
Szigetszentmiklós Ön kor mány za tá nak lap jaXXVI. év fo lyam, 10. szám • 2020. október Szigetszentmiklós Ön kor mány za tá nak lap jaXXVI. év fo lyam, 10. szám Szigetszentmiklós Ön kor mány za tá nak lap jaXXVI. év fo lyam, 10. szám • 2020. október

KISVÁROSKISVÁROS

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  •  K U L T Ú R A  •  P R O G R A M O K  •  S P O R T

Kisvaros20_10 1.indd   1 2020. 09. 28.   8:54:00



2 Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 10. szám2

EMLÉKEZZÜNK AZ ARADI VÉRTANÚKRA
Október 6. annak a tizenhárom mártírnak az 
emléknapja, akik életüket adták a magyar 
nemzet függetlenségéért. Haláluk annak a 
több évszázados küzdelemnek a szimbóluma, 
melynek köszönhetően ma a legnagyobb ter-
mészetességgel használhatjuk anyanyelvün-
ket, nemzeti jelképeinket, ápolhatjuk évezre-
des hagyományainkat.

Hazánk ezeréves történelméből több mint 
hatszáz éven át más ország alárendeltjeként 
létezett. Ezalatt az idő alatt a magyarság több 
ízben is megpróbálta elnyerni függetlenségét, 
többek között a Zrínyi-féle összeesküvés, a 
Rákóczi-szabadságharc vagy a jakobinusok 
mozgalma irányult erre. A nemesség az évszá-
zadok alatt fokozatosan felismerte, hogy ha-
zánknak szüksége van a függetlenségre, 
ugyanakkor az egész népet átható nemzeti 
mozgalmak csak a felvilágosodás kora után 
indultak meg.

A 19. század elejétől népünk számos vív-
mányt elért a Habsburg Birodalmon belüli jo-
gait illetően. A reformkor időszaka alatt hiva-
talossá vált a magyar nyelv, elindult a magyar 
nyelvű sajtóélet, elkezdődött a feudalizmus 
felszámolása, a polgári Magyarország alapjai-
nak megteremtése. A folyamat végét a füg-
getlen Magyar Királyság megteremtése jelen-
tette volna – ez, de legalábbis a Bécstől való 

függés enyhítése volt az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc célja. A birodalom a 
szabadságharcot csak az Orosz Birodalom se-
gítségével volt képes leverni, és pont ezért, a 
magyar törekvések rendkívüli ereje miatt nyúlt 

az aránytalanul véres megtorlások eszkö-
zéhez.

A fiatal Ferenc József császár parancsára 
Haynau helytartó indította el a szabadságharc 
résztvevőinek megbüntetését. Rémuralma 
első felvonásaként végeztette ki a magyar 
honvédsereg tizenkét tábornokát és egy ezre-
desét, valamint gróf Batthyány Lajost, hazánk 
első miniszterelnökét. Neveik összeforrtak az 
ellenállással, erőt adtak a küzdelem folytatá-
sára. Nem csak a magyarok, de a Kárpát-
medencében élő összes, a Habsburg Birodalom 
elnyomásában élő nép számára!

Az 1849. október 6-án kivégzett tizenhár-
mak emlékét örökké megőrizzük. Nem csupán 
önfeláldozó személyiségük miatt, hanem mert 
véráldozatuk a magyarság önállóságának és a 
történelem viharos évszázadai közepette való 
fennmaradásának szimbóluma.

Az 1849. október 6-án Aradon kivég-
zettek névsora: Knézich Károly, 
Nagysándor József, Damjanich János, 
Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg 
Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török 
Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos.

Idén immár 64 éve, hogy lezajlott az 1956-os 
forradalom. Hősei átlagemberek voltak: ma-
gyar honfitársaink, akik felkeltek az elnyomó 
diktatúra ellen. Sokuk adta életét a szent cé-
lért, sőt a szigetszentmiklósi események is 
követeltek halálos áldozatot.

Az október 23-i események híre a rádió és 
a fővárosi Petőfi-Körbe eljáró falusiak révén 
nagyon gyorsan elterjedt Szigetszentmiklóson. 
A padlássöprések és a téeszesítés miatt felhá-
borodott miklósiak eltávolították a vörös csil-
lagot a Tanácsháza épületéről, kivágták a cí-
mert a zászlóból, és számos iratot elégettek. 
A többi napon élelemmel – zsírral, szalonná-
val, burgonyával támogatták a fővárosban 
harcolókat a szigetszentmiklósiak.

A forradalom szempontjából fontos volt a 
lakihegyi rádióadó védelme, ezt magyar kato-
nák már október 23-án elfoglalták. Csepelen 
magyar katonák lelőttek egy orosz repülőgé-
pet, melynek a roncsai Szigetszentmiklóson, a 
sóderbányák környékén hullottak le. A tököli 
reptérnek pedig az országos események kö-
zött is fontos szerepe lett. A reptéren állomá-
sozó szovjet alakulat vezetője szimpatizált a 
magyar forradalommal, ezért átadta repülőte-

ret a magyaroknak. A forradalom leverésére 
érkező szovjet erők csak komoly áldozatok 
árán tudták visszafoglalni. Maléter Pál honvé-
delmi miniszter november 3-án tárgyalni 
ment a reptéren lévő főparancsnokságra, ahol 
azonban letartóztatták.

November 4-én esett el Szigetszentmiklóson 
az egyetlen magyar honvéd: Heidinger János, 19 
éves kiskatona hajnalban őrt állt, amikor az érke-
ző szovjet alakulatok hidegvérrel lelőtték, alaku-

latának több tagját megsebesítették. Emlékét 
kopjafa őrzi a Gyergyószentmiklós téren.

Az '56-os forradalom dicső pillanata volt a 
magyar történelemnek. A teljes magyarságot 
összekovácsolta, pártoktól, társadalmi rangtól 
függetlenül mindenki ki tudta venni részét a 
küzdelemben. Sokan adták életüket a harcok-
ban, és a forradalom leverését követő megtor-
lások során is. Emlékezzünk hőseinkre, ápoljuk 
emléküket és tanuljunk tőlük!

Az 1956-os forradalom emléke Szigetszentmiklóson

Az aradi vértanúk tiszteletére emelt kopjafa a 
Kossuth Lajos utcában

Az ’56-os forradalom emlékműve a Gyergyószentmiklós téren
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Ahogyan azt önök is tudják már a tévéből, 
rádióból és újságokból, Magyarországot is 
elérte a veszélyhelyzet második hulláma, 
így Szigetszentmiklóst is. Városunkban lap-
zártáig 84 személy van karanténban, ebből 
13 fő Covid–19 vírussal fertőzött. Ez sajnos 
már azt jelenti, hogy az eddigieknél sokkal 
jobban oda kell figyelnünk a védekezésre, 
megelőzésre. Ez mindannyiunk felelőssége. 
A második hullám a szakmai vélemények 
szerint inkább a fiatalabb korosztályt érinti. 
Ők gyakran tünetmentesen, kórházi kezelés 
nélkül esnek át a betegségen. Mi felelősség-
gel tartozunk az idősebb és a krónikus bete-
gek felé, hiszen a vírus rájuk nézve veszélye-
sebb. Emiatt szeretném felhívni minden 
szigetszentmiklósi polgár figyelmét arra – 
korosztálytól függetlenül –, hogy tartsák be 
a mindenkor érvényes előírásokat, amelye-
ket rendeletekbe hoztak. Mint tudjuk, a 
kormány szigorított a maszkhasználaton, 
már a helytelen viseletért is komolyabb 
büntetés jár. Tartsuk be a kellő távolságot 
egymástól, lehetőség szerint hordjunk 
maszkot. Kerüljük a zárt térben a tömeget, 
figyeljenek az előírások betartására. 
A Polgármesteri Hivatalban egy munkatárs 

Covid-tesztje pozitív lett. A munkatársunk a 
tünetek észlelésekor azonnal hazament. 
Otthonában tartózkodik karanténban. 
A  kontaktkutatás után el lett rendelve 
azoknak a személyeknek a karantén, akik 
kapcsolatban álltak vele. A hivatal elrendel-
te az épületek újbóli fertőtlenítését, a fer-
tőtlenítés idejére a jegyző hivatali szünetet 
rendelt el szeptember 21–22. napokra. 
A  szigetszentmiklósi óvodákban abban az 
esetben lett/lesz elrendelve szünet, ahol a 
vírus megtalálható. Ilyen jelenleg 2 csoport 
a Csicsergő Óvodában, illetve a Tankerület 
szeptember 21-től távoktatást rendelt el a 
Konduktív Óvodában, mert ott is felütötte a 
fejét a vírus, ami nagyobb veszélyt jelent az 
oda járó gyerekeknek. Tudom, nehéz és ké-
nyelmetlen betartani ezeket az előírásokat, 
de ezzel tudjuk megelőzni az esetleges ké-
sőbbi szigorító intézkedéseket. Aki észleli 
magán a koronavírus tüneteit, az hívja a 
háziorvost telefonon. A polgármestereknek 
jelenleg nincs külön hatáskörük az óvintéz-
kedések bevezetésére, de kötelességemnek 
tartom, hogy felhívjam a figyelmüket a ve-
szélyhelyzet jelenlétére. Az első hullámot 
szigorú rendeletekkel és szabályokkal sike-

rült kordában tartanunk, bízom benne, hogy 
most nem kerül sor hasonló megszorítások-
ra, intézmények bezárására. Hiszek benne, 
hogy fegyelmezetten, betartva az előíráso-
kat, együtt újra sikerül átvészelni ezt a ne-
héz időszakot. Kérem önöket, hogy vigyáz-
zanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Tisztelettel: 
Nagy János polgármester

A magyar kormány elkötelezett, hogy a be-
tegbiztonság növelése mellett minőségi vál-
tozásokat érjen el az egészségügyi ellátó-
rendszerben. E célt szolgálja a közép-magyar-
országi régió egészségügyi fejlesztését bizto-
sító Egészséges Budapest Program, melynek 
keretében 2019 óta orvostechnikai eszközök 
beszerzése, többek között új, digitális röntgen 
és mammográfiás készülék, valamint in-
formatikai fejlesztések segítik a korszerű be-
tegellátást a húsz település lakosságát ellátó 
Sziget szent miklósi Szakorvosi Ren de lő in-
tézetben. 

Tavaly új mentőautók beszerzéséről is 
 döntött Magyarország Kormánya, melyek kö-
zül egy, a Csepel-sziget északi térségének el-
látását szolgálja nyár óta a Szigetszentmiklós 
központtal működő mentőállomáson. Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő és dr. En-
gelbrecht Imre, az OMSZ közép-magyar or-
szági regionális igazgatója ünnepélyes keretek 
között adta át Képes Kornélnak, a sziget-
szentmiklósi mentőállomás vezetőjének azt az 
új mentőautót, mely által Szigetszentmiklós 

mellett Szigethalmon, Halásztelken, Tökölön, 
Dunavarsányban, Majosházán, Szigetcsépen, 
Taksonyban, Dunaharasztiban és Dél egy há zán 
is biztonságosabbá válik a betegek mentése.

A mentőállomáson jelenleg 35 bajtárs telje-
sít szolgálatot, a mentőegységek 2019-ben 
közel 7000 esetfeladatot láttak el és több mint 
300 000 km-t tettek meg a mentés érdekében. 
Szigetszentmiklós Gyártelepen a hatvanas 

években kezdte meg működését a mentőállo-
más, a nyolcvanas évek elején elkészült épület 
mára megérett a felújításra, ezért a kormány 
határozatban rendelkezett annak újjáépítésé-
ről. Az építési engedélyezési tervek elkészültek, 
a kiviteli tervek folyamatban vannak. Ezek sze-
rint a meglévő mentőállomás és garázs elbon-
tásra kerülne, és a régi épületek helyén újak 
kerülnének kialakításra.

Új mentőgépkocsi kezdte meg szolgálatát 
a szigetszentmiklósi mentőállomáson

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!

(Balról jobbra: Bóna Zoltán, dr. Engelbrecht Imre) 

Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere is 
örömét fejezte ki az új jármű érkezése kapcsán, de 
az ünnepélyes átadón nem tudott részt venni, mert 
egybeesett a képviselő-testületi ülés időpontjával.
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 1.  A Peter Cerny Alapítvány a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért szervezet 
önkormányzati támogatás iránti kérel-
me.  13 igen, elfogadva.

 2.  Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata 2020. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2020. (II. 20.) önkormányzati rende-
let módosítási javaslata.

 13 igen, elfogadva.
 3.  Beszámoló a Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzata 2020. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2020. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének I. félévi pénzügyi teljesí-
téséről.  12 igen és 1 nem, elfogadva.

 4.  A temetőről és a temetkezésről szóló 
12/2018. (V. 28.) önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata, valamint a Szi-
getszentmiklós, Kossuth utcai Refor-
mátus Egyház 2019. évi támogatási 
összeg (maradványának) felhasználása.

  13 igen, elfogadva.
 5.  Önkormányzati tulajdonú lakáscélú 

ingatlanok 2020. évi felújítása. 
 13 igennel elfogadva.
 6.  Bel- és külterületi úthálózat fenntartá-

sa 2020. évre - Keretösszeg emelése. 
 13 igen, elfogadva.
 7.  Út- és járdakarbantartás 2021. évre. 
 13 igen, elfogadva.
 8.  Ideiglenes céllal bérelt bölcsődék bérle-

ti szerződésének meghosszabbítása.  
 13 igen, elfogadva.
 9.  Tervezett intézményi fejlesztéshez 

szük  séges monitoring vizsgálatok a 
Buc ka városrészben.  13 igen, elfogadva.

10.  Paks II. interaktív tájékoztató kamion 
részére helyszín biztosítása. 

 11 igen és 2 tartózkodás, elfogadva.
11.  Keretszerződés megkötése a Polgár-

mesteri Hivatal telephelyeinek festési, 
má  zolási és padlóburkolat-javítási 
munkálataira. 

 13 igen, elfogadva.
12.  Gördülő fejlesztési terv elfogadása a 

2021–2035 közötti időszakra. 
 13 igennel elfogadva.
13.  Az Emelkedő utcában ivóvíz-gerincve-

zeték magánberuházásban történő ki-
vitelezésének anyagi támogatása. 

 7 igen, 4 nem és 2 tartózkodás, elfogadva.
14.  Közvilágítás passzív hálózati elemei-

nek átadása az Elmű Hálózati Kft. 
számára.  13 igen, elfogadva. 

15.  A 6847 hrsz.-ú ingatlan kisajátítása. 
 13 igen, elfogadva.

16.  Az 5725, 5726, 5727, 5728/4 hrsz.-ú 
ingatlanok jogi helyzetének rendezése.

  13 igen, elfogadva.
17.  Megvétel (kisajátítás) iránti kérelem a 

090/5 és a 090/6 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában.  13 igen, elfogadva.

18.  A Szigetszentmiklós 159 és 160/6 hrsz.-ú 
út elnevezése.  13 igen, elfogadva.

19.  A Szigetszentmiklós 8612 hrsz.-ú köz-
út elnevezése.  13 igen, elfogadva.

20.  EGOMIR intézményvezetői állásra pá-
lyázat kiírása.  13 igen, elfogadva.

21.  Vadgesztenye Szociális Intézmény, in-
tézményvezetői állásra pályázat kiírása. 
 13 igen, elfogadva.

22.  Javaslat a Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház alapító okiratának módosítására.

  13 igen, elfogadva.
23.  A Narancsliget Alapítvány beszámoló-

jának elfogadása, javaslat feladat-ellá-
tási szerződés megkötésére. 

 13 igen, elfogadva.
24.  Úszásoktatás a 2020/2021. tanévben a 

második évfolyamos, szigetszentmiklósi 
tanulók számára.  13 igen, elfogadva.

25.  A „Beszélj velem” Alapítvány beszámo-
lójának elfogadása, javaslat feladat-
ellátási szerződés megkötésére.

 13 igen, elfogadva.
26.  Pályázat kiemelkedő tanulmányi ered-

ményt elérő és szociálisan rászoruló 
tanulók támogatására 2020/2021. 
tanévre.  13 igen, elfogadva.

27.  Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Zeneiskola támogatásáért támo-
gatása.  13 igen, elfogadva.

28.  Beszámoló a Szigetszentmiklósi Polgár-
mester Hivatal 2019. évi tevékenysé-
géről.  

 12 igen, 1 tartózkodás, elfogadva.
29.  Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
  13 igen, elfogadva.
30.  Kisváros c. újság példányszámának 

növelése, valamint a lap terjesztésének 
beszerzése.  13 igen, elfogadva.

31.  Polgármester 2020. I. és II. negyedévi 
jutalmazása. 

 6 igen, 6 tartózkodás, elutasítva.
32.  Javaslat a képviselői keretek felhaszná-

lására 3. 
 12 igen, 1 tartózkodás, elfogadva.
33.  Polgármester tájékoztatója. 
 13 igen, elfogadva.
38.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-

kor  mányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 
évi fordulójához való csatlakozás. 

 13 igen, elfogadva.

39.  Szigetszentmiklós Város Önkor mány-
zatának kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságai által kötött szer-
ződések közzétételével kapcsolatos 
döntések.  13 igen, elfogadva.

40.  Szigetszentmiklós Város Önkormányza-
ta működésének és gazdálkodásának 
átláthatóságával kapcsolatos egyes 
kérdésekről.  13 igen, elfogadva.

41.  Önkormányzati beszerzések szabályai-
nak meghatározása.  13 igen, elfogadva.

42.  A képviselő-testület egyes hatáskörei-
nek átruházásáról, a bizottságok fel-
adat- és hatásköréről szóló 19/2019. 
(XI. 05.) önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata.  13 igen, elfogadva.

43.  Szigetszentmiklósi Vackor Integrált 
Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel c. 
(VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00066) 
projekt keretében pótmunka megrende-
léséhez szükséges döntés. 

 13 igen, elfogadva.
44.  Aries Nonprofit Kft. ügyvezető munka-

körben foglalkoztatott munkavállaló 
munkaviszonyának megszüntetése. 
Soron következő Testületi ülésre kidolgo-
zásra kerül egy pályázati anyag. Ezt a 
döntést a testület 12 igen és 1 tartózko-
dás mellett elfogadta.

Egyebek: 
�  Polgármester felkérte az ARIES Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsága elnökét, tájékoz-
tassa a képviselő-testületet az összehí-
vott rendkívüli felügyelőbizottsági ülés 
pontjairól, ahol meghívottként jelen volt 
a felügyelőbizottságon kívül a polgár-
mester, a két alpolgármester és a tulajdo-
nosi bizottság elnöke.

�  Polgármester felkérte a kerülettel rendel-
kező képviselőket, hogy a 10 választóke-
rületben koordinálják le a varrott masz-
kok háztartásokba való eljuttatását.

34.  Zárt ülés – Iskolavédőnői álláshely 
betöltésére pályázat elbírálása

35.  Zárt ülés – Rendkívüli települési támo-
gatás elutasítása ellen benyújtott fel-
lebbezés

36.  Zárt ülés – Közérdekű bérlakás-befo-
gadási kérelem elbírálása

A napirendi pontok és a jegyzőkönyv elér-
hető mindenki számára a www.edtr.szszm.
hu oldalon.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
2020. szeptember 9-i döntései, szavazati aránnyal

Kisvaros20_10 1.indd   4 2020. 09. 28.   8:54:05



5Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 10. szám

Szeptember elsején elindult az iskola. Cél a 
koronavírus-járvány második, intenzív hullá-
mának megelőzése, és ezúttal elkerülni az in-
tézmények bezárását. Ennek érdekében min-
den köznevelési intézmény merev szabályok 
szerint készült a tanévkezdésre. Az intézmé-
nyekben, minden területre kiterjedő fertőtle-
nítést hajtottak végre, és az Oktatási Hivatal 
általános intézkedéseiről tájékoztatták a szü-
lőket, melyből néhány lényegesebbet mi is 
mutatunk:
�  valamennyi nevelési-oktatási intézményt 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja;

�  az oktatásban és nevelésben, illetve az in-
tézmények működtetésében csak egészsé-
ges és tünetmentes dolgozó vehet részt;

�  a szülőnek, amennyiben gyermekénél tüne-
teket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ aktuális eljárásrendje alapján gon-
doskodnia kell orvosi vizsgálatról;

�  a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 
fertőzés van;

�  az intézményekben kerülni kell a csoporto-
sulást mind az épület, mind az udvarok, 
bejáratok területén;

�  amennyiben az időjárás engedi, a testneve-
lésórákat a szabadban tartják;

�  lehetőség szerint az osztálytermekben gon-
doskodni kell a tanulók lazább elhelyezé-
séről;

�  az iskolákban a diákok és a pedagógusok 
számára is kötelező a maszkviselés mindad-
dig, amíg a tanintézményeken belül tartóz-
kodnak. Órákon és a szünetekben is.

Az évnyitót a szigetszentmiklósi iskolákban is 
rendhagyó módon tartották meg. Számos in-
tézményben legfeljebb csak az első osztályo-
sok egyetlen hozzátartozója vehetett részt. 
A legtöbb intézményben az osztályokban ta-
lálkoztak ismét diákok és pedagógusok a 
márciusi hirtelen búcsúzás után iskolarádión 
hallgatták meg az igazgatók köszöntőjét.

SZIGORÚAN KEZDŐDÖTT A TANÉV

CSAKNEM TÍZEZREN MARADTAK AZ OVIKBAN
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 
2020/2021-es tanévre a középfokú felvételi 
eljárás során a résztvevő diákok 75%-a az ál-
tala első helyen megjelölt tanulmányi terület-
re, 93%-a pedig az első 3 helyen megjelölt 
tanulmányi területek valamelyikére nyert fel-
vételt. A nyolcadikos tanulók 36%-a gimná-
ziumba, 42%-a technikumba, 20%-a szakkép-
ző iskolába, 2%-a szakiskolába nyert felvételt.

Az érettségi vizsgán speciális körülmények 
között 68 ezer fő szerzett érettségi bizonyít-
ványt, a felsőoktatási felvételi eljárás új sza-
bályai miatt a korábbiaknál 26%-kal több, 
azaz 54 ezer emelt szintű vizsgát tettek le. 
2020. október–novemberben csak a kijelölt 
intézményekben lehet érettségire jelentkezni 
és vizsgát tenni, a jelentkezés szeptember 
7-én zárult.

Az elindult tanévben országos kompeten-
ciamérés (OKM), pályaorientációs vizsgálat a 8. 
évfolyamon, idegen nyelvi mérés (6-8. osztály, 
angol, német), célnyelvi mérések a két tanítási 
nyelvű iskolákban (6-8. osztály), DIFER és 
NETFIT mérési-értékelési programok várhatók.

Nemzetközi mérések között lesz a PISA 
2022. próbamérés – 15 éves tanulók (fő terü-
let: matematika, új terület: pénzügyi művelt-

ség, innovatív terület: kreatív gondolkodás; 
emellett szövegértés és természettudomány), 
valamint a PIRLS 2021 főmérés – 4. évfolyam-
ban, szövegértés területén.

2020. szeptember 21. és október 12. között, 
minden 8. évfolyamos tanuló számára kötele-
ző lesz a pályaorientációs teszt iskolai vagy 
otthoni kitöltése, melyet a diákok egy webes 
felületen, 45 perces időkeretben teljesítenek. 
Ennek célja, hogy az Oktatási Hivatala képet 
kapjon a középfokú iskolai továbbtanulási 

irányokról, valamint a diákok érdeklődésének 
főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás 
szempontjából lényeges – kompetenciájáról.

A kisiskolások körében, országosan 10 874 
kérelem érkezett a tankötelezettség halasztá-
sára vonatkozóan, melyből 9775-öt elfoga-
dott a hivatal. Korábbi iskolakezdést 187 
gyermek esetében kértek a szülők, 140 kére-
lem került elfogadásra. A szigetszentmiklósi 
óvodások körében is hasonló aránnyal történt 
a kérelmek elbírálása.

Fertőtlenítés a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos 
Általános Iskolában

MEGJELENT A BURSA HUNGARICA 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete 
szeptember 9-i ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzat idén is csatlakozik az orszá-
gos Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melyet 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok szá-
mára, a felsőoktatásban való részvétel támo-
gatására alapított a kormány. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatá-
si rendszer, amelynek pénzügyi fedezetét 
három forrás biztosítja: a települési és a 
megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás, valamint a felsőoktatási intézmé-
nyi támogatás. 

A pályázat benyújtási határideje: 
november 5. 

Részletek, nyomtatvány 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalon.
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A visszarendeződés apró nehézségei
A 2019–2020-as tanév vége nem éppen a 
megszokott tanítási munkarendben zajlott, hi-
szen a koronavírus okozta intézménybezárások 
miatt a diákok digitális oktatási rendre tértek 
át, ami nagyon megterhelő volt mind a diákok, 
mind a tanárok számára, valamint a szülőknek 
is. Az iskolákban az első osztályt végző gyere-
kek voltak talán a legnehezebb helyzetben, hi-
szen nekik nagyon fontos lett volna a tanító 
általi sorvezető, a tanulás megtanulása, de 
felsőbb osztályban is akadtak problémák. 
Ezekről és az idei tanév kezdéséről kérdeztük 
Kissné Hegedűs Évát, a Batthyány Kázmér 
Gimnázium igazgatóját, valamit Linszky Kata 
háromgyermekes édesanyát, milyen mértékű a 
lemaradás, hogyan próbálják meg felzárkóztat-
ni az esetlegesen lemaradt diákokat.

Kisváros: Mennyire viselte meg a diákokat 
és a tanárokat az előző tanév végi digitális 
oktatás, tapasztalnak-e lemaradást az idei 
tanév kezdetén, és ha igen, milyen módon 
oldják meg a felzárkóztatást?

Kissné Hegedűs Éva: 
Nagyon nehéz volt 

az előző tanévben 
az utolsó három 
hónap, hiszen 
felkészületlenül 
ért minket ez a 
fajta oktatás, de 

szerintem mi na-
gyon jól vettük az 

akadályokat. A lemaradás nálunk annyira nem 
jellemző, az inkább az alsó tagozatosokat 
érinti, persze itt is lehet néhány gyerek, aki 
lemaradt, nekik korrepetálásokat biztosítunk, 
illetve egyéni konzultációs lehetőséget nyúj-
tunk. 

„Tapasztalataim szerint a digitális 
oktatás előnyére is vált a tanulóknak, 

hiszen más kompetenciájuk is fejlődött. 
Legyen az együttműködés, gyors 

információszerzés stb., 
amiről egyébként az élet szól.”

Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert 
szeptember elsején minden gyerek kivétel 
nélkül maszkban érkezett. Örülök, hogy ilyen 
nagy a felelősségtudatuk. Egyébként a takarí-
tó munkatársak minden szünetben fertőtlení-
tik a termeket, a gyerekek is folyamatosan 
betartják a higiéniai előírásokat, az ebédlőben 
is megoldjuk a távolságtartást, valamint a 
büfében is nagyon fegyelmezetten betartják a 
másfél méteres távolságot. 

Kisváros: Szülőként mennyire volt megter-
helő a tavalyi tanév utolsó három hónapja, 
okozott-e nehézséget a digitális oktatás, 
illetve tapasztaltok-e lemaradást az idei 
tanév első hónapjában?
Linszky Kata: Az eleje nagyon nehéz volt és 
fejetlenséget tapasztaltunk mindenhol, több 

helyről kaptuk a fel-
adatokat, hol a 
Krétából, hol 
e-mailen küld-
ték az anyago-
kat. Igazi digi-
tális oktatás 
nálunk nem 
volt, csak külön-
böző feladatsorokat 
kaptunk, amelyeket 
adott időre, 1-2 hetes intervallumban meg 
kellett csinálni és visszaküldeni. Nagyobb 
anyagrészeket kellett átvennünk a gyerekekkel, 
ami megterhelő feladat volt mind annyiunknak. 
Sajnos abban az időszakban az ovis gyerekünk 
kicsit el volt hanyagolva, hiszen ő is itthon volt, 
de nem tudtunk vele sokat foglalkozni, mert 
minden időnket elvette a nagyobbakkal való 
tanulás, fogalmazás, javítás.

„Az egész családot igénybe vette 
az a pár hónap.”

Magántanárt nem vettünk igénybe, megpró-
báltuk megoldani a helyzetet. A nagyfiam 
most nulladikos a középiskolában, ő simán 
átállt a normál iskolai tanrendre. A lányom 
hetedikbe ment idén, nála érezhető pici lema-
radás az előző évekhez képest, ezért most 
különórákra jár heti három alkalommal, hogy 
felzárkózzon.

A Magyar Vöröskereszt – már sokak által is-
mert – Hősképző kampányában idén ősszel a 
koronavírus megelőzése áll a középpontban. 
A humanitárius szervezet úgynevezett iskolai 
Covid-szolgálatokat hoz létre, melyek közül 
az első a Szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskolában startolt több mint 110 
gyermek részvételével.

Az iskola alsó tagozatos osztályai 45 per-
ces „órákon” vehettek részt, ahol Kovács 
Dávid programkoordinátor játékos, interak-
tív, a gyerekek számára könnyen érthető 
módon magyarázta el a járvány fogalmát, 
terjedését, és hívta fel a figyelmet a megelő-
zés leglényegesebb szabályaira.

A program további részeként a negyedi-
kes ökoosztály tavaly felavatott kis egész-
ségőrei kibővített tematikájú előadásokon 
vettek részt, és eligazítást kaptak a szolgálat 
ellátásával kapcsolatban.

Szigetszentmiklóson indult az országos iskolai 
Covid-szolgálat

FOTÓK: JÓRI ANDRÁS – MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Kisvaros20_10 1.indd   6 2020. 09. 28.   8:54:09



7Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 10. szám

Szigetszentmiklósi fiatalok keze által szépül 
a Váci Mihály tér. Nagy János polgár mester 
kez de ményezésére szeptember 20-án a he-
lyi fia ta lok csiszolópapírt és ecsetet ragad-
tak, el sőként a padokat és az asztalokat 
alapozták le. A szük sé ges eszközöket az 
Ariesszel közösen az ön kor mányzat biz-
tosította. A 25-30 fiatalnak Jaksa-La dá nyi 
Emma alpolgár mester és a Mik ló si Baráti 
Kör üdítővel, egy szigetszentmiklósi apuka 
pedig pizzával kedveskedett. A kez de mé-
nye zés nem áll meg, hiszen a fiatalok 
vállalták az alapozás utáni munkálatokat is, 
ezáltal a padok és asztalok végleges 
lefestése is megtörténik. A közös mun kát 
két nappal ko ráb ban szakemberek kezdték a 
térkövek pótlásával. A fiatalok is örültek 
a kezdeményezésnek, hiszen nekik is fon-
tos a kul turált környezet kialakítása, ahol a 
szabadidejüket tölthetik. A közösségi mun-
ká jukkal bebi zo nyí tották, hogy nekik is fon-
tos Szi getszentmiklós.

Nagy János a Covid-helyzet miatt nem 
tudott részt venni az eseményen, de a 
munkálatok kezde tén videochaten keresztül 
üdvözölte a jelen lévő fia talokat, és meg-
köszönte a példaértékű munkáju kat. 

Kulturáltabb 
környezetben

Intelligens 
gyalogátkelőt 
tesztelhetnek 

a lakosok

Szeptember 16-a óta biztonságosabban 
kelhetnek át két zebrán a szigetszentmik-
lósi gyalogosok. A Gyári úti buszmegálló-
nál és a Bajcsy-Zsilinszky úton, a szuper-
market mellett intelligens zebrát ké-
szíttetett városunk önkormányzata. 
A SafeXOne rendszer lényege, hogy két-
két oszlop segítségével, a benne lévő 
mozgásérzékelővel olyan lézervilágítás 
kapcsol be a zebra feletti területen, amely 
boka felett megvilágítja a lábat, ezáltal az 
autóvezetők jobban láthatják a zebrán 
átkelőket. A lézerfény akkor is jól észlel-
hető, ha az időjárási viszonyok ködössé, 
esőssé válnak. A rendszer csak akkor in-
dul el, ha tényleges gyalogosátkelés tör-
ténik. A boka szintjén megjelenő lézer-
fény mellett az oszlopokon lévő jelző-
lámpa mindkét haladási sáv irányába 
villogni kezd és figyelmezteti az autóve-
zetőket, ha gyalogos ér a zebrához. 
A jelzések csak addig működnek, amíg a 
gyalogosok áthaladnak az úttesten. 
A  városvezetés bízik abban, hogy az új 
technológia eredményeként jelentősen 
csökkenhet a balesetek száma az érintett 
gyalogátkelőhelyeknél. 
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Tisztelt Kitöltő!

Ezúton is köszönjük, hogy elmondta vélemé-
nyét a tervezett buckai közlekedésfejleszté-
sekkel kapcsolatban. Összesen közel ezren 
töltötték ki a kérdőívet, így kellően széles kört 
tudtunk megszólítani ahhoz, hogy tovább fi-
nomítsuk az elképzeléseket és megismerjük a 
Buckában élők közlekedési szokásait, problé-
máikat. A fejlesztés alapgondolatának fogad-
tatása a válaszok alapján mindenképpen pozi-
tív, a bemutatott három változat közül a 2. 
nyerte el az itt élők többségének a bizalmát 
valamilyen formában. Most jelenleg a kérdő-
ívek kiértékelése zajlik, párhuzamosan egy ki-
terjedt forgalomszámlálással a Buckában. 
A lakossági észrevételek és a forgalmi adatok 
ismeretében tovább tudjuk finomítani a közle-

kedési koncepciót, hogy az a lehető legna-
gyobb mértékben javítsa a buckai lakosok 
életminőségét.

Egyebek mellett a buckai közlekedésfej-
lesztés is témája lesz a 2020. november 5-én 
tartandó közmeghallgatásnak.

Az idei évben 
megváltozott a 
zö ldhu l ladék-
begyűjtés rend-
szere. Az eddigi 

gyűjtési gyakorlaton változtatni kellett, mivel 
a komposztálóüzemek csak és kizárólag bioló-
giailag lebomló zsákban veszik át a zöldhulla-
dékot. A biológiailag lebomló zsák alkalmazá-
sa a komposztálási technológia hatékonysága 
mellett környezetvédelmi szempontokat is fi-
gyelembe véve jogszabályi kötelezettség.

Az ARIES Nonprofit Kft. által forgalmazott 
zöld hul la dék gyűjtő zsák kukoricakeményítő-
alapú megújuló forrásból származó, ún. PLA-
zsák, amely komposztálható, biológiai lebom-
lással hasznosítható csomagolás. Ez az anyag 
a komposztálás technológiai folyamata során 
100%-ban lebomlik, melynek során a talajban 
élő mikroorganizmusok a hő és nedvesség 
hatására azt humusszá, vízzé és szén-dioxiddá 
bontják, jelentősen elősegítve ezzel a környe-
zetünk védelmét.

Annak érdekében, hogy a lakosságot ne 
terhelje indokolatlan többletmunka, az aláb-
biakban osztjuk meg a gyártó által megadott 
információkat a zsákok felhasználására vo-
natkozóan:

„A zsákokat használat előtt száraz, napfény-
től és hőtől védett helyen kell tárolni. A tárolá-
si előírások betartása mellett a termékben 12 
hónapon belül minőségi romlás nem következ-
het be. Felhasználás után, a hulladékgyűjtő 
zsák 3 héten keresztül nem mutat minőségi 
romlást. A zsákok élettartamát növeli, ha a 
felhasználás után is törekszünk az előbb leírt 

tárolási javaslatok betartására. A zsákok maxi-
mális terhelhetősége 10-15kg.”

A zsákok helyes használata odafigyelést 
igényel, hiszen ha vizes füvet raknak bele, ak-
kor a kukoricakeményítő (bár a gyártó 3 hetet 
ír) pár nap alatt bomlásnak indul. Éppen ezért 
a szolgáltató javasolja, hogy az elszállításra 
szánt zöldhulladékot a szállítás előtt egy-két 
nappal helyezzék a lakók a zöldhulladékgyűjtő 
zsákokba. Ezt megelőzően célszerű azt egy 
egyéb, nem lebomló zsákban, vagy az ingat-
lanjuk egy félreeső szegletében tárolni. Az 
ARIES Nonprofit Kft. lehetőséget kínál a zöld-
hulladék kukaedényzetben történő gyűjtésére, 
mellyel kapcsolatosan bővebb információt 
nyújtanak az ügyfélszolgálati irodán szemé-
lyesen, valamint írásbeli megkeresésre.

2020. március hónaptól 66 623 db bioló-
giailag lebomló zsákot használt fel a lakosság 
és mintegy 580 820 kg zöldhulladékot szállí-
tott el az ingatlanok elől a szolgáltató.

A lakosság túlnyomó többsége az ARIES 
NKft.-től kapott, valamint az internetről be-
szerezhető információk alapján már a most 
leírtaknak megfelelően kezeli a zöldhulladé-
kot, hozzájárulva ezzel az elvégzett munka 
sikeréhez, valamint környezetünk védelméhez, 
mely közös érdekünk.

ELŐZETES ÉRTÉKELÉS
– a Create Value Kft. beszámolója a „Bucka közlekedésfejlesztése” kérdőívről –

TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ 
ZSÁKOK HASZNÁLATÁRÓL
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FÓKUSZBAN A KIS-DUNAI HAJÓKIRÁNDULÁSOK
– Gere Ágnes TDM-menedzser beszámolója –

A 2020. év az újratervezésről szól. Nem alakult 
ez másként a 2012. óta működő kis-dunai 
hajókirándulások vonatkozásában sem.

Az elmúlt évek átlag 16 szervezett prog-
ramja várhatóan az idei évben is megvalósul 
ugyan, mindannak ellenére, hogy az elmaradt 
osztálykirándulások miatt egy jelentős célcso-
port kiesett, és az eredetileg tervezett áprilisi 
indulás helyett június 7-én volt az első kirán-
dulás. A programok népszerűségére a vírus-
helyzet azonban nem volt hatással.

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. által 
2020. szeptember 6-ig szervezett 13 kiránduláson 

összesen 383 ember vett részt. Minden program 
telt házzal zajlott. 10 kirándulás közül a családok 
kedvence a 1,5 órás sétahajózás volt. A  senior 
korosztály kedvelt programjára, a Csepel-sziget-
kerülésre pedig két alkalommal került sor.

Tekintettel a hajó egyébként is véges befo-
gadóképességére, a létszám maximalizálása 
adott, így a járvány terjedésének megfékezé-
sét érintő speciális intézkedés bevezetésére 
nem volt szükség. 30 főig fogadták a jelentke-
zőket – ez az utasok számára is komfortos, 
mert ez a létszám kényelmesen eloszlik a hajó 
két fedélzete között.

A szezon további részében október 18-ra 
terveznek 1,5 órás sétahajóprogramot az idő-
járás függvényében – igény szerint több tur-
nusban is. A programok a szigetszentmiklósi 
kikötőből indulnak és a szigethalmi Duna-
szigetnél fordulnak vissza a Kis-Duna főágán 
Szigetszentmiklós felé.

Aktuális programok: www.kisdunamente.hu

ŐSZI E-HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 
ARIES Nonprofit Kft. partnercége októ-
ber 24-én, szombaton reggel 8 órától 12 
óráig elektronikai hulladékgyűjtést szer-
vez. A lakosság a József Attila Általános 
Iskola Radnóti utca felőli oldalán ingyen 
leadhatja összegyűlt e-hulladékát. 

A gyűjtés során leadható elektronikai 
berendezések a teljesség igénye nélkül 
„minden, ami valaha árammal, elemmel, 
akkumulátorral működött”, kivétel a kép-
csöves berendezések, például régi tele-
víziók.

A gyűjtőpontos elektronikai hulladék-
gyűjtésen kívül a cég „Házhoz megyünk” 
akciót is szervez. Ehhez előzetes telefo-
nos jelentkezés szükséges október 23-án 
12 óráig a 06-1/269-0234-es számon. 

Tudta-e?
A Csepel-sziget partvonalának hossza 
mintegy 120 km.

MERT MI NEMCSAK HASZNÁLJUK…
…hanem tisztán is tartjuk a kedvenc folyónkat! – ezzel a jelmondattal ismét szemétsze-
dő akciót szervez a Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület október 17-én reggel 8 
órától. A rendezvény indulópontjánál, az Úszóláp Tanösvény északi bejáratánál a spor-
tolók mellett a tettrekész lakosokat is szeretettel várják.

Legutóbb, július 18-án 54-en szálltak csónakokba, kajakokba, kenukba, hogy a Kis-
Duna vízén és partján hagyott szemetet összeszedjék. Az akció végén egy 3 km3-es 
konténert töltöttek meg a helyi környezettudatos lakosok.
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Huszonegy, a szigetszentmiklósi közszférából 
nyugdíjba vonuló kollégától búcsúzott Szi-
getszentmiklós Önkormányzata augusztus 27-
én a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
Nagy János polgármester köszöntőjében ki-
emelte: „Nekünk önöktől kell tanulnunk, önök-
ről kell példát vennünk, hogyan kell ennyi éven 
keresztül a közjót szolgálni, hogyan kell megfe-

lelni a kihívásoknak.” Megköszönte sokéves 
munkájukat, amit városunkért és a városlakó-
kért tettek.

A polgármesteri köszöntő előtt és után a 
Csillag Születik Énekiskola két tanulója, Kosztyu 
Kata és Tiszinger Mira lépett színpadra, majd az 
önkormányzat egy rövid kisfilmmel és ajándé-
kokkal kedveskedett a nyugdíjba vonulóknak.

ELBÚCSÚZTATTUK A KÖZSZFÉRÁBÓL NYUGDÍJBA VONULÓKAT

Szeptember 1-jén Aradi Antalné, Magdikát 
köszöntötte 90. születésnapján Nagy János 
polgármester. Magdi néni két éve lakik 
Szigetszentmiklóson, Óbudáról költözött vá-
rosunkba, de elmondása szerint nagyon élvezi 
a kertvárosi életet, lányával és a vendégségbe 
érkező unokáival. A 90 év alatt átélt háborút, 
forradalmat, rendszerváltást, és ahogy ő me-
séli, minden helyzethez alkalmazkodni kell, 
mindenben meg kell találni a legjobbat. Ez a 
titok. Magdi néni a Honvédelmi Minisz-
tériumból ment nyugdíjba, ahol főelőadói 
pozícióban töltötte éveit, előtte a Pestvidéki 
Gépgyárban is dolgozott 10 évet. A miniszté-
riumban számos kitüntetést kapott, nyugdíja-
zásakor megkapta a Honvédelmi Érdemérmet. 
Manapság sokat olvas, keresztrejtvényt fejt, 
így is karbantartva a memóriáját. További 
boldog életet és jó egészséget kívánunk csa-
ládja körében!

Szeptember 8-án Barada Lajos, pontosab-
ban Vitéz Barada Lajos ünnepelte 95. életévét. 
Lajos bácsinak Nagy János polgármester is 
gratulált, majd átadta a város emléklapját és 
egy ajándékcsomagot. A szigetszentmiklósi 
születésű, mezőgazdasági egyetemet és ta-
nárképző főiskolát végzett Barada Lajos cso-
dálatos emlékeket őriz. Amire talán a legbüsz-
kébb, hogy édesapja, idősebb Vitéz Barada 
Lajos annak idején megmentette gróf Tisza 

István, az akkori Magyar Királyság mi nisz-
terelnökének életét. Kérdésünkre elmondta, 
hogy egyszer érezte magát öregnek élete so-
rán, 16 éves korában. Elmondása szerint 
ugyanis addig tartott a gyerekkora. A fiatalok-
nak azt üzeni, hogy legyenek becsületesek, 
erkölcsösek, ne féljenek a munkától, és Isten 
nevét ne csak káromkodásra használják. 

Boldog, egészséges éveket kívánunk Lajos 
bácsinak!

KETTEN 
185 ÉVESEK
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Gondolatok képekben
A Szigetszentmiklósi Alkotókör Gondolatok 
képekben című csoportos kiállítása nyílt meg 
szeptember 10-én a Városi Közösségi Ház Aula 
Galériájában. Lázár Gergő igazgató (mikrofon-
nál) beszédében kiemelte, hogy ez egy számára 
is rendkívüli megnyitó, nemcsak a kiállított 
művek okán, hanem a helyszín miatt is, hiszen 
még sosem konferált a színházterem színpadán 
ilyen eseményt. Ezt követően Nagy János pol-
gármester köszöntötte az egybegyűlteket, és 
örömét fejezte ki, mert őt érhette az a megtisz-
teltetés, hogy köszöntheti az alkotókat és a 
műkedvelőket. A nyitóbeszédek után Fekete 
Andrea és H. Tóth Maja egy ismeretlen szerző 
Tárlat című versét adták elő, Márki Zoltán és 
tanítványa saját szerzeményét, Színek himnusza 
címmel, majd Simon Orsolyától Heltai Jenő 
A modell című versét hallhatta a nagyérdemű. 
Végül a meg nyi tóesemény zárásaként ismét 
Márki Zoltán és tanítványa adták elő a Várj reám 
és az Azért vannak a jó barátok című dalokat. 

ÖRÖM A ZENE 
Szigetszentmiklós és a térség rockzenekedvelőit várták augusztus 29-én 
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH) parkolójába. A XVI. „Öröm a 
zene” Roxiget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Kisfesztivál a VKKH 
és a Városbarát2310 Egyesület rendezésével jött létre. Az eseményen a 
Közép-magyarországi régió amatőr rockegyüttesei mérték össze tehet-
ségüket, miközben ingyenes élőzenei előadásokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. A programsort a tíz döntőbe jutott zenekar kezdte. A nyertes  
MUDI zenekar 100 ezer forint értékű hangszer- és hangtechnikai vásár-
lási utalványt, 200 ezer forint értékben videoklip-forgatási lehetőséget 
kapott, valamint bejutott az „Öröm a zene” országos könnyűzenei tehet-
séggondozó döntőjébe, ahol a fődíj már összesen 3 millió forintot ér. 

A versenyzők után a Perpetuum Duó, a Kisfüzet zenekar, az Audio-
shake, a Divina Machina és a Hollywood Rose együttesek léptek fel.

Kisvaros20_10 1.indd   11 2020. 09. 28.   8:54:25



12 Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 10. szám

NYÁRBÚCSÚZTATÓ GYEREKNAP
Szeptember 12-én a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház munkatársai, valamint sziget-
szentmiklósi egyesületek tagjai népi játékokkal, 
bábelőadással, kézműves és zenés gyer-
mekfoglalkozásokkal várták a családokat a 
Bucka-tavi játszótéren. A Nyárbúcsúztató 
családi napon fellépett Kenesei-Holics Réka a 
Kisbogár című, ovisoknak szóló zenés műsor-
ral, az Ebéd Elek kalandjait pedig a Lara Mesék 
Társulat előadásában tekinthették meg az 
odalátogatók. Az élő kugli és a tappancsolás 
nagy sikert aratott a gyerekek körében, mert 
aki sikerrel teljesítette a feladatokat, a végén 
kapott egy kis édességet. A hangulatra és az 
időjárásra nem lehetett panaszuk a ven -
dégeknek, hiszen kitűnő nyári hétvégén szóra-
kozhattak kicsik és nagyok.

Városunk Bolgár Nemzetiségi Önkor mány-
zata idén ötödik alkalommal rendezte meg a 
paradicsomnevelő versenyt, melynek célja a 
szigetszentmiklósi bolgárkertészet történe-
tének, a bolgár kertészeti hagyományok 
megismertetése. „Ebben az 
évben sajnos csak 19-en 
indítottak paradicso-
mot a versenyben, az 
elmúlt években 30-40 
főt is zsűrizhettünk” – 
mondta Kirov Milán, a nem-
zetiségi önkormányzat elnöke. A kéttagú 
zsűri három kategóriában osztott díjakat. 
A  legszebb paradicsomot Ványi Zoltánné 
mutatta be. A második Kövesiné Csiba 
Szilvia, harmadik Schmidz Gáspárné lett. 
A  legízletesebb kategóriában Kócza Enikő 
nyert, őt követte Nagy Evelin és Lévai 
Sándor. A legnagyobb, 625 grammos para-
dicsomot Szecskó István nevelte, nyomában 
Őry János 601 és Császár István 584 gram-
mos gyümölcse kapott díjat.

A nyertesek bolgár ajándéktárgyakból 
összeállított csomagot vehettek át az Őszi 
Zenés Hétvégén.

A szigetszentmiklósi Bolgár Nemzetiségi 
Ön kormányzat a nevezőknek májusban szál-
lította ki a palántákat. A képen balról jobb-
ra: Kirov Milán, Lévai Renáta, Miczov Jordán.

Több mint félkilós 
a legnagyobb

SZERVUSZ ŐSZ!
Ezzel a mondattal köszöntötték a vendége-
ket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, 
a szeptember 18-tól 20-ig tartó Őszi Zenés 
Hétvége című programsorozaton. Pénteken 
este a MÉZING színészzenekar, majd Mező 
Zoltán és a PIGGY DANCE teremtett forró 
hangulatot. Szombaton olyan fellépők is 
színpadra léptek, akiknek szigetszentmiklósi 
kötődésük van. Először Fekete János 
,,Jammal” & The GrooveTroop zenekar fúvó-
sokra adoptált funky, jazz, hip-hop és 
beatbox stílusú slágerekkel szórakoztatta a 
közönséget, majd Békefi Viktória lépett szín-
padra és csodás hangjával elvarázsolta a 

hallgatóságot. Viki és Jammal, mindketten 
városunk lakói voltak, Viki az általános isko-
lai tanulmányait is itt folytatta, Jammal pe-
dig Szigetszentmiklóson ismerkedett meg 
feleségével, 3 évig itt éltek. A szombat esti 
programot Siménfalvy Ágota és Dolhai Attila 

zárta, népszerű musical- és operettrészleteket 
adtak elő. A vasárnap a gyermekeké volt, a 
Fogi Színház által előadott Süsü, a sárkány 
mesejátékot nézhették meg, majd a Kiskalász 
zenekar Hepehupa koncertjén táncolhattak 
a legfiatalabbak.
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Október 15., csütörtök 18.00
Életmódváltó Klub
„Belső szentély hangjai – intuitív hangfür-
dő hangtálakkal, sámándobbal”
Előadó: Karacs Ildikó mantraénekes
Jegyár: 700 Ft/felnőtt 
400 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: VKKH

Október 16., péntek 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Helyszín: VKKH

Október 16., péntek 19.30 
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: E.K. Evenue, 
Balázs Elemér Group
Jegyár: 2200 Ft/felnőtt, 1500 Ft/diák, 
nyugdíjas
Helyszín: VKKH

Október 21., szerda 16.00
Szigetszentmiklósi Nő – díjátadó
Helyszín: VKKH

Október 22., csütörtök 19.00
Zenerációk Akusztik élő könnyűzenei 
koncertsorozat. GrecsóKollár
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László 
zenés irodalmi estje. Zenés kalandozásuk. 
Jegyár: 1500 Ft/felnőtt, 1000 Ft/diák
Jegyvásárlás előzetesen a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs pultjában
Helyszín: VKKH

Október 23., péntek 10.00
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
64. évfordulója alkalmából koszorúzás és 
ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Nagy János, Szigetszent-
miklós Város polgármestere
Helyszín: Gyergyószentmiklós tér

Október 30., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Várandósok – Az a bizonyos kilenc hónap,
amerikai romantikus vígjáték
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: VKKH színházterme

2020. novemberi előzetes

November 1., vasárnap 19.00
Mozart: Requiem
Ünnepi koncert Mindenszentek napja 
emlékére
Helyszín: Szent Miklós római katolikus 
templom

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu ol-
dalon!

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház szere-
tettel vár továbbra is mindenkit programjaira, 
rendezvényeire, kérjük azonban a vírushelyzet 
okán az épületben kifüggesztve, illetve az in-
ternetes felületeken megtalálható és az ak-
tuális helyzethez igazodva változó ideiglenes 
szabályok betartását.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

Október 3., 9.00–15.00 U13 Országos 
Gyerek-leány Kézilabda-bajnokság

Október 4., 8.00–20.00 Dancearth Akro ba-
tikus Rock and Roll Táncverseny

Október 11., 10.00 Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda SE–Csepel DSE Női NB II. kézilab-
da-bajnoki mérkőzés

Október 11., 12.00 Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda SE–Győri Audi ETO KC II. Ifi II. 
oszt. kézilabda-bajnoki mérkőzés

Október 11., 15.00 BKG NA II–Kecskeméti KC 
Női NB I/B bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 11., 17.00 BKG NB II. U23–JKC Férfi 
NB II. bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 11., 19.00 BKG Prima Akadémia–Gödi 
SE Férfi NB II. bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 12., 20.30 Szigetszentmiklós SC Futsal–
TF SE Férfi Futsal NB II. bajnoki futsal mér kőzés

Október 15., 18.30 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör–Csurgó ifi I. oszt. kézi-
labda-bajnoki mérkőzés

Október 16., 16.30 Szigetszentmiklósi Kézi-
labda Sportkör–Rév serdülő II. oszt kézilab-
da-bajnoki mérkőzés

Október 18., 11.00 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör U22–Tököl NB II. felnőtt 
kézilabda-bajnoki mérkőzés

Október 18., 13.00 Szigetszentmiklósi Kézi-
labda Sportkör–RÉV NB I/B felnőtt kézilab-
da-bajnoki mérkőzés

Október 18., 16.00 BKG NB II. U23–Budafok 
II Férfi NB II. bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 18., 18.00 BKG Prima Akadémia– 
Budafok Férfi NB II. bajnoki kosárlabda-
mérkőzés

Október 22., 16.45 Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda SE–Ceglédi KCSE Női Serdülő III. 
oszt. kézilabda-bajnoki mérkőzés

Október 22., 18.30 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör–Cunder serdülő II. oszt 
kézilabda-bajnoki mérkőzés

Október 24., 9.00–21.00 Hungarian Open 
Grand Prix karateverseny

Október 25., 10.00 Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda SE–KSA Budapest Ifi II. oszt. ké-
zilabda-bajnoki mérkőzés

Október 25., 12.00 Szigetszentmiklós Női 
Kézilabda SE–Ceglédi KCSE Női NB II. kézi-
labda-bajnoki mérkőzés

Október 25., 14.00 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör–Ajka NB I/B felnőtt ké-
zilabda-bajnoki mérkőzés

Október 25., 16.00 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör U22–Csepel NB II. fel-
nőtt kézilabda-bajnoki mérkőzés

Október 25., 18.30 BKG PRIMA–Nagykőrös 
NB I/B Férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 29., 18.30 Szigetszentmiklósi 
Kézilabda Sportkör–NEKA ifi I. oszt. kézi-
labda-bajnoki mérkőzés

Október 31., 16.00 BKG NA–Ajka Női NB I/B 
bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Október 31., 19.00 BKG NA II–Dávid Kornél 
KA Női NB I/B bajnoki kosárlabda-mér-
kőzés

2020. októberi programok a Városi Könyvtár és Közösségi Házban

2020. októberi programok a Városi Sportcsarnokban
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2010-et írunk. Tele az edzőterem, vizespalackok 
akkurátusan kikészítve. Megszólal a zene és 
kezdődik az aerobikóra. Nagy Eti (merthogy a 
lányát is Etinek hívják, ő a Kis Eti) mosolyogva, 
vidáman adja az instrukciókat. ,,Húz és hajlít 
és emel és kitart és has behúz és feszít.” Mi 
izzadunk, nyögünk, de csináljuk, közben arra 
gondolunk, hogy milyen szafaládék vagyunk 
Eti nénihez képest. Hiszen ő már akkor 65 éves 
volt, mégis fittebben, lendületesebben csinál-
ta a feladatokat, ő tényleg húzta, hajlította, 
emelte és kitartotta, behúzta és feszítette. 
Karcaginé dr. Draspó Etelka 75 éves. 1968-ban 
Vörös diplomával végzett a Test ne velési 
Főiskolán (ma Testnevelési Egyetem) mint 
testnevelő tanár. Az egyetemi évek alatt 6 
edzői képesítést szerzett meg, úgymint a kézi-
labda, a kosárlabda, a röplabda, az úszás, a 
torna és az atlétika. Ezt követően még két 
diplomát szerzett: a röplabda-szakedzői kép-
zést és a gyógytestnevelői diplomát, majd 
1986-ban Kondicionális és technikai képessé-
gek alakulása női röplabdázóknál egyéves 
terhelés hatására tárgyú doktori értekezéséért 
doktori címet kapott. 

Kisváros: Honnan ez a hihetetlenül fiata-
los lendület?
Karcaginé dr. Draspó Etelka: Kis túlzással 
genetika, de túlzás nélkül állíthatom, hogy a 
sport, az egészséges életmód, a környezeti 
hatások és az életszeretet meghatározza az 
életemet. Gyerekkorom óta mozgok, váloga-
tott röplabdázó voltam, majd edző, és a mai 
napig aerobikedzéseket tartok. Hiszem, hogy 
enélkül ugyanolyan lennék, mint a velem egy-

korú 75 évesek. Fájna itt-ott, néha depressziós 
lennék, lehet, hogy kicsit demens is. A sport, a 
mozgás, mint tudjuk, endorfint termel, kar-
bantartja az agyat, a testet és a lelket is. Ez 
most nem valami sportos propagandaszöveg, 
hanem én ezt így élem meg.

KV: A család élete is a sport körül mozog. 
Ez kötelező volt nekik, vagy csak egysze-
rűen így szocializálódtak?
KE: Három gyerekem és nyolc unokám van. 
Soha nem mondtuk nekik, hogy ezt vagy azt 
sportoljanak. Egyszerűen ezt látták, ez volt 
nekik a természetes. A legnagyobb unokám 
többszörös magyar bajnok, világszerte elis-
mert táncos. Ő ezt választotta. Mindenki mo-
zog valamit. A férjem például ebben a pilla-
natban is teniszezik.

KV: Ezek szerint ő is sportol. Két sportoló, 
két erős egyéniség, hosszú évek óta együtt. 
Hogy alakult a dominancia?
KE: Szerencsére teljesen egyforma az érdek-
lődési körünk, ugyanazokat szeretjük csinálni, 
enni stb. Például egy érdekesség. Mindketten 
nagyon szeretünk táncolni. Tavaly elmentünk 
egy nyugdíjasklubba, mert egy barátunk azt 
mondta, hogy nagyon jó kis zenés-táncos est 
lesz. Azelőtt még sosem jártunk nyug díjas ren-
dezvényen, noha magunk is azok vagyunk. 
Nos, mit mondjak. Pikirtség nélkül mondom, 
nem megbántva a velünk egykorúakat, de 
abban maradtunk a férjemmel, hogy nem va-
gyunk odavalók. Mi sokkal lendületesebbek 
vagyunk. Hidd el, ez is a sportnak köszönhető. 

KV: Mik a tervek a következő 25 évre? 
Valószínűleg akkor fogja mindenki 75-nek 
nézni. Van-e bakancslista?
KE: Ez nehéz kérdés. Tavaly nagyon ledöntött 
egy kegyetlen betegség. A kezelések alatt nem 
gondoltam másra, csak arra, hogy a következő 
napon mi lesz. Eszembe sem jutott tervezget-
ni. Egyébként fura módon, a kezelések más-
napján edzést tartottam. Hétről hétre. 
Valahogy az életvitelem azon is átsegített. 
Erős a szervezetem. Sosem sírtam, nem adtam 
fel. Szerencsére túl vagyok a nehezén. De, 
most hogy mondod. Elkezdek tervezgetni. 
Most a pandémia időszakában erre van lehe-
tőségem, bezárkóztunk kicsit, szeparálódtunk. 
Remélem, hamarosan vége lesz, mert nagyon 
hiányzik a sport, a társaság, a csoportom.

Isten éltesse sokáig!
fé-

A Szigetszentmiklósi Női Kézilabda SE ser-
dülőcsapata első bajnoki mérkőzését játszotta 
idegenben, Érd otthonában. A csapat a máso-
dik félidőben talált igazán magára, ezért ha-
tározott végeredmény született: 19-41-re 
nyertek a miklósi lányok. 

Magyar bajnok lett Szabados Katalin Eszter 
a Magyar Levegősportok Szövetség által ren-
dezett országos versenyen. A szigetszentmik-
lósi sportoló szeptember 12-én a székesfe-
hérvári megmérettetésen amatőr masters 
40+ kategóriában indult és szerzett aranyér-
met, mellyel kvalifikálta magát az olaszorszá-
gi világbajnokságra is.

Remekül szerepeltek a Sziget SC birkózói a 
2020. évi felnőtt országos bajnokságon, ame-
lyet a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 

csarnokában rendeztek meg 2020. szeptember 
19-én. Szabó Franciska (72 kg) és Nagy Mihály 
(szf. 86 kg) magyar bajnoki aranyérmet szer-
zett, mellettük négyen dobogóra állhattak, 
hárman pedig pontszerző helyen végeztek. Az 
eredményeknek köszönhetően, a női szakág 
elhozhatta a legjobb női csapatnak járó tró-
feát, megelőzve ezzel a Csepel és a Kaposvár 
csapatát. Eredmények: Női 50 kg – Beringer 
Fatime 2. hely. Női 55 kg – Márai Csenge 3. 

hely. Női 72 kg – Szabó Franciska 1. hely, 86 kg 
– Nagy Mihály 1. hely, 125 kg – Tóth Rafael 2. 
hely, 125 kg – Nagy Mihály 3. hely. 

A rendhagyó első félév után újra indulnak a 
DancEarth TSE csoportjai Sziget szentmiklóson 
is. Az akrobatikus rock and roll táncsportegye-
sület tagjai a veszélyhelyzet időszakában is 
online edzéseken dolgoztak, új koreográfiákat 
tanultak, erősítettek, állóképességet növeltek a 
képernyőn keresztül. Mindenki várta a szemé-
lyes találkozást a nyári táborokon. Most is 
nagy a bizonytalanság, de elindultak a kezdő 
és haladó, valamint a versenyző csoportok is. 
A felnőttversenyzők új kűrjükkel folyamatosan 
edzenek, októberben egy saját rendezésű ver-
senyen állnak majd színpadra először, a 
Szigetszentmiklósi Sportcsarnokban, a Danc-
Earth Területi Bajnokságon. 

A SPORTNAK KÖSZÖNHETI AZ ÉLETÉT
– 75 éves Karcagi Eti néni –

Országos bajnokságot nyertek birkózóink
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

41. hét � Október 5–11. Szent Miklós Patika
42. hét � Október 12–18. Regina Patika
43. hét � Október 19–25. Kígyó Patika
44. hét � Október 26.–november 1.  Elixír Patika
45. hét � November 2–8. Melissa Patika
46. hét � November 9–15.  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! 
A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény 
fenntartja!
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2020. augusztus hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Török József (1962); Szabó Imre (1934)

2020. augusztus havi házasságkötések:
Ponekker Gabriella Virág – Ács Dániel György; Tenk Tamara – Farkas 
István; Rosta Viktória – Kovács Zoltán László; Potoczky Alexandra – 
Pásztor Levente; Hegedüs Zita – Császár Péter; Kerek Erzsébet – 
Komáromi László; Csizek Mónika – Ajtai Krisztián; Grécz Nikolett – Becz 
Dániel; Orosz Brigitta – Kovács Sándor; Zsovák Erika – Tumpek József; 
Fülöp Edit – Keresztes Gábor; Harsányi Erzsébet Enikő – Bús Bence

ANYAKÖNYVI HÍREK
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