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Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!
Egy tisztességes versenyben és egészséges politikai kultúrában a köszönetnyilvánítás és gratuláció nem az eredmények függvénye. Szintén
független a választás kimenetelétől az, hogy a
magas részvétel a megválasztott országgyűlés és
képviselő legitimációját erősíti.
Éppen ezért mondok köszönetet minden választópolgárnak, aki részt vett az április 3-i parlamenti választáson és gyermekvédelmi népszavazáson. Külön köszönöm mindazok bizalmát,
akik a kereszténydemokrata kormányzás folytatására és rám IGEN-nel, a gyermekvédelmi népszavazáson pedig NEM-mel szavaztak.
Külön köszönet és hála jár annak a megszámlálhatatlan közösségnek, akiknek a munkája, kitartása, együttműködése és imája hozzájárult az
április 3-i sikerhez. Közös győzelem ez, aminek a
gyümölcséből hiszem, hogy minden jóérzésű és
tenni akaró polgár részesülhet választói aktivitástól és politikai hovatartozástól függetlenül.
Biztosíthatom önöket, hogy egy olyan független, gazdaságilag erős és biztonságos
Magyarországért fogok dolgozni, amely a jövőt
évezredes kultúránkra, valamint a magyar emberek és családok erejére alapozza. Térségünkben

Helyi Választási Iroda
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos u. 2.
Telefon:
24/505-503, fax: 24/505-555

KÖZLEMÉNY
A Helyi Választási Bizottság az 1/2022.
(IV. 11.) HVB határozattal a 2022. évi
időközi települési önkormányzati képviselő választást Szigetszentmiklós 6. számú egyéni választókerületében 2022.
június 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.
pedig továbbra is a folyamatos fejlődést fogom
munkálni, különösen a közlekedés és a nevelésioktatási intézményi kapacitásbővítés terén.
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

HAMAROSAN ÁTADJÁK
A CSÉPI ÚTI ÓVODA ÉPÜLETÉT

A Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/E § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022.
évi időközi települési önkormányzati képviselő választáson Szigetszentmiklós 6.
számú egyéni választókerületében a
szükséges ajánlások számát az alábbiak
szerint állapította meg:
Egyéni választókerületi képviselőjelölt
szükséges ajánlásszáma:
06. számú egyéni választókerület
26 ajánlás
Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási
Irodán lehet. Ajánlóív igénylést független
jelölt a választás kitűzése óta, jelölő szervezet jelöltje pedig a jelölő szervezet
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően nyújthat be.
Az ajánlóíveket legkorábban 2022. május
7-én, reggel 8 órától adja ki a választási
iroda.
Szigetszentmiklós, 2022. április 21.
Dr. Szilágyi Anita jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Április 13-án bejárást tartott Bóna Zoltán országgyűlési képviselő és Nagy János polgármester az
épülő Csépi úti óvodánál, ahol tájékoztatást kaptak arról, hogy a műszaki átadásra várhatóan
május végén kerül sor, a gyermekek pedig szep
tembertől vehetik birtokba az új intézményt.
A tervek szerint négy foglalkoztatóteremmel,
100 férőhelyes, komplex akadálymentesített,

melegítőkonyhával, napelemes rendszerrel ellátott, klimatizált óvodaépület valósul meg, melyhez füvesített udvar és 27 darab személygépkocsi-parkoló, valamint út és járda épül.
Városunk polgármestere a helyszínen megmutatta Bóna Zoltánnak az Egészségházat is, és
ismertette a Bucka városrész központjának kialakítási terveit.
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Kedves Szigetszentmiklósiak!
Önkormányzatunk és szerkesztőségünk nevében szeretettel köszöntjük
Önöket májusban! E havi újságunkban életünk legjelesebb személyeit ünnepeljük és életterünk, bolygónk megóvására hívjuk fel a figyelmet. Április
22. a Föld napja, május 1. anyák napja, az utolsó vasárnap, 28. a gyermeknap. A családok minden tagja érintett valamennyi nap kapcsán.
Manapság sem könnyű feladat anyának, szülőnek vagy gyermeknek
lenni… Ma, amikor a szomszédban háború dúl, ahol pandémia miatt aggódunk szeretteinkért, ahol furcsa környezeti változások és annál rémisztőbb
híradások jelzik a globális felmelegedés okozta károkat.

Anyák, szülők nevelik gyermekeiket, s gyermekeink nevelnek minket. Ha
van megértés és szeretet, akkor e kölcsönhatásban mindenki okosabbá,
bölcsebbé és erősebbé válik.
Bízzunk benne, hogy mi, emberek egymást jobbá, tudatosabbá tehetjük
egy felelősségteljes, jó példát mutató világban, ahol nincsenek kéretlen
tanácsok, de annál több az önzetlen segítségnyújtás és tisztelet. Tegyünk
együtt azért, hogy a gyermeki rácsodálkozás világunkra boldog varázslat
maradhasson, hogy milliónyi színpompás virág nyíljon még a nap éltető
sugarai alatt.

TE IS VÁLTOZTATHATSZ
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata egy kérdés:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

A nap alkalmából felteszem ezt a
kérdést városunk idén ballagó diákjainak, és rögtön adok is egy ötletet,
hogyan tudnátok ti, kedves végzősök máris változtatni a világon egy
apró lemondással. Manapság divatos lufikkal ballagni, amit az osztályok egyszerre szélnek eresztenek.
Tudom, hogy ez pár percig nagyon
látványos, azonban a lufik lebomlási
ideje a természetben több év, arról
nem beszélve, hogy az állatok tápláléknak tekinthetik, vagy a rájuk tekeredő madzag okoz súlyos

sérüléseket, nem ritkán halált. Arra
kérlek most benneteket, ha tehetitek, hanyagoljátok ezt a szokást,
ballagjatok lufi nélkül!
Örömömre szolgál, hogy a
Facebook-oldalamon kitett felhívásomra – mely szerint fát adományozok ballagó osztályoknak – számos megkeresés érkezett. A facsemetét együtt ültethetitek el Szi
getszentmiklóson. Bízom benne,
hogy ez mindnyájatok számára szép emlék lesz,
ami szimbolizálja az évekig tartó iskolai össze-

tartozásotokat, és eszetekbe jut, hogy kilépve az
iskolából, egy utolsó, közös, felelős döntést hoztatok.
Köszönöm, ha megfogadjátok a tanácsom, és
a hétköznapjaitokba is beépítitek a környezettudatos életmód legtöbb elemét.
Legyen ez életetek első olyan befektetése,
ami garantáltan megtérül!
Tisztelettel:
Nagy János polgármester
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ÉRDEMJELET KAPTAK
A SZIGETSZENTMIKLÓSI TŰZOLTÓK

Több mint 100-an
Április 12-én is bizonyították a szigetszentmiklósiak,
hogy adni jó. A helyi vöröskeresztes szervezők
szerint is nagyon szépen teljesítettek a lakosok,
összesen 108 fő véradó jelent meg a Városi
Könyvtár és Közösségi Házban. Valamennyien
egyenként, néhány perc alatt akár három beteg
vagy balesetet szenvedett ember életét menthetik meg véradományukkal.
A Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Alap
szervezet legközelebb az áprilisival megegyező
helyszínen, május 11-én, szerdán 12 és 18 óra
között várja a véradókat.

Kiemelkedő helytállásukért Bátorságért
Érdemjelet kapott Mátyás Dénes Rudolf c.
tűzoltó törzsőrmester, a szigetszentmiklósi
hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője és Gergő Péter c. tűzoltó zászlós,
szigetszentmiklósi szerparancsnok a januárban kigyulladt wellnesspark épületében végzett munkájukért. A két hős tűzoltó gyors beavatkozásának és bátor magatartásának köszönhetően a lángokban álló és sűrű füsttel
borított épületrészből egy félig eszméletlen
állapotban lévő nőt és gyermekét mentették
ki, majd adták át a mentőknek.
A jutalommal járó kitüntetéseket dr. Pintér
Sándor belügyminiszter adta át tűzoltóinknak.
Munkájukról és elismerésükről az országos
katasztrófavédelmi havilap is ír. A Katasztrófa
védelem magazin áprilisi számának 15. oldalán olvashatnak bővebben a sikeres életmentésről, a cikket az alábbi linken érhetik el.
https://katasztrofavedelem.hu/25/magazin

(Fotó: Szigetszentmiklós HTP)
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Gratulálunk az elismeréshez és köszönjük a munkájukat!

KÖTETLENÜL
AZ ÁLDOZATSEGÍTÉSRŐL
JÁRŐRÖZÉS NÉGY LÁBON

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság április
19-én tartotta rendezvényét a Városi Könyvtár
és Közösségi Házban, melyre az idősebb korosztályt várták. A résztvevők az őket leginkább
veszélyeztető bűncselekményekről hallhattak,
valamint általános tájékoztatást kaptak a rendkívül széles körű áldozatsegítő rendszer működéséről, arról, hogy mikor, hol és hogyan kérhetnek segítséget, ha bajba kerülnek. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult, kérdés nem
maradt megválaszolatlan.
(Forrás: Szigetszentmiklós
Bűn- és Baleset-megelőzés, Facebook)

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a
húsvéti hosszú hétvégére lovas szolgálatot
szervezett a Tököli Parkerdőben. Április 15én egy erdész, a Készenléti Rendőrség Lovas
Alosztálya, valamint a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság munkatársai járták be a
kirándulók, sportolók által kedvelt helyet.
A közös járőrözés célja a bűn- és balesetmegelőzés, a parkerdőbe látogatók biztonságának, az ott tervezett programok zavartalanságának és nem utolsósorban a vadállomány nyugalmának biztosítása, fenntartása.
A járőrszolgálat alkalmával rendőri intézkedést igénylő eseményt, jogsértést nem tapasztaltak. A Szigetszentmiklósi Rendőr
kapitányság a jövőben is tervez hasonló közös járőrszolgálatot.
(Forrás: police.hu)
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GYEREKEKNEK A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
– ismeretterjesztő kisfilmet ajánl az Aries NKft. –

A környezetvédelmet kiemelt fontosságú feladatként kezeli az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy a környezettudatos magatartás
széles körben történő elterjedését segítse a
szolgáltatási területéhez tartozó településeken.
„Korunk egyik legnehezebben kezelhető problémája a környezetünket esztétikailag deformáló és kellemetlenül érintő hulladékok kezelése. Ahhoz, hogy a hangzatos és méltán népszerű jelmondat „Think global, act local”, azaz
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” a
legtöbb ember számára rutinszerűen elsajátítható lehessen, a legnagyobb szerepet a most
felnövő generáció tölti be. A környezettudatos
magatartásra nevelést nem lehet elég korán
kezdeni, ezért az Aries NKft. örömmel vette az
M2 tv-adótól érkezett felkérést, melyben arra
kérték a társaságot, hogy nyújtson segítséget a
gyerekeknek készülő, „Ha nagy leszek…” című
sorozat egyik epizódjának elkészítésében,
melyben a hulladékbegyűjtés gyakorlati részét
mutatják be a kisebb korosztályoknak is érthető módon.

Az elkészült film amellett, hogy felhívja a
hulladékkezelés fontosságára a figyelmet,
megmutatja azt is a gyerekeknek, hogy milyen
komoly, felelősségteljes és bizony nehéz munkát is végeznek az Aries NKft. munkatársai

annak érdekében, hogy szép, rendezett környezetben élhessünk.
A film megtekinthető a következő linken:
https://mediaklikk.hu/video/m2-matricakha-nagy-leszek-kukas
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ZÖLDEBB, TUDATOSABB VÁROST
CSATLAKOZZON ÖN IS A DUNA-TAKARÍTÁSHOZ
Városunk legközelebbi környezetvédelmi eseményeként önök is részt vehetnek a Szigetszentmiklósi Vízi Sport
Egyesület tavaszi Duna-takarítás programjában. Május 21-én az egyesület tagjai, sportolók és lakosok bevonásával vízről és
szárazföldről egyaránt végzik a Ráckevei (Sorok
sári)-Duna-ág – köztük a Szigetszentmiklósi
Úszóláp és Tanösvény – szakaszainak takarítását.
A programok részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szigetszentmiklos.hu weboldalunkat és Facebook-oldalunkat.

BEMUTATKOZIK AZ ÖKOKÖR SZIGETSZENTMIKLÓS
Április 22. a Föld napja, mely emlékeztet minket
otthonunk csodálatos létezésére, és egyben felhívja a figyelmet törékeny bolygónk megőrzésére.
Városunk programjait színesítve tevékenykednek
a Tudatos Vásárlók Egyesülete által létrehozott
országos Ökokörök, így annak szigetszentmiklósi
csoportja is.
„Rengeteg dologban különbözünk (életkorunk,
lakóhelyünk, családunk mérete, anyagi lehetőségeink stb.), az azonban mindannyiunkban közös,
hogy ezen a bolygón élünk. A környezetünk megóvásában mindenki részt tud vállalni, még ha nem
is ugyanúgy. Mi először a háztartásunk zöldítésé-

vel szeretnénk ehhez hozzájárulni. Az ökokörök,
zöldülő csoportok inspiráló találkozóinak sorozata, ahol megosztjuk egymással már működő
módszereinket, ötleteinket, illetve támogatjuk,
segítjük egymást abban, hogy háztartásaink környezetterhelése egyre kisebb legyen. Egyszerű lépésekkel tesszük fenntarthatóbbá szokásainkat,
ami a Földnek, nekünk és a pénztárcánknak is jót
tesz” – olvasható az Ökokör Szigetszentmiklós elnevezésű Facebook-csoport bemutatkozójában.
Sliwa Tünde moderátor a Kisvárosnak elmondta,
hogy kiscsoportban, interaktív módon zajlanak a
találkozók a Kálvin tér 3. szám alatt (Újvárosi

Református Gyülekezet temploma). A sorozat részeként már maguk mögött tudhatják a hathetes
Kamra című csoportot, melyben az étkezés, főzés
témáját járták körbe. Gyakorlati tanácsokat, környezet- és egészségtudatos fortélyokat, helyi termelők elérhetőségeit osztották meg egymással.
A szigetszentmiklósi alapítók a közeljövőben a
Tiszta otthon című találkozóra készülnek, melyben
ezúttal egy vegyszerektől mentesebb háztartás
kialakítása lesz a cél. Várnak mindenkit, aki nyitott
egy „zöldebb”, környezettudatosabb életre, addig
is néhány tanácsot szeretettel megosztanak o0lvasóinkkal.

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 5. szám

ÓVODÁBAN LENNI JÓ!

Ez volt a címe az ötödik alkalommal megrendezett Szigetszentmiklósi
Óvodapedagógusi Szakmai Napnak, melyre városunk minden óvodájából,
valamint hazánk egyéb településeiről is érkeztek óvodapedagógusok, dajkák, szakmai vezetők. Az idei találkozót április 19-én az Ádám Jenő
Általános Iskola és AMI hangversenytermében a Szigetszentmiklósi Pity
pang Óvoda rendezte. Remek előadókat hívtak meg, az érdekes kiállításokon pedig igyekeztek azokat a gyerekmunkákat is megmutatni, melyek az
elmúlt két év Covid-járvány időszakában születtek. Baráti Ildikó, a
Pitypang Óvoda vezetője a szakmai találkozó részleteiről mesélt.
Baráti Ildikó: „Az elmúlt két évben sajnos a pandémia miatt nem tarthattuk meg a
szakmai napot, ezért most igyekeztünk mindent bepótolni. Nálunk minden évben van
meseíró verseny, melyre a szülők a gyerekekkel együtt nevezhetnek. A szülő megírja az
általa kitalált mesét, majd a gyermek a saját rajzaival illusztrálja a történetet. Ezeket a
rajzos meséket is láthatják a kollégák. Valamint azokat az alkotásokat is kiállítottuk,
melyeket a kollégák a home office alatt készítettek, de mindenféle foglalkozási eszköz
megtalálható. A fejlesztő játékokon át a társasjátékokig, dekorációk stb.
Olyan előadókat hívtunk vendégnek, akik a szakmai tudásukkal kiemelkedőek,
nemcsak nekünk, pedagógusoknak, hanem a gyerekeknek is sokat segítenek a fejlődésük előmenetelében. Nagyon fontos, hogy egy évben egyszer találkozzunk, eszmét
cseréljük és tanuljunk, képezzük magunkat. Az előadások során hallhattuk KozmaVízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus, kiképző család-pszichoterapeuta egyedülálló prezentációját, melyre mondhatjuk, hogy mindig magávalragadó, hiszen olyan
közvetlen, ám mégis profi módon mutatja be a család, az intézmény és a gyermek
kapcsolatát, hogy mindenki úgy érezheti magát az előadása során, mintha csak a saját
kérdéseire kapná meg a válaszokat. Kovács Ildikó önvédelmi instruktor az óvodai
önvédelemről adott tanácsokat, hallhattunk remek előadásokat a szociális segítés
módszertanáról Belák Filoménától és Princz Beátától, a Szigetszentmiklósi Családés Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítőitől, láthattunk egy kisfilmet
Úri Ildikó fejlesztőpedagógus munkájáról, de megtudhattunk fontos dolgokat arról is,
hogy a bábjátékok hogyan hatnak a gyerekek cselekedeteire. Ezt Láposi Teréz Izabella
mutatta be nekünk. Azt, hogy a mesék mit jelentenek a gyermekek fejlődésében, egy
mesepedagógus, Bajzáth Mária tanító mutatta be, majd Albert Tibor gyógypedagógus Fejlesztőjátékok a gyakorlatban című előadásával zártuk a napot.
Külön köszönjük Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának támogatását, valamint nagyon megtisztelő volt Nagy János polgármester és Lupa János képviselő úr
jelenléte és köszöntője.
Bízom benne, hogy a nap végére mindenki még inkább magáénak érezte a szakmai
nap címét, hiszen Óvodában lenni tényleg jó!”
Az előadók között Albert Tibor sok pedagógus számára is példaértékű munkát végez.
A gyerekek által csak Tibi bácsinak becézett súlyos balesetéből felépült gyógypedagógus a saját gyógyulásából merít ötleteket a fejlesztő módszerekhez. Mottója, hogy a
legegyszerűbb feladatok a leghatásosabbak a gyerekek fejlesztésében. Nagyon fontosnak tartja, hogy egy apró mozdulatot, amely a későbbiekben nagyon hasznos lesz
(pl. ceruzatartás), rengetegszer kell ismételni. Addig és addig, amíg a gyereknek
szinte rutinná válik. Ezt természetesen viccesen és sok nevetéssel. Elmondása szerint
a gyerekek akkor tanulnak a legtöbbet, ha a foglalkozások során ők is főszereplők
lehetnek, tehát úgy oktatja őket, hogy a gyermek úgy érezze, ő is képes a pedagógusnak segíteni. Addig mókázik velük, míg a gyerekek mondják neki a helyes megoldást.
Úgy gondolja, a tanítás sikeressége ezzel válik igazán biztossá.
Az esemény Nagy János és Tádics Éva köznevelési és kulturális ügyintéző köszöntőjével kezdődött. A polgármester nyitóbeszédében elmondta, mennyire fontos, hogy
az intézmények és az önkormányzat között szoros együttműködés alakuljon ki, mely
Szigetszentmiklóson megfelelően működik. Jó példaként említette, hogy a pandémia
időszakában mindennap online egyeztetést tartott az óvodavezetőkkel az éppen aktuális változásokról és problémákról, kölcsönösen segítve ezzel egymás munkáját.
Továbbá hozzátette, igyekszik minden olyan kezdeményezés mellé odaállni, ami az
előrelépést szolgálja, ezért támogatta többek között a pedagógusok sztrájkját és az
aktuális szakmai naphoz hasonló konferenciákat is, melyek nélkülözhetetlenek a fejlődéshez.
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70 ÉVES A CSONKA
Az Érdi Szakképzési Centrum Szigetszentmiklósi
Csonka János Műszaki Technikuma idén 70
éves. A kerek évforduló alkalmából április második hetében ,,Csonka-hét” zajlott az iskolában. Az épület főbejáratához április 11-én jubileumi emléktábla került, melyet ünnepélyes keretek között avattak fel. Beszédet mondott
Patai Lajos tagintézmény-vezető, Pergel Antal,
a Szakképzési Centrum főigazgatója és Nagy
János, városunk polgármestere.
Az intézmény névadójára, Csonka János
feltalálóra, tiszteletbeli gépészmérnökre, a magyar autógyártás úttörőjére nem csak a tábla
láttán emlékeznek diákok és tanárok, hiszen a
„Csonka-hét” legtöbb programja a járművek
körül forog. Az autósmozi, a honvédségi járművek felvonulása, a Csepel Autó Gyárt
mány
múzeum látogatása mellett Holló Zsolt drift
versenyző előadását láthatták a tanulók, és a

SpeedZone autótesztelő videósaival is megismerkedhettek. A hét programjai között pályaorientációs és egészségnap is várja a diákokat.
Az ünnep hangulatát emelte, hogy Nagy
János külön, termükben is köszöntötte a 10.a
osztályosokat, akik a közelmúltban „Sziget
szent
miklós legszorgalmasabb osztálya” díjat
nyertek az országos „Javíts egy jegyet” pályázaton. A polgármester gratulált, és ajándékot
adott át a tanulóknak, Sztanó István osztályfőnöknek és Patai Lajos tagintézmény-vezetőnek.

SZÍNES KÖLTÉSZET

A Kardos diákjai nemzetiszínben ünnepeltek
1964 óta minden évben április 11-én, a posztumusz Kossuth-díjas
magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának,
József Attilának születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját.
Városunk iskolái is kiemelt figyelmet szentelnek e napon a verseknek,
irodalomnak.
A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban
például – a modern flashmob műfaját választva – az alsó tagozatos
gyerekek piros-fehér-zöld színű pólót öltve közösen szavalták el József
Attila Kertész leszek című versét.
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SZENT ANNA-TÓ LEGENDÁJA
Szigetszentmiklóson ért véget a turné

Egy turné utolsó előadása, de egy örök
kapcsolat jelent meg Szigetszentmiklós
színpadán április 10-én. A Szent Anna-tó
legendája című élő koncertes árnyjátékot
testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós
Halvirág Bábszínháza és a Petőfi zenei
díjas 4S Street zenekar telt ház előtt
játszotta.

Kulcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális
és Művészeti Központ igazgatója és a gyergyói
Kulturális Bizottság elnöke köszönetét fejezte
ki városunk vezetőinek és a Városi Könyvtár és
Közösségi Ház, illetve a Városi Galéria kulturális szervezőinek azért, hogy ilyen szeretettel
fogadták be ezt a rendhagyó, felnőtteknek
íródott darabot. Az előadáson részt vett
Kisfaludi Aranka, a Pest Megyei Értéktár re-

ferense is, aki a zenés darabtól így „búcsúzott”
a turné végén: „Azt gondolom, hogy Isten
ajándéka ez a produkció, az, hogy Pest és
Hargita megye ilyen jó kapcsolatot ápolnak,
hogy ennyi csodát láthatunk, kaphatunk, és
összekovácsol bennünket. Mindegy, hogy valamikor hol húzták meg a határt, mert mindan�nyian egyek vagyunk. Összetartozunk. Hajrá,
Szigetszentmiklós! Hajrá, Gyergyó!”
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Két év járvány miatti kihagyás után ismét
ünnepelhette városunk a Május 1-jét. A
Kéktó Szabadidőközpontot nyüzsgő, vidám
térré változtatták a szervező, Városi Könyv
tár és Közösségi Ház munkatársai, városunk
művészpalántái, egyesületei, sportolói. Nem
hiányozhatott a dodzsem, a körhinta és a
vatta
cukor sem. Emellett persze számos
program és szórakozási lehetőség várta a
családokat. A Kéktó3Próba idén is a kisebbek kedvencének bizonyult, az ügyességi
feladatok elvégzése után jutalmat kaptak a
gyerekek. A Sziget
szentmiklós Család- és
Gyermekjóléti Központ, illetve a Nagycsalá
dosok Egyesületének asztalainál kézműves
foglalkozáson számtalan kreatív alkotás,

MIKLÓSI
MAJÁLIS
köz
tük anyák napi ajándékok készültek.
Eközben fitness- és sportbemutatók zajlottak, a Sziget Motor jóvoltából például qua
dot, vagy segway-t is kipróbálhattak az érdeklődők.
A délutáni és esti órákban színpadra lépett az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI

fúvószenekara, városunk táncegyesületei,
Békefi Viki & YA OU, Ruszó Tibi, Dér Heni,
Gáspár Laci, valamint Dabi Tibor és az Edi
son Band.
A már hagyományos és népszerű Street
ball Bajnokságra 28 csapat nevezett, az érmeket Nagy János polgármester adta át a
nyerteseknek: U12: I. Gumimaci Komman
dó, II. Bkg 2-es csapat, III. Batyis Betyárok.
U14: I. Taksonyi Ördögök, II. Bkg 1-es csapat, III. Bkg 2-es csapat. U18: I. MSZG, II.
Bajnokok, III. Csak7Tripla. Felnőtt: I. esely.
se, II. Bkg Rockstarz Reunion, III. Kapoddobod.
(A Majálisról készült valamennyi fotónkat
Facebook-oldalunkon tekinthetik meg.)
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2022. májusi és júniusi előzetes programajánló
Május 13., péntek 18.00
Tóth Pitya István grafikusés festőművész
Angyalok alkonya című kiállításának megnyitó ünnepsége
Kiállítását megnyitja:
Varga-Amár László Munkácsy-díjas
festőművész, a MAOE képzőművészeti tagozatának elnöke.
A kiállításról és kísérőrendezvényei
ről bővebb információ:
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria
Május 20., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Apró mesék
Magyar, romantikus történelmi
film, 112 perc, 2019
A történet szerint hónapokkal a II.
világháború után zűrzavar és bizonytalanság uralkodik Magyaror
szágon. Egy szélhámos megpróbál
hasznot húzni ezekből a zavaros
időkből, és amikor menekülnie kell
Pestről, egy titokzatos nő és a fia
nyújt számára menedéket az erdő
mélyén. Miközben háborús démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba keveredik a nővel,
akinek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról.
A Félvilág, A berni követ és az Örök
tél alkotóinak filmje sok izgalmat,
fordulatot és érzelmet ígér.
Rendező: Szász Attila
Főszereplő: Szabó Kimmel Tamás,
Kerekes Vica
Közönségtalálkozó
Szabó Kimmel Tamás színművésszel
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt,
700 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös
ségi Ház (VKKH), színházterem
Május 21–22.,
szombat–vasárnap
Gyermeksakkverseny
Helyszín: VKKH
Május 25., szerda 19.00
Bakelit Barát 2310 Klub

A lemezjátszón forog: Kaukázus:
KpOp c. vynil lemez
Vendég: Kardos Horváth Janó,
a zenekar frontembere
Házigazda. Ivády Vajk zenész
Helyszín: VKKH – Városi Galéria
Május 27., péntek 10.00
Hősök Napja
Helyszín: Református templom
(Kossuth L. u.), Hősök Emlékműve
és Lakihegyi Hősi emlékmű
Május 27., péntek 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Sárik Péter Trió
& Falusi Mariann:
Jazzkívánságműsor magyarul 2.
Sárik Péter dzsesszzongorista, zeneszerző két évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek.
A trió a 2018-ban megjelent első,
„magyaros” anyaghoz hasonlóan
ismét az elmúlt évtizedek hazai
slágereiből válogatott, és ültette át
azokat saját arculatára. A Sárik
Péter Trióhoz ezúttal is Falusi
Mariann csatlakozott, és mint
minden Jazzkívánságműsor esetén, most is egy frenetikus hangulatú, a közönséggel együtt éneklős,
igazi örömkoncert várható.
A zenekar tagjai:
Fonay Tibor – nagybőgő
és Gálfi Attila – dob
Helyszín: VKKH, színházterem
Május 28., szombat
9.00–13.00
Városi Gyermeknap
Alma együttes-koncert
Helyszín: VKKH
Június 4., szombat 19.00
Nemzeti Összetartozás Napja
Helyszín:
Nemzeti Összetartozás Parkja
Június 7., kedd 17.00
Városi Pedagógus Nap
Helyszín: Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI Hangversenyterem

Június 18., szombat 20.00
Nemcsak Jazz Klub
Nyáresti koncert:
Fellép: Canarro
A francia–belga manouche swing,
az argentin tangó, a brazil bossanova, a francia sanzon és a békebeli
magyar kávéházi muzsika keveredik
a Cannaro együttes koncertjein az
amerikai jazzre jellemző szabadsággal, sodró lendülettel, életörömmel.
Tagok. Sidoo Attila – gitár,
Szakál Tamás – hegedű/ének,
Marosi Zoltán – harmonika,
Jakab Viktor – gitár,
Soós Márton – bőgő.
Helyszín: Garden Café kerthelyisége
Június 24–26.,
péntek–vasárnap
Szabadtéri Színházi Hétvége
Helyszín: Városi Könyvtár
és Közösségi Ház parkolója

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és
Közösségi Ház információján és a
jegy.hu oldalon!
A Csepel Autógyár Gyártmány
múzeum április és október között
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
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 műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Rendezvényeink az érvényes
járványügyi szabályok szerint
látogathatók!
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V. MIKLÓSI FUTÓNAP
– több mint ezren álltak rajthoz –

A Városi Sportcsarnok küzdőterén eközben színes programok, sakk,
teqball, asztalitenisz, ugrálóvár és masszázs várta az idelátogatókat.

Április 10-én, a járványhelyzet miatti két év kihagyás után ötödik alkalommal rendezte meg a Miklósi Futónapot a Városi Könyvtár és Közösségi Ház
az ötletgazda Szigetszentmiklósi Futóklubbal. Számos támogató mellett a
Green Riders Kerékpáros Egyesület is közreműködött, ők kerékpárral kísérték a hosszútávfutókat.
Az első rajt előtt közös bemelegítéssel készültek kicsik és nagyok, szigetszentmiklósiak és az ország más településeiről érkezők.
Az 500 métert futó „Csemetéktől” a 21 km-es távot teljesítő profi versenyzőkig, mindannyian startvonalhoz álltak a délelőtt folyamán. Hat kategóriában összesen 1068-an futottak városunk egyik legnépszerűbb
sportrendezvényén.
A csarnok melletti parkolóban ,,Magyarország átfogó egészségvédelmi
programja” keretein belül egészségügyi szűrést szervezett a Szi
get
szentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány. A szűrőkamionban 40 féle
átfogó, ingyenes vizsgálaton vehettek részt a lakosok. A prevenciós vizsgálatok tartalmazták a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, koleszterinszint, köszvény, légúti megbetegedések, allergiák, vénás betegségek, illetve hallás-látás megbetegedések szűrését.
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A versenyfutamokat Nagy János polgármester indította el, majd a nyerteseknek ő adta át a díjakat.
A résztvevők valamennyien oklevelet, az első helyezettek kupát és érmet kaptak, a fődíj tulajdonosa pedig kerékpárral gazdagodott.
500 m – Csemete Futam – lány-fiú első hely:
Csiszér Emma Borbála, Kőnig Konor Kende
800 m – Nebuló Futam – lány-fiú első hely:
Bundics Lora, Szabadi Marcell
1000 m – Tini Futam – lány-fiú első hely:
Misinszky Csenge, Deák Olivér
1000 m – Junior Futam – lány-fiú első helyezettek:
Varga Dominika Zoé, V. Nagy Bendegúz
1000 m – Senior Futam – női-férfi első helyezett:
Kocsis Andrea, Zeller Zsolt

3,5 km – női-férfi első három helyezett:
1. Handó Judit, 2. Fülöp-Wittmann Krisztina Anna, 3. Szikszai Lilla
1. Szász Bence, 2. Korosecz István, 3. Zeller Zsolt
8 km – női-férfi első három helyezett:
1. Makrai Zsuzsanna, 2. Ferenczy Krisztina, 3. Kaltenecker Teréz
1. Hansághy Gergely, 2. Sipos Ádám, 3. Büki Dávid
21 km – női-férfi első három helyezett:
1. Varga Eszter, 2. Sass Diána, 3. Borbás Adrienn
1. Ureczky Bálint, 2. Török-Ilyés László, 3. Szűcs Lajos Gábor.

Gratulálunk minden résztvevőnek!
Az V. Miklósi Futónapról készült fotókat és videót Facebookon a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalán tekinthetik meg.
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK:

18. hét: május 2–8., Kígyó Gyógyszertár; 19. hét: május 9–15., Elixír Gyógy
szertár; 20. hét: május 16–22., Melissa Gyógyszertár; 21. hét: május 23–29.,
Szent Miklós Gyógyszertár; 22. hét: május 30.–június 5., Regina Gyógyszertár.
Ügyeleti nyitva tartás: H.–p.: 18.00–22.00. Szo.: 12.00–15.00. V.: 08.00–12.00
Elixír Gyt.: 24/444-228, Ősz u. 15.; Kígyó Gyt.: 24/368-461, Bajcsy-Zs. út II.
üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517-040, Petőfi S. u. 12.; Regina Gyt.: 24/540-915,
Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365-700, Radnóti u. 4.
ANYAKÖNYVI HÍREK

2022. MÁRCIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Szepesi Eszter Éva – Güven Sükrü Özden; Póth Tünde – Tóth Imre Pál
Palotai Barbara – Heffner Gábor; Szalai Csilla – Diószegi László
Perjési Katalin Ildikó – Greksza András
2022. MÁRCIUS HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Kandi Sándorné (1937), Hatvani Gyuláné (1936), Sárkány György
(1950), Chilkó Ferenc Lajos (1944), Horváth József Ferenc (1944)
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