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2022. ÁPRILIS 3-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
Hazánk – rendszerváltás utáni 9. – országgyűlési
választása, s vele egy időben a gyermekvédelmi
népszavazás zajlott április első vasárnapján.
98,95 százalékos feldolgozottság mellett a
választás eredménye, hogy Orbán Viktor maradt
Magyarország miniszterelnöke, illetve ötödik alkalommal alakíthat kormányt. A 199 országgyűlési mandátumból 135-öt a Fidesz–KDNP, 56-ot
a DK–Jobbik–LMP–MSZP–Momentum–Párbe
széd összefogása, 7-et a Mi Hazánk párt, valamint 1 mandátumot a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata szerzett meg.
Országszerte 5 241 029 fő, a jogosult választópolgárok 69,54%-a ment el szavazni. A szavazási kedv idén hasonlónak bizonyult a legutóbbi,
2018-as parlamenti választásokhoz képest.
A 8-as számú választókerületben, melyben
városunk mellett Dunavarsány, Halásztelek, Ma
josháza, Százhalombatta, Szigetcsép, Szi
get
halom, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl
szerepelt, összesen 62 956-an jelentek meg a
szavazókörökben.

Választókerületünk egyéni jelöltjeiként hét
személy – Bóna Zoltán (Fidesz–KDNP), Jószai
Teodóra (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–
Párbeszéd), Botló Kornél Levente (Mi Hazánk),
Zseli Bernadett (MKKP), Kámány János Krisztián
(MEMO), Dorogi Gyula (független) és Prohászka

György (Normális Párt) indult. A választás eredményeként továbbra is Bóna Zoltán marad a
térség országgyűlési képviselője. A rá adott szavazatok száma – 98,90%-os feldolgozottságnál
– 3,5%-kal haladta meg a második helyre került
Jószai Teodóráét.
Bóna Zoltán a 2014-es és 2018-as országgyűlési választások után idén harmadik alkalommal nyert mandátumot választókerületünkben.
A gyermekvédelmi népszavazáson a nemmel
szavazók aránya mind a négy kérdésben 92%
fölött mutatkozott. A szavazás azonban érvénytelen lett, mivel az 50%-os érvényességi küszöböt nem érte el. A választók 44 százaléka adott
le érvényes szavazatot.
Szigetszentmiklós 30 szavazókörében zavartalanul folyt a választás, a névjegyzékben szereplő választópolgárok (29 983) közül 21 328 fő
(71,13%) jelent meg. Szigetszentmiklóson – hajnaltól éjszakáig tartó munkával – közel 300-an
garantálták a szavazás zökkenőmentes lebonyolítását. Ezúttal is köszönjük munkájukat!
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Tudtuk, hogy 2022. év gazdaságilag nehezebb
lesz a városunknak, mint a 2021. évünk, hiszen a
Covid miatti gazdasági döntések az országban
nem segítették az ellenzéki vezetésű városok
munkáját, hanem megnehezítették. Így volt ez a
mi városunkkal kapcsolatban is, hiszen csak a
szolidaritási adót 1 milliárd forintra emelték fel.
Amíg tavaly a gazdasági elvonások miatt a polgármestereket egyeztetésre hívták a miniszté
riumba, idén már nem történt ilyen. Tavaly azt
mondták, hogy Szigetszentmiklós nincs olyan
nehéz helyzetben, mint más település, ezért azt
javasolják, hogy vegyünk fel hitelt. Nos, ezt a
rendkívüli jogrend idején nem tettem meg, igyekeztem hitel nélkül, szerződések felülvizsgálatával, költségoptimalizálás bevezetésével megoldani a felmerülő nehézségeinket. Ez sikerült is.
Az idei évben, figyelembe véve a gazdasági
programot (amit még a világjárvány előtt szavazott meg a testületünk), a képviselői igényeket és
az általános költségeket, elkészült a nulladik körös éves költségvetési tervünk, ami 4,9 milliárd
forint mínusszal járt. Ezután, ahogy folyamatosan érkeztek az adóbevételekről szóló informá
ciók, pontosabb képet kaptunk arról, hogy men�nyi pénzből gazdálkodhatunk ebben az évben.
A költségvetés elkészítésénél több frakcióülést és
informális testületi ülést tartottunk, hogy mindenkinek legyen hozzászólási lehetősége, az éves

A 2022-es év
költségvetéséről
költségvetési terv pedig úgy alakuljon ki, hogy a
testület többségének elfogadható legyen. Ezzel
volt, aki élt, és volt, aki nem tartotta fontosnak.
Az üléseken, egyeztetéseken kialakult terv a
bizottságok elé került előterjesztésre. Kihangsú
lyozom, hogy ekkor már éreztük az állami megszorítások hatását, hiszen pont a megemelkedett
szolidaritási adó hiányzott ahhoz az elképzeléshez, amely nemcsak a fenntartáshoz, hanem a
fejlesztésekhez is szükséges, így a mérleg nullás
lehetett volna.
Szerencsére a tavalyi évben folytatott sikeres
tárgyalásoknak köszönhetően a beruházóktól
érkezett összeg megemelte a bevételünket, de
rengeteg lekötött beruházás miatt nagyon megfontolt döntést kellett hoznunk, hogy mire tervezzünk. Egyelőre a hírek még nem szólnak arról,
hogy milyen kompenzációt kaphat – ha kap
egyáltalán – majd a településünk, de a stabil idei
éves – már elfogadott – költségvetésünknek köszönhetően a városban lévő fejlesztések folyamatos kifizetésre tudnak kerülni.

ÖSSZEFOGLALÓ

A testületi ülésen kisebb vita után a testület
elfogadta a szakbizottságok által javasolt módosításokat. Fontos tudni, hogy a költségvetési terv
csak egy iránymutató tervezet, azt évközben
módosítani illik, illetve minden évben szükséges
annak módosítása.
A képviselő-testület megállapította az önkormányzat költségvetését 10 342 347 877 forint
költségvetési bevétellel, 14 656 305 304 költségvetési kiadással és 4 313 957 427 forint költségvetési egyenleggel. A hiány finanszírozását belső
forrásból, 2 357 000 000 forint pénzmaradvány
igénybevételével, külső forrásból – az idei éves
hitelfelvétellel együtt – 1 956 957 427 forint felhalmozási célú hitelfelvétellel biztosítja a testület.
A költségvetési terv bárki számára nyilvános az
internetes felületünkön, a részleteket ott meg tudják
tekinteni a www.szigetszentmiklos.hu/edtr oldalon.
A költségvetési terv létrehozásánál figyelembe
vettük az elmaradott városrészek további fejlesztését, az élhetőbb város kialakításához szükséges
fejlesztések anyagi biztosítását. Az előrejelzések
szerint – feltéve, ha az orosz–ukrán konfliktus nem
befolyásolja gazdaságunkat jobban – a jövő év
meghozza a tavalyi és idei évben befektetett munka gyümölcsét. Hiszen ahhoz, hogy több fejlesztést
tudjunk a városban produkálni, fontos az, hogy
több bevétele legyen a településünknek.
Nagy János polgármester

Szigetszentmiklós város önkormányzata képviselő-testületi üléseinek főbb napirendi pontjai
RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉS
2022. MÁRCIUS 3.
Együttműködési megállapodás a
Pest Megyei Rendőr-főkapitány
sággal a közterületi térfigyelő
kamerarendszer működtetésével
kapcsolatos együttműködési
feladatok meghatározásáról.
A képviselő-testület arról döntött,
hogy az előző időszakhoz hason
lóan, továbbra is végezhesse a
Sziget
szentmiklósi Rendőrség a
térfigyelő kamerák felvételeinek
megfigyelését.
Szigetszentmiklósi Csépi úti
óvoda építése (PM_OVODAFEJ
LESZTES_2017/28) c. projekt
keretében pótmunka megrendeléséhez szükséges döntés.
A Csépi úti óvoda építése során
felmerülő pótmunkákra az önkormányzat további cc. 13 millió forintot biztosít. Főbb pótmunkák:
áthidalók pluszmegerősítése statikai acélkiváltókkal, légkezelők tartókonzoljainak elkészítése, hor

ganyzása, szennyezett humusz, illetve föld talajcseréje, szomszédos
ingatlan szennyvíz- és ivóvíz-kivezetése telekhatárig.
Az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 33/2008. (XII.
17.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése. Mivel a
törvények lehetővé teszik a zavaró
tevékenységet folytató üzletek
nyitva tar
tá
sának jegyző általi
szabályozását, ezért a 13 évvel

ezelőtt megalkotott, azóta több
ször módosított, éjszakai nyitva
tartást korlátozó önkormányzati
rendeletet a képviselő-testület
felülvizsgálta és úgy döntött, ennek hatályban tartása nem indokolt.
A Szervezeti és Működési Sza
bályzatról szóló 19/2014. (IX.
06.) önkormányzati rendelet
módosítása. A Pest Megyei Kor
mányhivatal felhívása alapján módosítani kellett a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, mivel vá-
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rosunkban 5 nap volt meghatározva, a törvény pedig 15 napot ír elő
a rendkívüli testületi ülések benyújtástól számított összehívására. A képviselő-testület leszavazta
Jószai Attila módosító indítványát,
amely többek között az alábbiakról
szólt: az éves ülések számának
változása, frakcióból való átlépés
határidejének megszüntetése, törvényben meghatározott jogkörök
átalakítása, tanácsnoki pozíció létrehozása.

a célra a Fővárosi Vízművek Zrt.
ügyfélszolgálatának jelenlegi helye
a legmegfelelőbb, mely a Gyári út
21-ben található.
Ezen a címen működik a Szigeti
Vízművek NKft. is, mely ezután is
ugyanitt várja majd ügyfeleit, a
Fővárosi Vízművek azonban új
épületbe, a Kossuth L. u. 9-be költözik.
Összefoglalva tehát, az új címek
a következők lesznek:
Közterület-felügyelet: Losonczi u. 9.
Fővárosi Vízművek: Kossuth L. u. 9.
Egészségbiztosítási Pénztár:

Határ út 12–14.
Család- és Gyermekjóléti Központ:

Losonczi u. 9. és Gyári út 21.

Szigetszentmiklós város közterületeinek használati rendjéről
szóló 29/2017. (XI. 30.) önkor
mány
zati rendelet módosítása.
A képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontot, melynek alapján
a város közterületeinek használati
díjait a fenti táblázatban tekinthetik meg.

A képviselő-testület döntése értelmében kiírásra kerültek a civil szervezetek, egyházak és öntevékeny, önszerveződő szervezetek részére a 2022-es évre vonatkozó pályázatok szabadidősport, környezetvédelmi és kulturális célok megvalósítása céllal. (A pályázatok beadása március
30-i határidővel lejárt, az elbírálás
legkésőbb június 30-ig megtör
ténik.)

Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítása.
A képviselő-testület nem támogatta a tulajdonosi kérelmet, mely
útszabályozás törlésére vonatkozott. A tulajdonos a HÉSZ módosítása után beépítette volna a
Kossuth Lajos utcai ingatlanát, de
az érintett terület jelenleg a
Kossuth Lajos utca és a Dr. Lengyel
Lajos utca közötti belső tömb feltárására vonatkozó útszabályozással érintett.
Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítása.
A 3247/26 hrsz.-ú ingatlan
övezeti besorolásának Köu-4ről Gksz-15-re, valamint a
3247/29, 3247/7-11, 3247/1922 és a 3247/14 hrsz. ingatlanok övezeti besorolásának
Gksz-4-ről Gksz-15-re építési
övezetre. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontot, mely szerint a HÉSZ szabályozással érintett Gyári út és a
Déli-kiskörút csomópont kiszabályozását megszüntetik, gondoskodnak a szükséges újabb nyomvonal kiszabályozásáról. Az új
nyomvonal kijelölése a 22 méter
széles útszabályozás megtartása
mellett a Datolya utca szélesítésével valósulhat meg.
Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási terv módosítása. Az
1955 hrsz.-ú ingatlanon egyedi
övezeti besorolás megállapítása.

A Peter Cerny Alapítvány a
Beteg Koraszülöttek Gyó
gyí
tásáért szervezet elszámolása
a támogatás felhasználásáról.
A beszámoló szerint önkormányzatunk gyógyszerek és oxigénpalack vásárlásában tudta segíteni az
alapítványt.
A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot,
miszerint a Dr. Lengyel Lajos u. 6.
szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelmére az ingatlanon a lakófunkció megtartása mellett, második, önálló rendeltetési egységet
lehessen kialakítani.
Javaslat a 0267/40 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására. A képviselőtestület elfogadta, hogy a szennyvíztisztító telep fejlesztése érdekében szükséges az ingatlan övezeti
besorolásának módosítása.
Kossuth L. u. 9. szám alatti épület első részének bérbeadása a
Fővárosi Vízművek Zrt. részére
ügyfélszolgálati iroda működtetése céljából – Gyári út 21.,
Lo
son
czi u. 9. önkormányzati

ingatlanokkal kapcsolatos helyiséggazdálkodási döntések.
A Közterület-felügyelet a Dr.
Lengyel Lajos utcából elköltözik, és
a térfigyelő szoba már az új címen,
a Losonczi utca 9. szám alatt kerül
kialakításra. A Dr. Lengyel Lajos
utcai épület felújítása – elavult állapota miatt – gazdaságilag nem
indokolt, elbontása után az ott
régóta fennálló parkolási nehézségek új parkolóhelyek kialakításával
így megoldódnak.
A szintén itt működő Egész
ségbiztosítási Pénztár is áthelyezésre kerül, új irodájuk az Aries
NKft. telephelyén lesz, a portával
szemben (Határ út 12–14.).
A Losonczi u. 9. szám alatt működik a Család- és Gyermekjóléti
Központ (CSSK), de ezt az épületet
kinőtték, ezért további irodahelyiséget kell biztosítani részükre. Erre

Alpolgármester(ek) illetményének, költségtérítésének megállapítása, 29. Alpolgármesterek
tiszteletdíja. Mivel az előző ülésen leszavazta a képviselő-testület,
ezért törvényi kötelesség volt újra
behozni ezt a napirendi pontot, de
a testület most sem szavazta meg
az alpolgármesterek tiszteletdíjának emelését. A törvényességi folyamatot betartva a kérdés a
Kormányhivatalhoz kerül át.
A polgármester tájékoztatóját a
képviselő-testület elfogadta.
A zárt ülésen az április 3-i országgyűlési választás helyi szavazatszámláló bizottság tagjait
és póttagjait választották meg,
melyek nem összekeverendők a
politikai jelölő szervezetek delegáltjaival.
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RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉS, 2022. MÁRCIUS 21.

A képviselő-testületi ülésen Nagy
János polgármester méltatta a
közelmúltban elhunyt Szabó Béla,
az önkormányzat egykori képviselőjének munkásságát, majd az
egybegyűltek egyperces csenddel
rótták le kegyeletüket.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság részére, a
közbiztonságot érintő feladatok
ellátására nyújtott támogatás
elszámolást.
Megállapodás a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal helyi
közbiztonságot érintő feladatok
támogatására. A képviselő-testület
döntése alapján Szigetszent
miklós
Város Önkormányzata 18 millió forint keretösszegű támogatást nyújt,
mely mostantól utófinanszírozással
történik majd, az elvégzett munka
után lesz kifizetve a megjelölt összeg.

2022. április 1-jéig törvény írja elő az
intézményi térítési díjakat, ezt a helyi
rendeletünk szabályozza. A veszélyhelyzeti törvény miatt idén sem
emelkedhetnek a díjak, a két évvel
ezelőtti árak maradnak érvényben.
A Szigetszentmiklósi Napraforgó
Óvodát érintő átszervezés során a
Csépi úti intézmény a Tündérkert
Óvoda nevet kapta.
Városunk önkormányzata a Szi
getszentmiklósi Pitypang Óvoda,
valamint a Szigetszentmiklósi
Apróka Bölcsőde Intézmény
vezetői állásra írt ki pályázatot a
képviselő-testület beleegyezésével. A pályázatok részleteiről városunk weboldalán olvashatnak.

Közvilágítás passzív hálózati elemeinek átadása a Csepeli út–
Lehel utca–Petőfi Sándor utca
kerékpáros közlekedési nyomvonal környezetében az Elmű Há
lózati Kft. számára. A Csepeli út–
Lehel utca–Petőfi Sándor utca kerékpáros-nyomvonal építéséhez az útépítési engedélyben szereplő kikötés
szerint a kerékpárúttal együtt a közvilágítást is ki kell építeni az irányadó
szabályok szerint. Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata a közvilágítási
hálózat bővítése során Csepeli út–
Lehel utca–Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal mentén kiépítésre kerülő hálózat passzív
elemeit a kivitelezést követően térítésmentesen átadja az Elmű Hálózati
Kft.-nek.
Az 583/2021. (XII. 13.) sz. önkormányzati határozat és a 281/
2018. (IX. 5.) sz. önkormányzati
határozatot módosító 60/2021.
(II. 18.) sz. önkormányzati határozat módosítása. A március 3-i
ülésen a BLÉB költségvetési módosító
javaslatában az szerepelt, hogy a továbbiakban a Tanösvény karbantartása kerüljön ki az Aries NKft. munkáiból, és azt ezentúl a Sveda Zsolt képviselő által elnökölt Felső-Duna-ági
Természet és Környezetvédelmi Köz

Az intézményi térítési díjakról
szóló 28/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

alapítvány végezze, évi 6 millió forintért. Mivel 2022. március 15-ig a
munkálatokat az Aries NKft. végezte,
Nagy János az előterjesztésében javasolta, hogy a hatmillió forint csak
részarányosan járjon a közalapítványnak, az Aries eddig elvégzett
munkája ebből az összegből, ne egyéb
forrásból legyen fedezve.
Ezenkívül az is a módosító javaslatban szerepelt, hogy a síkosság
mentesítésre megállapított évi bruttó
65,5 helyett bruttó 39 millió forintra
módosuljon az Aries NKft.-vel kötött
szerződés. Ezzel kapcsolatban Viola
Károlyné, az Aries NKft. ügyvezetője
jelezte, hogy az orosz–ukrán háború
miatt megemelkedett üzemanyagárak, valamint a síkosságmentesítésre
használt só ára is jóval magasabb lett,
ezért kéri, hogy a módosításokat ne
fogadja el a képviselő-testület.
A testület végül úgy döntött,
hogy a Tanösvény karbantartása átkerül a Felső-Duna-ági Természet- és
Környezetvédelmi Közalapítványhoz,
illetve az áprilisi testületi ülésre készüljön egy olyan előterjesztés, amely
tartalmazza azt, hogy milyen forrásból lesz pótolva az Ariesnek a síkos
ságmentesítésre szánt összeg.
Szigetszentmiklósi Csépi úti óvoda építése (PM_OVODAFEJLESZ
TES_2017/28) c. projekt keretében pótmunka megrendeléséhez
szükséges döntés II. (sürgősségi
indítvány). A beruházással kapcsolatos pluszmunkák kifizetésének
megindoklását Jaksa-Ladányi Emma
nem tudta részletesen alátámasztani,
ezért Nagy János polgármester levette a napirendi pontot.

Életet mentett gyors beavatkozása
A március 3-i képviselő-testületi
ülésen Orova Csaba, az Aries NKft.
munkatársa elismerő oklevelet vehetett át munkája közben végzett
bátor, életmentő cselekedetéért.
Orova Csaba 2021. december
15-én Halásztelek településen az
Aries Nonprofit Kft. háztartásihulladék-begyűjtést végző járata súlyos balesetet szenvedett. A hul
ladékbegyűjtő célgépet egy személygépkocsi és egy kamion sikertelenül próbálta kikerülni, összeütköztek, és a hulladékgyűjtő teherautó hátuljába csapódtak. A becsa-

pódás során az egyik rakodást
végző munkatársuk, Kocsis Sándor
súlyos, életveszélyes sérüléseket
szenvedett. A járaton dolgozók szabályszerűen végezték a munkájukat, sajnálatos módon esélyük sem
volt elkerülni a balesetet. A sebesült
munkatársunk életét rakodótársa,
Orova Csaba mentette meg úgy,
hogy az életveszélyes és sokkos állapotban lévő kolléga ellátását
azonnal megkezdte, az artériás vérzést egy övvel történő szorítókötéssel a mentők megérkezéséig
csillapította. Orova Csaba rakodó

gyors és szakszerű életmentő tettének jóvoltából sikerült a sérültet
kórházba vinni, ahol műtéti úton
ellátták, így az azonnali és szakavatott ápolásnak köszönhetően maradandó sérülése nem keletkezett,
mi több, azóta már felgyógyult és
ismét dolgozik.
A nyílt ülésekről készült
videó
felvételeket a „Sziget
szentmiklós Város Önkormány
zata” YouTube-csatornán, vagy
a „Szigetszentmiklós Város Hi
va
talos Oldala” Facebook-ol
dalon megtekinthetik.
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MÁRCIUS 15.
MA IS AZ ÖSSZETARTOZÁSRÓL SZÓL
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
kezdetének 174. évfordulóján Komáromy Alajos
és Kardos István ’48-as főhadnagyok síremlékei
nek koszorúzásával kezdődött a március 15-i
megemlékezés Szigetszentmiklóson, a Városi
Temetőben. A résztvevők ezután a városháza
előtti téren Nagy János polgármester és Len
Emil Balázs, testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós
alpolgármesterének ünnepi beszédeit hallhatták. Mindketten hangsúlyozták nemzetünk egységét, a szabadságharc és az aktuális orosz–ukrán háború során mutatott összefogást.
„A magyar nép történelme máig bővelkedik
felemelő eseményekben, sorsfordulatokban, de
szerencsétlen tragédiákban, súlyos véráldozatokban is. Ez utóbbiak különösen a XX. századra
jellemzőek, de ha ma körültekintünk sem lehetünk nyugodtak. A világjárvány után, mely fizikailag szétszakította a családokat, barátokat,
ismerősöket, és veszteségekkel is számolnunk
kellett/kell, manapság a szomszédos fegyveres
konfliktus okoz zaklatottságot, bizonytalanságot bennünk. (…) Az ünneplés során összekötjük

a múltat a jelennel, és megpróbáljuk kiolvasni
belőle a mának szóló üzenetet. Március 15-e
rekonstrukciójától függ, hogy számunkra men�nyire válik értelmezhetővé az immár történelmivé vált idő. Az ünnep vállalható érzelmi töltése,
a közös együttlét, nemzeti szimbólumaink intenzív jelenléte és közelsége hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy újra és újra átélve a mához vezető
történelmi fordulókat, személyes és kollektív
nemzeti identitásunkban megerősödjünk, és a
közösségi szolidaritás élményében részesüljünk.
(…) Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is ünneplőbe öltözik,

szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a
magyar szívdobbanás, összejövünk mind, akik
tehetik, együtt lenni, szembenézni a múlttal,
álmodni a jövőt, de főleg feltenni önmagunknak
és egymásnak a kérdést: Ment-e ügyünk, a magyarság ügye általunk elébb? Mit tettünk együtt
és külön-külön azért, hogy a szabadságharcosok
által ránk bízott örökséget, magyarságunkat és
mindent, ami ezzel jár: érték és megszokás, röghöz kötöttség és szárnyalás, édes-keserű teher
és kimeríthetetlen erőforrás, tehát mindezt
megőrizzük, új értékekkel és tartalommal gazdagítsuk-gyarapítsuk, hogy aztán továbbadhassuk
az utánunk jövőknek? (…) Vállt vállhoz vetve
küzdünk, hogy ezt a földet újabb ezer esztendőre biztosítsuk gyermekeinkek" – fogalmazott Len
Emil Balázs.
Az ünnepi műsorban közreműködött a
Carmen Cavea Társulat Ágyúszóval hirdetik
című előadásával, a Székely Miklós Városi Kórus,
az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fúvós
Zenekara és Fanfár Együttese, valamint a Vitéz
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium tagjai.

Kovács Zoltán tűzoltó őrnagy, Szigetszentmiklós
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
Kardos István Díjat vehetett át Nagy János polgármestertől. A parancsnok több mint 26 éves tűzoltói
szolgálati ideje alatt tanúsított szorgalmáért, emberséges magatartásáért kapta a kitüntető díjat.
Szakmai hozzáértését mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy parancsnoksága „2021 Év Hivatásos Tűz
oltóparancsnoksága” címet ért el országos szinten.
A forradalom és
szabadságharc
emléknapja kapcsán márciusban
Kertai Zalán festőművész Hadtör
ténet a vásznakon
című kiállítását
láthatták az érdeklődök a Városi
Könyvtár és
Közösségi Házban.
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Az Ukrajnából menekülők támogatása és befogadása folyamatosan történik Szigetszentmiklóson is. Nagy János, városunk polgármestere az orosz–
ukrán háború hírét követően – az összehangolt segítségnyújtás érdekében
– kerekasztal-beszélgetésre hívta a városunkban működő egyházi gyülekezetek, civil és humanitárius szervezetek képviselőit. Az adománycsomagok gyűjtését, elszállítását valamennyi szervezet önállóan is végzi.
Önkormányzatunk ideiglenes adománygyűjtő pontja átköltözött a
Városi Könyvtár és Közösségi Házból (VKKH) a Csépi út 71. szám alatti
önkormányzati ingatlanba, ahonnan az adományokat a Magyar
Vöröskereszt munkatársai juttatják el a környéken elszállásolt menekültekhez.
Pénzbeli adományt továbbra is elhelyezhetnek a VKKH gyűjtőládájába,
valamint banki átutalással a Humanitas ’91. Közalapítvány számlaszámára (11742252-20026532).
A szigetszentmiklósi szálláslehetőségek lassan elfogynak, és az önkormányzatnak jelenleg nincs olyan ingatlan a tulajdonában, mely alkalmas
lenne erre a célra. Nagy János – a környező települések polgármestereivel
való egyeztetés után – március 7-én levelet írt a Pest Megyei Rend

őrfőkapitányság, a Magyar Állam, az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság, a belügyminiszter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
valamint Bóna Zoltán országgyűlési képviselő részére, melyben a Magyar
Állam tulajdonában lévő gyártelepi, régi rendőrségi épület lakhatóvá tételére kérte a címzetteket.
A lapzártánkig beérkezett válaszlevelek sajnos nem nyújtanak megoldást a helyzetre. Polgármesterünkkel a többi között azt közölték, hogy:
„Szigetszentmiklós-Gyártelep városrészben található régi rendőrségi
épület tulajdonosa a Magyar Állam, aki tulajdonosi jogait az MNV Zrt.-n
keresztül gyakorolja. A Pest MRFK az épület vagyonkezelője. Az épület
kiürítésére 2017-évben került sor, ezzel egy időben a közművek leválasztása is megtörtént, így az épület lakhatóvá tétele jelentős forrásokat
igényel. Az ingatlant 2022. 01. 28. napján 32058/220128 árverési számon hirdette meg az EAR-ben az MNV Zrt., azonban az árverésen érvényes ajánlat nem érkezett. Az ingatlanok ismételt (második körös)
meghirdetésére még nem került sor.”
Városunk vezetősége továbbra is keresi a szálláslehetőségeket,
és fogadja a Tisztelt Lakók felajánlásait.

KÖSZÖNJÜK AZ EDDIG TANÚSÍTOTT SEGÍTŐKÉSZSÉGÜKET!
FOGJUNK ÖSSZE EGYÜTT AZ UKRAJNAI MENEKÜLTEKÉRT!
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Új eszközöket kaptak a szigetszentmiklósi mentősök
Új eszközöket kaptak a szigetszentmiklósi
mentősök. Nagy János 2021-es polgármesteri
keretéből 1 millió forintot biztosított sürgősségi mentéstechnikai eszközök beszerzésére az
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület részére. A fent említett összegből a
többi között lapáthordágyak, Ambu Mark-bal
lonok, pulzoximeterek és egyéb, oktatási eszközök kerültek március 11-én átadásra. Ezúton is
köszönjük a Szigetszentmiklósi Mentőállomás
összes dolgozójának munkáját.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!
A tömeges megbetegedést okozó humán járvány megfékezése érdekében
a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beíratást az alábbiak betartásával kell megtenni:
A gyermekek óvodai felvételi előjegyzéséhez a bejelentkezést a szülők/
törvényes képviselők a Szigetszentmiklós Önkormányzata által fenntartott óvodákban, a meghatározott körzetek szerint, az óvodák e-mail-címein 2022. április 1-jétől április 22., péntekig tehetik meg, személyesen
2022. április 25–27-ig. (Felmentési kérelem beadási határideje 2022. április 15.) Az e-mailen bejelentkezők előre meghatározott időpontban
írathatják be a gyermekeket.

A HÉV-MEGÁLLÓ FELÚJÍTÁSA A CÉL
– pályázaton érkezhetnek a tervek –

Szigetszentmiklós József Attila-telep HÉV-megálló új előtér és parkolóház tervezése című nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a BFK Budapest
Fejlesztési Központ 2022. március 7-én.
A tervpályázati dokumentáció – többek között – tartalmazza a pályázók körét, valamint a tervezési feladatot is. A kiíró a szigetszentmiklósi
József Attila-telep HÉV-megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan, annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is kéri jelen tervpályázat keretében. Kiíró
mindezt azzal a céllal is teszi, hogy az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése, valamint a H5 szentendrei HÉV és a H6-H7 ráckeveicsepeli HÉV-vonalak korszerűsítése, összekapcsolása és a Kálvin térig
történő meghosszabbítása megvalósulhasson.
A pályázati dokumentáció letölthető városunk honlapján Tervpályázat
a József Attila-telep HÉV-megálló megújításához címmel közérdekű hí
reink között.

A beiratkozásról szóló további információkat – felmentési kérelmet, kitöltendő adatlapokat, a 2022/2023. évi óvodai körzetlistát – városunk honlapján találják: https://szigetszentmiklos.hu
2022. április 21–22-én a tanköteles korba lépő gyermeket a szülő/
törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamába. A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik, a felvétel jelentkezés alapján történik, melyről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató a tanulói jogviszony létesítéséről vagy
a kérelem elutasításáról írásban értesíti a szülőt. A döntéssel szemben 15
napon belül indíthat eljárást a szülő. A Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ részletes közleményét – az általános iskolai beiratkozással, valamint az általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatban – az alábbi linken
olvashatják: https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi
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ÉLELMEZÉSI
KONGRESSZUS
változásáról, a szigetszentmiklósi
közétkeztetésről, ételmaradék,
ételhulladék kezeléséről, valamint
az iskolai menzákról. A konferenciát Nagy János polgármester
nyitotta meg. Köszöntője során
háláját fejezte ki Kiss Sándorné
Katikának, aki az ÉLOSZ-ban eltöltött sokéves szervezői munkájáról mondott le a mai rendezvényen. Kati néni fontos szerepet
tölt be városunk intézményeinek
étkeztetésében, több mint négy
évtizede kezdte pályáját.

Fotó: GettyImages

Élelmezésvezetői Konferenciát
tartott március 9-én az Élelme
zésvezetők Országos Szövetsége
(ÉLOSZ) a Városi Könyvtár és
Közösségi Házban. Az eseményre
az ország minden részéről érkeztek élelmezésvezetők, konyhai
dolgozók, kiállítók, illetve olyan
beszállítók, akik a konyhákat látják el élelmiszerekkel. A program
során előadásokat hallhattunk
többek között a táplálkozástudomány területén zajló kampányokról és programokról, rendeletek

OSCAR-DÍJAS

A SZIGETSZENTMIKLÓSI ÖREGDIÁK
Sipos Zsuzsanna a hazánkban forgatott Dűne című film berendezőjeként legjobb látvány kategóriában a film látványtervezőjével, Patrice
Vermette-tel közösen vehette át a filmesszakma legrangosabb díját.
A majosházai Sipos Zsuzsanna a szigetszentmiklósi Batthyány
Kázmér Gimnáziumban 8 évig tanult, majd 2004-ben érettségizett.
Március 27-én Los Angelesben, a 94. Oscar-gálán, aranyszoborral
a kezében elmondta, hogy a Dűne készítése volt élete legnagyobb
kihívása és az egyik legjobb élmény, melynek minden percét élvezte.
Bízik benne, hogy másoknak is megmutatta, minden ember előtt állnak nyitott ajtók a sikerhez.

MÁSODSZOR IS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A LEVENDULA ÉS KERT CUKRÁSZDA
A legjobb öt közé került a szigetszentmiklósi
Levendula és Kert cukrászda édessége idén is,
immár második alkalommal. A XVI. „Magyar
ország Tortája” versenyre Lakatos Pál cukrász a
„Kék kötény kincse” elnevezésű tortát álmodta
meg feleségével, Bicsérdi Viktóriával, a család és
munkatársak többi tagjával közösen.
„Leírhatatlanul jó érzés, hogy ismét bejutottunk a legjobbak közé” – mondta Lakatos Pál, aki
elárulta, hogy a torta névválasztásában és ízvi
lágában is gyermekkori élményei irányították:
„Generációk óta a családom egy része szigetszentmiklósi, sokan foglalkoztak mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, akiknek a munkaruhája a jellegzetes kék kötény volt. Em
lékszem, hogy nagymamámmal ilyen köténybe
szedtük a meggyet is, ami a bejutott tortánk
alapanyagául szolgál.”

Lisztmentes, fahéjas, speciális barna cukros
piskóták között rumos meggyzselé várja majd az
édesszájúakat nyáron. A Magyar Cukrász Ipar

testület szakmai zsűrije háromfordulós értékelés
után, júniusban hirdeti ki a győztest, akinek tortáját az augusztus 20-i ünnepségen kóstolhatjuk
meg először. A nyertes finomságot ezután hazánk több száz cukrászdája árusítja majd.
Tavaly a Magyarország Tortája verseny harmadik helyét érte el a Levendula és Kert cukrászda. 2021-ben városunk egyik leghíresebb
szülötte, Ádám Jenő előtt tisztelegve a Szabacsi
Rubato nevű torta aratott sikert.
(Képek forrása: Levendula és Kert cukrászda,
Magyar Cukrász Ipartestület)
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VÁROSUNK LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA CÍMET KAPOTT A CSONKA 10. A
A „Javíts egy jegyet” elnevezésű országos pályázaton a Szigetszentmiklós
legszorgalmasabb osztálya címet az Érdi SZC Csonka János Műszaki
Technikum 10. a osztálya nyerte. Sztanó István osztályfőnökükkel az
előző tanév osztályátlagát 0,17-tel emelték meg az idei első félév végéig.
A pályázatot kiíró 8K Alapítvány célja a diákok tanulmányi eredményeinek javítása, valamint ennek jutalmazása. Tét a miskolci Kamaszfesztiválon
való részvétel volt, mely fesztivál – azon túl, hogy megfelel a pedagógiai
előírásoknak – megismerteti a tanulókkal hazánk kulturális örökségeit és
számtalan közösségi élményt biztosít diáknak, tanárnak egyaránt. A pá
lyázati kiírás kitért arra a lehetőségre, hogy a települési nyertesek kirán-

dulását a település önkormányzata fizeti. Önkormányzatunk nevében
Lupa János Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bi
zottságának elnöke gratulált a Csonka osztályának. Köszöntőjében elmondta, hogy gyakorló pedagógusként duplán büszke a nyertes osztályra, ez az eredmény egy nagyon pozitív visszacsatolás a pedagógusoknak
és a szülőknek is egyaránt. Városunk vezetősége természetesen támogatja a nyerteseket, és biztosítja számukra a négynapos kirándulás
költségeit.
A támogatást vállaló önkormányzatok számára a Kamaszfesztivál
Szervezőiroda Kamaszbarát Önkormányzat címet adományozott.

Humorral, vidáman, őszintén… ahogyan ő élt…
Ilyen hangulatban nyílt emlékkiállítás Somogyi György Munkácsy-díjas szigetszentmiklósi festőművész alkotásaiból. A Városi Galériában Somogyi vibráló
ecsetnyomai, a vonalak, pöttyök színes játékai között beszélgetéssel idézték fel
a művész, a barát, a tanár, a volt kolléga életművét, melyet ránk hagyott.
A festőművész idén január 4-én hunyt el. Neve több ponton forr össze
városunk kulturális életével. Puha Ferenccel közösen alakították meg az
Insula, majd a már nemzetközileg ismert Patak Csoportot. A többi között a
Patak Képzőművészeti Egyesületet és a Városi Galériát is ő hívta életre, illetve vezette. (Somogyi György életútjáról, munkásságáról, elismeréseiről a
Kisváros februári számában részletesebben írtunk.)

BACHOT MINDENKINEK SZGETSZENTMIKLÓSON IS!
Ebben az évben is csatlakoztunk
ahhoz az országos mozgalomhoz,
amely Johann Sebastian Bach márciusi születésnapja köré szerveződik
országszerte. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy idén én
szervezhettem az Ádám Jenő Általá
nos Iskola és Alapfokú Mű
vé
szeti
Iskola Bach Mindenkinek című előadását, melyet március 24-én az iskola hangversenytermében hallhattak a felső tagozatos diákok. Sziget
halomról is érkeztek hozzánk vendégek, az ottani zene tagozatos osztályok diákjai és tanárai látogatták
meg a programunkat. Igyekeztünk a
zenészóriás életét és munkásságát
olyan formában bemutatni, hogy az
a fiatal közönség számára érdekes,
színvonalas és tanulságos legyen.

Közösen az iskola zongora szakos
tanáraival ötleteltünk, így Bachot
egy mágikus telefon segítségével
hívtuk fel a múltban, kérdéseket
tettünk fel neki, s míg ő válaszolt,
képekkel illusztráltuk életének minden fontos mozzanatát. Az érdekes
kérdésekre válaszolva a gyermekek
hiteles és pontos leírást kaphattak
Bach személyiségéről, zenéjéről, életéről, koráról. A képek mellett élő
muzsikával, sőt a balettórák táncosainak modern táncával (akik az orgona sípjait személyesítették meg) is
szemléltettük Bach zenei világát iskolánk hegedűs, gitáros, klarinétos,
zongorista növendékei segítségével.
Nemcsak a gyerekek élvezhették
ezt az előadást, hanem jómagam is,
hiszen a napokon át tartó hosszas

kutatómunka még számomra is sok érdekességet világított meg Bach
hal kapcsolatban. A koncert végén olyan gratulációt és biztatást kaptunk szakértő
kollégáktól, hogy más helyszínen is
érdemes volna megismételni, akár
felnőtt nézők előtt is ezt az ismeretterjesztő előadást. Ez az elismerés
nem csak nekem, de kollégáimnak is
feltétlenül jár. Kerek Ferencnek, aki
Bach szerepébe bújt, Anducska Ka
talinnak, aki frappáns köszöntőjével
beindította az előadást, Kristófi
Lászlónak, aki színvonalas orgonajátékával emelte a hangulatot.
Kristófi László kiváló orgonajátékát a Kossuth utcai református temp
lomban is hallgathattuk néhány nap

múlva, szintén a Bach
Mindenkinek Fesztivál részeként a református egyházközség szervezésében.
Köszönet a felkészítő
tanároknak, akik áldozatos munkával tanították
hangszeres palántáikat, és
a növendékeknek, akik idejüket feláldozva színpadra álltak, hogy bemutassák, mit tanultak. És természetesen a műszaki kollégáknak, akik
gondoskodtak arról, hogy a színpadi
világítás, hangzás, vetítés zavartalanul működhessen. Bízom benne,
hogy ez a rendhagyó énekóra egy
picit közelebb vitte a gyerekeket a
klasszikus zenéhez, Bachhoz, a zene
szeretetéhez. Ha ez egy aprónyit is
sikerült, akkor örül a szívem, hogy
nem dolgoztunk hiába.
Brezovácz Mirjam
a zongora tanszak vezetője
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2022. áprilisi programok
2022. április 5., 12., 19., 26.,
kedd 
09.30–11.30
Baba-Mama Klub
Helyszín: Városi Könyvtár és
Közösségi Ház (továbbiakban VKKH)

2022. április 12., kedd
11.00–18.00
Véradás
Szervező: Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete. Helyszín: VKKH

2022. április 7.–május 4-ig
PÁLFY JULIANNA festőművész, író
és PÁLFY ISTVÁN PUTYU festőművész, grafikus SZÍNRŐL SZÍNRE
című kiállítása. Bővebb információ:
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria

2022. április 12., kedd  18.00
Gyémántcsiszoló előadás-sorozat
Hogyan mutassunk értéket egy
ijesztővé váló világban?
Előadó: Szertics Péter pszichológus
Szervező Városbarát2310 Egyesület
A belépés díjtalan. Regisztráció:
info@varosbarat2310.hu e-mail-címen szükséges! Helyszín: VKKH

2022. április 9., szombat
10.00–15.00
V. Miklósi Futónap, személyes
nevezés és rajtcsomag-előátvétel
Személyes nevezéseket korlátozott
számban tudunk fogadni!
Helyszín: VKKH-aula
2022. április 10., vasárnap
08.00–14.00
V. Miklósi Futónap
Családi futónap változatos távokkal:
500 m, 800 m, 1000 m,
3,5 km, 8 km, 21 km
Kísérőprogramok az egészséges
életmód és sport jegyében. Infor
máció és jelentkezés: www.futonap.
szszm.hu
Gyülekező- és eseményközpont: Vá
rosi Sportcsarnok
2022. április 10., vasárnap
17.00
Szigetszentmiklósi Színházi
Előadások
Szent Anna-tó legendája című játék
hang- és fényhullámokon. Élő koncertes árnyszínház a Gyergyószár
hegyi Kulturális és Művészeti Köz
pont és a testvérvárosunkból érkező
Gyergyószentmiklósi Halvirág Báb
színház vendégszereplésével.
Ingyenes jegyek igényelhetők a
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
információs pultjában. * Az előadást
12 éves kor felett ajánljuk.
Helyszín: Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI Hangversenyterem

2022. április 13., szerda 18.00
A Magyar Költészet Napja
alkalmából
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
című elbeszélő költeményt a Ger
gely Theáter előadásában mutatjuk
be. Játékidő: 50 perc. Jegyár: 3500
Ft. Jegyek kaphatóak a VKKH-ban
és a jegy.hu-n. Helyszín: VKKHszínházterem
2022. április 20., szerda 19.00
Bakelit Barát 2310 Klub
Vendégek: a Margaret Island alapító
tagjai: Lábas Viki, Törőcsik Kristóf,
Füstös Bálint. A lemezjátszón forog:
Hol marad az én történetem c. legújabb lemezük. Házigazda. Ivády
Vajk zenész. Belépőjegy: 1500 Ft.
Szervező: Városbarát2310 Egyesület.
Helyszín: VKKH
2022. április 22., péntek 19.30
Nemcsak Jazz Klub:
Vendég: Borbély Mihály
Fellép: Hajdú Klára Quartett
Tagok. Hajdu Klára – ének, Cseke
Gábor – zongora, Soós Márton –
nagybőgő, Richter Ambrus – dob
Helyszín: VKKH
2022. április 23., szombat
16.00
Tavaszi Családi Délután a Német
Nemzetiségi Klub közreműködésével

A rendezvényen a Handabanda
Zenekar Dalos közlekedés című műsorával szórakoztatja a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Az előadás után
táncházzal, a témához kapcsolódó
kézműves foglalkozásokkal és a
Német Nemzetiségi Klub közreműködésével finom, dekorálható sütikkel készülnek. Helyszín: VKKH
2022. április 24., vasárnap
17.00
Szigetszentmiklósi színházi előadások:
Lengyel Tamás: Kitolás című estje,
avagy Apanevelés kezdőknek és haladóknak
* Az előadást 14 éves kor felett
ajánljuk. Helyszín és műsorváltozás
jogát fenntartjuk.
Jegyár: 3500 Ft. Jegyek kaphatók a
VKKH-ban és a jegy.hu-n.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Is
kola és AMI Hangversenyterem
2022. április 28., csütörtök
18.00
Cinema Sziget Filmklub
3D-vetítés a Föld napjához kapcsolódva. Fantasztikus természetfilmekben gyönyörködhetnek a háromdimenziós technológia segítségével.
Kövessük az évszakok változását hazánkban 3D-szemüvegen keresztül!
(Balaton, Tisza-tó, Gerecse, Aggtelek,
Hortobágy, Gemenc.) Csodás tájak
sok-sok állattal, növénnyel a vásznon.
Majd felfedezzük a Velencei-lagúnát
és gondolázunk Velence szűk csatornáin. Jegyár: 500 Ft. Helyszín: VKKHszínházterem
2022. április 29., péntek 17.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Előadás az Aranybulláról
Szervező: Magyar–Finn Baráti Kör
Helyszín: VKKH
2022. április 29., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub – A Ma
gyar Film Napja alkalmából
Genezis – magyar dráma, 120 perc,
2018. Rendező: Bogdán Árpád.

Főszereplő: Cseh Annamária.
Vendég: Bogdán Árpád rendező, forgatókönyvíró
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 700 Ft/
nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH-színházterem
2022. májusi
előzetes programok
2022. május 1., vasárnap
8.00–22.00
Miklósi Majális
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark
2022. május 2., hétfő  16.00
Városi Anyák Napja
Helyszín: Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI Hangversenyterem
2022. május 3., 10., 17., 24., 31.
kedd 
09.30–11.30
Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH
2022. május 6., péntek  19.30
Halgasd Helyben Könnyűzenei
Klub:
Fellép: Petruska (zenekaros)
A zenekar tagjai: Borbély Tamás –
basszusgitár, Egri Márton – dob,
Szabó Tamás – billentyűk
Helyszín: VKKH
Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elővételben vásárolhatók a
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
információján és a jegy.hu oldalon!
A Városi Könyvtár és Közösségi
Ház hétfőtől csütörtökig 11-től 18ig, szombaton 9-től 13-ig tart nyitva, és továbbra is elérhető Ablakot
nyitunk a világra programunk,
melynek keretében hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között ablakos
kölcsönzésre is van lehetőség. A mű
sorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezvényeink az érvényes járványügyi szabályok szerint látogathatók!
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TÖRTÉNELMET ÍRTAK BERCIÉK
Aranyérmes csapattal zárt a szigetszentmiklósi
Bagdány Albert. A március 7-én zárult újvidéki
Kadét Európa-bajnokságon 16 ország indulóit
győzték le a magyar férfi tőrözők. A végjátékban
Lengyelország, Franciaország és Nagy-Britannia
is alul maradt. A Szigetszentmiklósi Tőregylet
versenyzője, Bagdány Albert az arany mellett
ötödik helyezést ért el a junior csapattal.
„Berci szenzációsan vívott a csapatversenyen, végig húzta, hajtotta társait. Férfi tőrcsapat Eb címet – kadét és junior versenyen – még
soha nem nyert. Történelmi eredményt értek
el!” – értékelt Kessler Zoltán. Albert edzője hozzátette az aktuális világhelyzet kapcsán, hogy

nagyon nehéz verseny volt az oroszok miatti
bizonytalanság által is: „Gondoljuk el, küzdünk,
győzni akarunk, és ha egy orosszal kerülünk
össze, akkor utasításra vissza kell lépnünk, és

feladni a versenyt… Szerencsére aztán visszaléptek, de sajnos a szörnyű háborús helyzet
miatt sok jó versenyzőnek veszett kárba sokévi
munkája...”

13

14

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 4. szám

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 4. szám

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK:
11. hét: március 14–20., Szent Miklós Gyógyszertár;
12. hét: március 21–27., Regina Gyógyszertár;
13. hét: március 28.–április 3., Kígyó Gyógyszertár;
14. hét: április 4–10. Elixír Gyógyszertár;
15. hét: április 11–17. Melissa Gyógyszertár;
16. hét: április 18–24. Szent Miklós Gyógyszertár;
17. hét: április 25.–május 1. Regina Gyógyszertár.
Ügyeleti nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 18.00–22.00.
Szombat: 12.00–15.00.
Vasárnap: 08.00–12.00
Elixír Gyógyszertár.: 24/444-228, Ősz u. 15.;
Kígyó Gyógyszertár: 24/368-461, Bajcsy-Zs. út II. üzletsor;
Melissa Gyógyszertár: 24/517-040, Petőfi S. u.12.;
Regina Gyógyszertár: 24/540-915, Tököli u. 99.;
Szent Miklós Gyógyszertár: 24/365-700, Radnóti u. 4.

2022. FEBRUÁR HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Horváth Mónika Emese–Varga Zoltán
Keizer Erika Kamilla–Szerdahelyi István
Váli Roxána–Tóth Roland Tamás
2022. FEBRUÁR HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Ürögi Lajos (1953), Fehér László (1969), Zsoldos Péter (1943), Oláh
Judit (1952), Vida Szabó Sándor Imre (1941), Demény Lászlóné (1956),
Dankó Miklósné (1935), Kis Ignácné (1932)
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