklós is lovagoltatta a 
térdén. Később a műszaki egyetemen volt írnok. 
Szerinte a hosszú élet titka abban rejlik, hogy 
ma is sokat sétál a kertben, egészségesen étke-
zik. Megígérte, hogy megvárja a 2025-öt, hogy 
újra fogadhasson minket a szülinapján.

Délután Anhalit Bila bácsit köszöntöttük a 95. 
születésnapján. Bila, vagyis Béla bácsi 
Kárpátalján született 1925. június elsején. 
Gyerekkorában levente volt, aztán 1942–1947-
ig a gulágon volt munkaszolgálatos. A sok 

borzalmat megélt Béla bácsi 
egy kis derékfájáson kívül 
ma is jó egészségnek örvend 
gyermekei, 15 unokája és 
dédunokái körében. Hosszú 
életének titka, hogy mindig 
mindenhez pozitívan állt 
hozzá, és elfogadta a sors 
akaratát. Béla bácsi, csakúgy, 
mint Ilonka néni, ígéretet 
tett nekünk, hogy 5 év múlva 
újra találkozik velünk, ami-
kor őt a 100. szü letésnapján 
köszönthetjük majd.

SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTT A VÁROS

ÜNNEPELT A KLUB
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A Városi Könyvtár és Közösségi Ház szár-
nyai alatt működő Helytörténeti Gyűj-
temény immár a világhálón önálló oldal-
ként is jelen van. A Facebook-oldal létre-
hozóiban a járványhelyzet erősítette meg 
az ötletet, mondta el Miss Nándor múzeu-
mi munkatárs.

Miss Nándor: Tulajdonképpen hiánypótló 
volt, mert régóta terveztük Lázár Gergő igaz-
gatóval. A múzeumban nagyon sok emlék van, 
amit nem tudunk közvetlenül megmutatni a 
látogatóknak, gondolok itt akár a körülbelül 
15 ezer fényképre, ami rendelkezésre áll. Ez 
egyrészt roppant érdekes, másrészt ezúton 
közvetlenül tudjuk a közönség segítségét kér-
ni, ha valami beazonosíthatatlan számunkra. 
Például volt valaki, aki kommentben jelezte, 
hogy a nagymamáját fedezte fel a képen, ki-
egészítve ezzel a meglevő tudásunkat.

KISVÁROS: Mennyire népszerű az oldal?
MN: Amióta létezik az oldal, folyamatosan 
emelkedik a követők, kedvelők száma, gyakor-
latilag minden poszttal több ezer embert 

érünk el. Számunkra is meglepő és egyben 
csodálatos, hogy ennyien kíváncsiak városunk 
múltjára.

KV: Leginkább mely témák érdeklik a láto-
gatókat?
MN: Úgy vettem észre, hogy azok a posztok a 
legnépszerűbbek, amelyek valamilyen szemé-
lyes történetet mesélnek el. Ha fölteszünk egy 
képet egy nádtetős vályogházról, az emberek a 
térképre helyezik, összehasonlítják a jelenlegi 
látvánnyal, de ennél nagyobb erővel „üt”, ha 
egy-egy személyt mutatunk. Ilyen volt például 
Gere Ambrus gazda század eleji portréja.

KV: Ezek a posztok, közzétett fotók, tör-
ténetek csak a helybelieknek nyújthatnak 
érdekességeket vagy országos érdeklődés-
re számíthattok?
MN: Mi kifejezetten a szigetszentmiklósiaknak 
hoztuk létre az oldalt. Olyan személyeknek, akik 
itt születtek, itt töltötték gyermekkorukat, vagy 
ide költöztek és érdekli őket a város történelme. 
Azonban érdekes lehet mások számára is. 
A Csepel Autógyár története a miklósi lakosság 

hatalmas arányát, körülbelül 20 ezer embert 
érint, de más városok lakosai is dolgoztak itt. 
Azonban a téma az autógyártás, technológiai 
história, a műszaki tudományok iránt érdeklő-
dőket is vonzza. Kulturális szempontból a szi-
getszentmiklósi születésű Ádám Jenő munkás-
sága jelentős országos vonatkozásban is. Mi 
vagyunk abban a kiváltságos helyzetben, hogy 
a Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus 
történelmi emlékeit őrizhetjük.

A városi intézmény oldalát Helytörténeti 
Gyűjtemény Szigetszentmiklós néven találják 
meg a Facebookon. A szerkesztő hetente több 
érdekes fotóval és történettel lepi meg az ol-
vasókat. Ezekre önök is reagálhatnak, elmesél-
hetik saját élményeiket, és akár saját magukat, 
családtagjaikat is felfedezhetik az oldal be-
jegyzései között.

Képek balról jobbra: Kávás kút 1896-ból, 
kék kötényes Gere Ambrus gazda portréja, je-
ges ár 1956-ban, az idős Ádám Jenő (középen) 
vágja át a szalagot az Ádám Jenő Emlékház 
megnyitóján 1979-ben, kormányszervó tesz-
telése a Csepel Autógyárban. 

gm -

2020. szeptember 6., vasárnap 10.00
Életmódváltó Klub - Extra
„A sorsfordító erő az Isteni én kezében”
A nyári kismarosi előadáson bepillantást nyer-
hettünk, milyen kozmikus hatások érnek el 
bennünket ősszel és télen. Most kicsit tovább 
lépünk az időben és megnézzük a következő 
esztendő első részét is. 
Előadó: Veres Mónika asztrozófus
Jegyár: 1200 Ft/fő. 
(Helyfoglalás ezúttal szükséges.) 
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme

2020. szeptember 12., szombat 8.00–15.00
Nyárbúcsúztató Gyermeknap
Helyszín: Bucka-tó

2020. szeptember 16., szerda 9.00–14.00
Anyatej Világnapja
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
aula

2020. szeptember 18–20., péntek–vasárnap
Őszi Zenés Hétvége
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház

2020. szeptember 21–23.
hétfő–szerda 9.00 és 10.30
Őszi Gyermekszínház
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház színházterme

2020. szeptember 24.
csütörtök 19.30
Bakelitbarát Klub
Varga Líviusz (Quimby): Ékszerlemez
Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház – Városi Galéria

2020. szeptember 25.
péntek 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör. Helyszín: VKKH

DE JÓ, Ő AZ ÉN NAGYIM!
– interneten Szigetszentmiklós múltja –

2020. szeptemberi programok a VKKHban
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RENDŐRKÉZBEN 
A GYEREKEK
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon 
idén először, a Pest MRFK Bűnmegelőzési 
Osztálya által indított KedvesKÉK elnevezésű 
programjának keretében táborozhattak a ka-
pitányság munkatársainak gyermekei. A meg-
szervezett bűnmegelőzési napközis táborban 
a gyermekek közelebbről ismerkedhettek meg 
szüleik munkájával, felpróbálták a rendőrök 
védőfelszereléseit, látogatást tettek a duna-
var sányi repülőmúzeumba, ahol nemcsak 
megnézhették, bele is ülhettek a gépekbe. 
Kirándultak a Szigethalmon található vadas-
parkba, ahol állatetetésen is részt vettek. 
A szórakozás és kikapcsolódás során a gyer-
mekek frissítették tudásukat a szabályos köz-

lekedés vonatkozásában, megtanulhatták a 
környezetvédelem fontosságát, valamint azt, 
hogy hogyan kerüljék el, hogy esetlegesen 

bármilyen bűncselekmény áldozatává válja-
nak. 

(Fotó és beszámoló: Szigetszentmiklósi RK)

A Buckétás Egyesület nagyot álmodott idén, és 
nyáron megrendezte – hagyományteremtő cél-
lal – az I. Miklósi Asszonybált. „Az esemény 
lényege, hogy elsősorban hölgyeknek szól, fér-
fiaknak a belépés csupán női ruhában le-
hetséges. Ez egy kimondottan csajos buli” – ol-
vasható az egyesület Facebook-oldalán. A pan-
démia miatt elhalasztott bálra már márciusi 
kihirdetése után két nappal elfogytak a jegyek. 

A vacsorával és élőzenével egybekötött tán-
cos mulatság nem csupán a szórakozásról szólt. 
Az est folyamán helyi és környékbeli vállalkozók 
felajánlásaiból több mint 60 értékes tom bo la-
ajándék került kisorsolásra. A befolyt összeget 
az egyesület a III. Buckapó Mikulás- ren dez-
vényre fordítja, mert decemberben szeretnének 
szebb és igényesebb programot nyújtani vagy 
ajándékot adni a szigetszentmiklósi gyerekek-
nek. Grünvald Nikoletta egyesületi tag elmond-
ta, hogy tavaly 300 gyermeket ajándékoztak 
meg. Ezt a számot idén is mindenképp tartani, 
illetve emelni szeretnék.

A Buckétás Egyesület legnagyobb esemé-
nyeire már jelenleg is készül. Októberben az 
úgynevezett Buckaweenre, novemberben Már-
ton-napi ünneplésre várják a lakosokat, 
amennyiben a járvány nem akadályozza meg a 
terveket. 

Részletek a Buckétás Egyesület 
Facebook-oldalán.

GYEREKEKRE KÖLTIK AZ ELSŐ ASSZONYBÁL BEVÉTELÉT
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Beköszöntött a szeptember, véget ért a nyár, a 
BKG-Prima Kosárlabda Akadémia sportolói pedig 
megkezdték a felkészülést az új szezonra. 
A 2019/20-as évad minden csapat számára csonka 
véget ért, azonban van egy gárda, amelynek jóval 
fájóbb volt a leállás. Az Akadémia NB I/B-s felnőtt 
női csapata a többieknél is idegesebben figyeli az 
esetleges második járványhullámmal kapcsolatos 
előrejelzéseket, ugyanis az első hullám egyszer már 
kettétörte a csapat régóta áhított álmát, a legma-
gasabb osztályba, az A csoportba való feljutást.

A járvány kitörésekor Gedei Tibor tanítványai 19 
győzelemmel, vereség nélkül vezették a bajnoksá-
got. A példa nélküli eredmény egyenes utat jelen-
tett a hazai kosárlabdázás legelitebb mezőnyébe, de 
a feljutás elmaradt. A szezon végén nem hirdettek 
sem győztest, sem kiesőt, így az álom álom maradt. 
Egyelőre… A lányok a kudarc ellenére sem tévesz-
tenek célt: az új szezonban bejutni az elitbe! 

Nyáron kisebb átalakítás történt. Távozott 
Czirják Noémi, Bozsó Katica, Katona Bianka, va-
lamint Lantos Adrienn.

Az érkezők között van az utánpótlásból felke-
rült Egri Zsófia; a korábbi NCAA- és Euroliga-
tapasztalattal rendelkező, rutinos irányító Pál 
Szandra; valamint a korábbi korosztályos váloga-
tott Raus Vivien. „A lányok nagyon motiváltak, 
mindenki bizonyítani akarja, hogy a tavalyi ered-
mény nem véletlen volt. Most már csak előre te-
kintünk!” – mondta Gedei Tibor vezetőedző. Látva 
a csapat további erősítését, a lányok harci kedvét, 
nem kétséges, hogy hamarosan Szigetszentmiklós 
NB I/A-s gárdának ad majd otthont. Szurkoljunk 
nekik, hogy sikerüljön!

A Miklósi Baráti Klub és Jaksa-Ladányi Emma, 
Szigetszentmiklós alpolgármestere szokatlan 
eseményre hívta a klubtagokat. A július 25-i 
találkozón egy hagyományőrző lakodalmat ját-
szottak el, melyen egy valós házaspár 5. házas-
sági évfordulóját ünnepelték. A már kétgyer-
mekes házaspárt több mint száz fős „násznép” 
előtt újból összeadta Nagy János polgármester. 
Berliner Sandra és Komlósi Ákos természetesen 
ismét igent mondtak egymásnak.

Az eseményen a Sonnenschein Kórus német 
és magyar dalokat adott elő, a talpalávalót 
Kleinheigel Péter és Balázs, valamint Márki 

Zoltán szolgáltatták. Az ebédet a Német 
Nemzetiségi Klub tagjai főzték.

A vidám hangulatú találkozó fő célja a la-
kossági ismerkedés, kapcsolattartás volt.

Az Andonik Sportmarketing és Reklám-
ügynökség ingyenes vízi koncertekkel 
várta a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 
lakosait. A Retro Bulihajó Ráckevéről in-
dult és a szigetszentmiklósi Árpád stran-
don fejezte be útját, a fedélzeten olyan 
népszerű fellépőkkel, mint Gájer Bálint, 
Varga Feri és Balássy Betti, Csordás Tibor, 
Cory a Happy Gangből, Sipos F. Tamás, 
MC Hawer és a Tekknő. A műsorvezető 
Abaházi Csaba volt. „A kezdeményezés-
nek, legnagyobb örömünkre, nagyon nagy 
sikere volt” – értékelt Nagy Anett, az 
Andonik Reklámügynökség tulajdonos-
ügyvezetője. „Itt nemcsak arról van szó, 
hogy a nehéz hónapok után a lakosoknak 
elhozzuk egy picit a zenét, a jó hangula-
tot, hanem ennek van egy másik vetülete, 
a zenészeknek is próbálunk ezzel segíteni. 
A bulihajó költségeit partnereink szpon-
zorálják. Mi a kapott összeget mindig a 
zenészeknek, fellépőknek adjuk, hiszen 
tudjuk, hogy a turizmus mellett a zene-, 
a szórakoztatóipar az egyik legnagyobb 
elszenvedője ennek a világjárványnak” – 
tette hozzá Nagy Anett. 

ÚJRA AZ „A” CSOPORT A CÉL!

Jöjjön ki ön is az Akadémia mérkőzéseire 
a szigetszentmiklósi városi sportcsarnokba, 

és buzdítsa a lányokat! 
Amennyiben szívesen kosarazna, 

vagy gyermekét szeretné megismertetni 
a sportággal, keresse 

az Akadémia munkatársait!
www.facebook.com/bkgdse/

www.bkgakademia.hu

BOLONDOS LAGZI

Buli, hajól jár 
a közönség 
és a zenész is
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TÁBOROZTAK A RÓKÁK

Időről időre beszámolunk a városunkban 
működő olyan sikeres kezdeményezésekről, 
vállalkozásokról, melyek valamiért különle-
gesek, esetleg a köz javát szolgálják. Cikkünk 
most egy egészen egyedi sportegyesület lét-
rejöttéről tudósít. Az egyesület napjainkban 
alakult, de munkájuk a város egészségéért, 
jobblétéért már nyolc éve folyik. Az egyesü-
let elnökét, Berta Beatrixet kérdeztük.

KISVÁROS: Már a nevetek is érdekesen 
hangzik: Maitra-Bell Egészséges Mozgás 
Sziget SE. Honnan jött ez és mit takar? 
BB: Azt gondolom, ma már több miklósi és 
környékbeli fülnek cseng ismerősen a Maitra 
Egészség Stúdió neve. Álmaink megvaló sí-
tásának 2012-ben vágtunk neki, létrehozva a 
stúdiót, ahol sok-sok ember életébe ültettük 
bele azt a magot, ami aztán rávezette őket  a 
rendszeres testmozgás, az egészség 
 meg őr zésének útjára. Az évek során összetar-
tó, erős közösség épült itt, alapmozgásfor-
máink köre is bővült, egyik legerősebb águnk 
hozta az egyesület másik nevét, a Bellt a 
kettlebellből. 

KV: Egy sportág már meg is van. Milyen 
ágakat visztek még? 
BB: Nálunk a sport nem verseny. Nincsenek 
bajnokságok, küzdelmeket „csak” magunkkal 
vívunk, célunk és legszebb elérhető eredmé-
nyünk a nálunk mozgók egészsége. Volta-
képpen arra tanítjuk a vendégeinket, hogyan 
gyógyíthatják és tarthatják karban magukat a 
legkülönfélébb mozgások által. Ehhez mi ma-
gunk is rengeteg mozgásforma rendszeres 

gyakorlását biztosítjuk számukra csecsemőtől 
az aggastyánkorig. De ha valakinek más típu-
sú támogatásra van szüksége, segítünk meg-
találni a számára legcélravezetőbb lehetősé-
get, beleértve az egyéni rehabilitációkat is. 

KV: Azt hallottam, ti külön időt, energiát 
szántok az újonnan érkezők felmérésére, 
felzárkóztatására, tanítására.
BL: Fontos számunkra, hogy az emberek ért-
sék, milyen egészségügyi gondjuk hogyan 
alakul ki, milyen összefüggések vannak moz-
gásrendszeri és egyéb szervi problémáik kö-
zött, hogy lássák, mi hogyan romlott el. Így 
hamar megértik azt is, hogy a gyógyulás útja, 
ha esetenként nem is könnyű, nem is rövid, de 
mindenképp járható és eredményes.

Bea mozgásterapeuta, természetgyógyász, az 
ő szemléletváltásra vezető munkája valahol 
érthető is, de érdekes társának, férjének, a 
kettlebellszakedzőnek a hozzáállása is ehhez a 
vonalhoz. Így Barnucz Leventét is megkér-
deztük.

KV: Levi, te egy elég kemény sportág edző-
jeként miért szánsz időt, energiát életvite-
li kérdések taglalására?
BL: Mert így van értelme. Hozzám sokan csak 
azért fordulnak, hogy veszítsenek pár tíz kilót a 
popsijukról és nyerjenek néhány kockát a ha-
sukra. Ötvenévesen jót mosolygok ezeken a 
törekvéseken, és szeretem, ha értik: a helyesen 
megválasztott, jól és rendszeresen művelt test-
mozgással az ő céljuk csak a mellékhatásként 
létrejövő esztétikai nyereség. Nem ez a fontos. 
Hanem az, hogy közben megtanulnak lélegezni, 
táplálkozni, küzdeni, hogy mindezzel erős lesz a 
szívük, rugalmasak az ereik, helyesen táplálva 
hozzá a testüket, megszabadulhatnak az 
emésztési gondjaiktól és egy rakás olyan beteg-
ségtől, amikről azt gondolják, a korral jár. 

KV: Harmadszor költöztetek új helyszínre 
a városon belül, mert kinőttétek az előzőt. 
Sokan ilyenkor hagyják itt a várost és 
mennek Budapestre. Ti?
BL: Mi itt élünk és itt dolgozunk. Ez nem fog 
változni. Ifjú korunkat bent éltük mi is a fővá-
rosban. Nem vágyunk vissza. És a világért sem 
engednénk el a kezét annak a közösségnek, 
ami körénk épült az évek során. Szeretjük a 
vendégeinket és felelősséggel tartozunk értük. 
Maradunk.

Az Unihockey Szigeti Rókák SE idén nyáron is 
több élmény- és sporttábort szervezett. 
Júniusban és júliusban Aktív Sport-, Élmény- és 
Kerékpártúra Tábort a Csepel-szigeten és 
Budapesten, július végén pedig Tokajban és 
környékén. A résztvevő gyerekek mindennapi 
kerékpártúráik során eljutottak többek között a 
szigetbecsei és ráckevei strandra, a tököli komp-

hoz, a csepeli játszóterekre, a Gellért-hegyre, a 
Kopaszi-gáthoz és a Margitszigetre. A gyerekek 
mindennap nagyszerű programokban vettek 
részt, új élményekkel gazdagodva tértek haza. 
Jövőre is várunk minden régi és új résztvevőt, 
hogy együtt új kalandokban, kihívásokban ve-
gyünk részt! (Képek és beszámoló: Unihockey 
Szigeti Rókák Sport Egyesület)

A VILÁGÉRT SEM KÖLTÖZNÉNK EL
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

37. hét  szeptember 7–13. Regina Patika
38. hét  szeptember 14–20. Kígyó Patika
39. hét  szeptember 21–27. Elixír Patika
40. hét  szeptember 28.–október 4.  Melissa Patika
41. hét  október 5–11.  Szent Miklós 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 weboldalt vagy Facebookon  
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát!
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2020. július havi házasságkötések:
Debreceni Szilvia – Kiss József; Palai Laura Julianna – Varhold Zoltán; 
Demjén Katalin – Csákány Gábor; Horváth Gabriella – Ligeti Gábor; 
Kristóf Ramóna – Kovács Péter Gábor; Pogány Kitti – Mészáros Balázs; 
Kovács Flóra – Noseda Norbert; Csepely Erzsébet – Ujvári Balázs József; 
Roppantó Ágnes Mária – Illenz Balázs; Kujbus Renáta – Schell Róbert

2020. július hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Szuromi Antal (1956); Réczi Józsefné (1923);
Borbély Béláné (1937); Kóbor Ádám (1979)
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