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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
– összefoglaló a 2021. június 30-i, július 5-i és július 20-i ülések
legfontosabb napirendi pontjairól –

Búcsúzunk Sallai Gábor
képviselőtől
Sajnálattal tudatjuk, hogy elhunyt
Sallai Gábor, városunk 6-os számú választókerületének önkormányzati képviselője.
Sallai Gábor tagja volt a Szociális és
Egészségügyi, a Tulajdonosi, a Közneve
lési, a Nemzetközi Kapcsolatok és Köz
biztonsági, Pénzügyi, valamint a Buckai,
Lakihegyi és Északi Városrészek Fejlesz
tési Bizottságának.
Magasépítő üzemmérnöki végzettségét megszerezve építésvezetőként és
építész-magántervezőként kezdte pályáját. 1986-tól 1991-ig Szi
get
szent
miklós Vá
ro
si Tanácsában beruházási
főelőadóként, 1992-től 2001-ig a Ha
lásztelki Polgármesteri Hivatal műszaki
irodavezetőjeként dolgozott.
1994-től önkormányzati képviselője,
2006 és 2010 között alpolgármestere
volt Szigetszentmiklósnak.
Felesége és három gyermeke gyászolja őt.
Nyugodjon békében, Képviselő Úr!

2021. JÚNIUS 30.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtartotta a rendkívüli
jogrend utáni első rendes testületi ülését.
Összesen 64 napirendi pont került a testület
elé, mivel a Fidesz–KDNP a testületi ülés előtti hétre összehívott rendkívüli ülésen előterjesztett – a rendkívüli jogrend idején történt
– 20 polgármesteri döntés felülvizsgálatát,
ehhez csatlakozva a DK 4 polgármesteri döntés újratárgyalását kérte. A testület többsége
(Fidesz, DK, Momentum) 24 pontot elfogadta
újratárgyalásra. Mivel egy testületi ülés nem
lehet hosszabb 6 óránál, ezért a június 30-án
megtárgyalt 23 napirend feletti pont átcsúszott július 5-re. Így a testületi ülés 12 órán
keresztül tartott, ami 2 munkanapot vett
igénybe.
Az első ülés legfontosabb pontja a Május
1. sétány végén lévő telekkel kapcsolatos
kérdés volt. Mivel a telek sosem volt önkor-

mányzati tulajdonban, ezért fontos volt, hogy
az új tulajdonostól a város megvásárolni tudjon területet az átjárási lehetőség miatt.
Sajnos a testület leszavazta azt, hogy zárt
ülésen vitassák meg a témát, pedig zárt ülésen
lehetett volna a teljes koncepciót megvitatni,
hiszen ott olyan információkat lehetett volna
megosztani, amikkel a további fejlesztési lehetőségekről lett volna szó (parkolási lehetőség,
közösségi épület, átjárási lehetőségek). Mivel
nyílt napirendi pontnak szavazta meg a testület, így a fejlesztési lehetőségekről nem számolhatott be a polgármester, de az új tulajdonos ajánlata alapján és a tájékoztatás tudatában a testület elfogadta a polgármesteri előterjesztést, ami szerint a város megveszi az
átjárónak biztosított területet, ahol rámpát és
lépcsőt fogunk építeni a lakosság számára
annak érdekében, hogy a Május 1. sétányt
összeköthessük a vízparti területünkkel.
Egy másik ingatlanhasznosítás is napirendi
pont volt, ez a Rév úton lévő úgynevezett

Fecske-ház, amely 1990 óta az önkormányzat tulajdonában van, de erre csak most derült
fény. Ez a ház nagyon rossz, elhanyagolt állapotú, így nem felelne meg semmilyen közösségi háznak vagy védőnői szolgálatnak, nincs
parkolási lehetőség sem. Ahhoz, hogy Dunaparti kapcsolódása is legyen, további telekegyeztetésre lett volna szükség. Értékesítése
esetén a befolyt összegből lehetett volna jobb
állapotban lévő ingatlant vásárolni, amelyben
a lakók vagy a védőnők komfortosan érezhették volna magukat. Ám a testület úgy döntött,
hogy az ingatlan ne kerüljön eladásra, készüljön egy prezentáció a ház használatára, abban
az esetben, ha lesz rá fedezet.
Terítékre került a Bucka városrész közlekedési koncepciója. Az elmúlt évben meg
lettek szólítva a lakók, kérdőíveket tölthettek
ki a városrész közlekedésével kapcsolatban. Ez
egy nagy kaliberű változtatás a város életében, ezért volt fontos, hogy rendes testületi
ülésen, és ne csak polgármesteri hatáskörben
szülessen döntés róla. Előtte természetesen a
bizottságok is megtárgyalták a koncepciót, illetve a közlekedési szakértők is elmondhatták
elképzeléseiket. A napirendi pont elfogadásra
került, de a koncepció megvalósítása előtt
több utcaszakaszt rendezni kell, a magántulajdonban lévő területeket az önkormányzatnak meg kell vásárolnia. Ez a folyamat már
elkezdődött.
A szennyvíztisztító kapacitásbővítése is
témája volt a testületi ülésnek. Az ipari parkok
és a civil lakosság növekedése miatt elkerülhetetlen a szennyvíztisztító kibővítése, hiszen
már most ott tartunk, hogy további rákötés
nem lehetséges az ipari parkokba települt cégek számára. A testület végül hallgatott a
szakemberekre, és elfogadta az eredeti napirendi pontot.
Az intézményfelújítási munkálatoknál a
Csicsergő Óvoda volt a legfőbb téma, hiszen
annak konyháját már nagyon régen fejlesztésre vár. Pályázati pénz bevonását tervezik,
de van a költségvetésben is elkülönítve keret,
ha esetleg a pályázat nem lesz sikeres.
Bizottsági ülésen azt a pluszjavaslatot fogadták el, hogy a konyhát klímával, az udvart
pedig műfüves területtel lássák el, erről született egy olyan döntés, amiben meg kell vizsgálni ennek a költségeit.
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2021. JÚLIUS 5.
Az ülés a szigetszentmiklósi bölcsődékkel
kapcsolatos fenntartói döntésekkel kezdődött.
A Fidesz–KDNP frakció vezetője jelezte, hogy a
bölcsődék bezárása nem lenne jó döntés a
városvezetőktől. A Hatósági Osztály vezetője
elmondta, hogy a bölcsődék optimális létszámmal üzemelnek, nincs várólistán egy
gyerek sem, és nem bezárni akarnak, hanem
azt az épületet adjuk vissza a tulajdonosnak,
amelyet már évek óta bérel az önkormányzat
a Petőfi úton magánszemélytől. Ugyanis a kibővített Vackor Bölcsőde el tudja látni az ottani gyerekeket is, továbbá több gyermeknek
tudunk férőhelyet biztosítani, emiatt nincs
szükség a továbbiakban a bérleményre, nem
igényel további kiadást, amelyet bérleti díjra
fizet ki a város. A testület a tájékoztatás után
megszavazta a napirendi pontot.
Nagyon fontos napirendi pont volt az ön
kormányzati határozat módosítása dr. Hargi
tai Róbert háziorvosi praxisjogának elidegenítése, melyet az Egészségügyi Bizottság
korábban nem támogatott. Ennél a napirendi
pontnál az orvoskérdés mellett 200 millió
forint támogatás visszafizetésének kötelezettsége is szóba került. A buckai orvosi rendelő elkészülte után dr. Szilassy Ákos vette át
az elhunyt Hargitai doktor praxisát, aki heti
két alkalommal vállalta el az új rendelőben az
ellátást, ideiglenesen, amíg az új körzet orvosa meg nem érkezik. Mind a vírushelyzet,
mind pedig az országos orvoshiány megnehezítette az új körzet kialakításának tárgyalási folyamatait. Ezekkel az információkkal a
testület elfogadta ezt a napirendi pontot is.
Következő téma a közforgalmú gyógyszertár létesítése volt, mert a polgármester a
veszélyhelyzetben már döntött erről. Az előterjesztés részletesen leírta, hogy az új gyógyszertár a Bucka városrészben lesz kialakítva,
hiszen az OGYÉI által kiírt pályázatra olyan
befektető lett a győztes pályázó, aki pont a
Buckában szeretné megépíteni azt az orvosi
rendelő közelében, ráadásul éjjel-nappal nyitva tartó patika az elképzelés. Ezen informá
ciók után a testület elfogadta ezt a polgármesteri döntést is.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és annak elmulasztásáról és azok
jogkövetkezményeiről is tárgyalt a testület.
A képviselők kérésére a testület társadalmi
vitára bocsátja majd a kérdést, hiszen váro
sunkban vannak gazdálkodók, állattartók, valamint hobbikertészek, így nem lehet egyformán kezelni a lakókat. A pont elfogadásra
került.
Ismét téma volt az Ürge-hegyi fejlesztés
ügyében hozott döntések, telepítési tanulmányról, településrendezési szerződésről, illetve a belterületbe vonási kérelemről vitázott
a testület. Az egyik legtöbb időt igénybe vevő
napirendi pont volt ez. A tavalyi évben még

Jószai Attila volt alpolgármester és JaksaLadányi Emma alpolgármester voltak megbízva az egyeztetések lefolytatásával. Erről számoltak be a Fidesz–KDNP kérdéseire Jószai
Attila és Gyurcsik József képviselő urak. Nagy
János polgármester pedig elmondta, hogy
frakcióegyeztetések alapján ment ki a véleményezés a testületnek, majd a többségi
döntés alapján hozta meg úgy a döntést, illetve azt is említette, hogy az ártárgyalások
után felvette a kapcsolatot a beruházóval,
ahol további 100 millió forintot tudott pluszban még kérni a város részére. A Fideszfrakció ugyan nemtetszését fejezte ki a tárgyalások miatt, végül a testület úgy döntött,
hogy elfogadja ezt a napirendi pontot is.
Az iskolaorvosok illetménykiegészítésének visszavonása című napirendi pont kavart
némi vihart. Talán a címe miatt, hiszen ha
valakinek visszavonják az illetményét, akkor
az azt jelenti, hogy kevesebbet fog keresni.
Jelen esetben ez nem így van, sőt. Több mint
a duplájára emelkedett az iskolaorvosok juttatása, hiszen már a kormány által megemelt
összeget kapják. Így az a korrekció, amit az
önkormányzatok adhatnak, nem került kifizetésre. Határozat elfogadva.
A képviselő-testület munkatervéhez két
javaslat érkezett, Tóth Imre Fidesz- és Jószai
Attila DK-képviselőtől. Véleményük szerint az
SZMSZ-ben megállapított három testületi
ülés kevés. Természetesen a három, az nem
három. A rendeletben minimum három ülés
van írva. Akárcsak eddig, havonta egy testületi ülés a cél, azonkívül természetesen, ha
szükséges, akkor rendkívüli testületi ülés is
tartható, mint ahogy eddig történt. Tehát a
felvetés inkább újabb politikai megnyilvánulás volt, és a határozati javaslat módosítással
végül elfogadásra került.
Civil szervezet kereteinek csökkentése
kapcsán a testület a határozati javaslatot elfogadta, de a Fidesz–KDNP felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbiekben, ha nem lesz
ilyen szűkös az anyagi keret, legyenek kárpótolva azok a szervezetek, amelyek most kevesebb összeget kaptak. A polgármester tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy több
civil szervezet jelezte, a vírushelyzet miatt
nem tudták felhasználni az eddigi támogatásukat, illetve voltak olyan szervezetek, amelyek nem kértek az idei évben támogatást.
A kormányzati elvonás miatt városunknak
jóval kevesebb pénzből kell gazdálkodnia, és
ugyan nem kötelező a civil szervezetek támogatása, a város mégis biztosított számukra.
Ennek fényében a határozati javaslat módosítással elfogadásra került.
A következő napirendi pont a Kakukkfű
utca felújítása volt. A két város közös beruházásában Szabó József fideszes képviselő
szerint Szigethalom jobban járt, mint Sziget
szentmiklós. Nagy János polgármester bemutatott egy 2009-es szerződést, amelyet az

akkori polgármester, tehát Szabó József írt alá
Fáki László, Szigethalom polgármesterével,
illetve azt a képviselő-testületi döntést, ami
szintén 2009-ben lett hozva, miszerint Szi
getszentmiklós vállalja a Kakukkfű utca felújításának 50%-os kifizetését. A napirendi pont
elfogadásra került.
Jószai Attila DK-s képviselő felvetésére a
beszerzési szabályzat módosítása is napirendre került, melyben azt javasolja, hogy az
1 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél a
nyílt beszerzési eljárások részesüljenek előnyben, és azok a város honlapján legyenek köz
zétéve. A hivatal munkatársai tájékoztatták a
testületet, hogy ha a képviselői javaslat elfogadásra kerül, úgy az külön költséget és
pluszadminisztrációt jelent majd a pályázóknak. Ez azt eredményezheti, hogy a kisebb
cégeket kizárhatjuk a pályázók köréből, így a
város vállalkozói köre igencsak megcsappanna. Erről az esetleges módosításról a testület
informális képviselő-testületi egyeztetésen
tárgyal majd.
Abból a 24 polgármesteri döntésből, amit
az előző rendkívüli testületi ülésen terjesztettek elő megtárgyalásra, egy Rév sori ingatlanról is szó volt. Mivel nem vízparti ingatlanról és nem is nagy területről van szó, ráadásul egy több évtizedes hivatali hiányosság
miatt került tárgyalásra, a polgármester azt
javasolta, hogy hasznosabb a város részére
az, ha nem ezt az ingatlanrészt vásárolja meg
a város, hanem a szemben lévő, nagyobb területet, amely rendezetlen, és oda parkolókat
lehetne kialakítani, hiszen köztudott ott a
parkolási probléma, ezzel megoldhatná a város azt. Nem beszélve arról, hogy nem okozunk kellemetlenséget azoknak a lakóknak,
akik érintve vannak a telekrésszel kapcsolatban. Sajnos a testület leszavazta a módosító
javaslatot, és heves vita alakult ki a tulajdonos és azon képviselők között, akik tévesen
állították azt, hogy a tulajdonos engedély
nélkül építkezett volna oda 30 évvel ezelőtt.
Alpolgármesteri megbízás visszavonása. Kis túlzással az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt napirendi pont volt. Jószai Attila
volt alpolgármester kiosztott minden képviselőnek egy általa összeállított anyagot, majd
felkérte a testületet, hogy szavazzanak.
Polgármester úr elmondta, hogy a koronavírus okozta állapot és a kormány által eszközölt pénzmegvonás eredményezte azt a helyzetet, hogy a továbbiakban csak egy főállású
alpolgármesterrel kíván dolgozni. A testület a
napirendi pontról a tájékoztatást elfogadta,
ugyanakkor kijelentette, hogy nem kíván perben állni a Pest Megyei Kormányhivatallal,
ezért arra kérte a polgármestert, hogy a következő ülésre készítsen előterjesztést, amely
megfelel a törvényességi felhívásnak, és ezáltal lehetővé teszi a közigazgatási per megszüntetését.
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JÚLIUS 20. (rendkívüli ülés)
A délelőtti ülésen a 14 fős testületből 8 képviselő vett részt.
Az ülés a Nagy János polgármester által
elmondott nekrológgal kezdődött. A nemrégiben elhunyt Sallai Gábor képviselő úrra
emlékeztünk, majd a testület arról döntött,
hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti őt.
A továbbiakban lakihegyi fejlesztésről
döntöttek a képviselők, a közösségi park és
épület felújítását szavazták meg, az idei évben erre szánt keretösszeg, 20 millió forint
értékben. Ezzel az augusztusi programokat
remélhetőleg már ott tudják szervezni a városrész lakói.
A város hozzájárulását kérte a Nemzeti
Népegészségügyi Központ, hogy MRI- és CTvizsgálatra a Dél-pesti Kórházba járjanak a
szigetszentmiklósiak. Ez könnyebben megközelíthető lesz a lakosságnak, de Ladányi Sán
dor képviselő kiegészítő javaslata az volt, hogy
az önkormányzat szerezzen információkat a
gépek áráról, valamint fel kell venni a környék
polgármestereivel a kapcsolatot, hogy esetleg
több település összefogva megvásárolja azokat, hogy a városlakóknak ne kelljen Buda
pestre utazni, hanem helyben tudják végezni a
vizsgálatokat. A testület a kiegészítő javaslattal a napirendi pontot elfogadta.
A játszóterek folyamatos fejlesztésre szorulnak, így erről is tárgyalt a testület. Sajnos a
gazdasági programban szereplő összegnél

idén a már említett pénzmegvonások miatt
kevesebb jut erre, de próbálják igény szerint
cserélni az elavult játékokat, és újakat telepíteni. A Dujmó lakóparkban például a játszótéri játékok nem EU-kompatibilisek, ezért oda is
juttattak a fejlesztésre elkülönített pénzből.
Ezeken kívül ,,vandálbiztos” pingpongasztalok
is kihelyezésre kerülnek, továbbá új játszótéri
eszközök vásárlásáról döntött a képviselőtestület.
Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése és szerverszoba kialakítása volt a következő napirendi pont. Tavaly már volt egy
próbakamera az egyik parknál, amit online
tudott megfigyelni a közterület-felügyelet is,
és bizony visszaszorította a randalírozást,
jobb lett a közbiztonság. Cél a közterület-felügyelet megerősítése, ennek az egyik állomása, hogy szerverszobát építsünk a kameráknak, ahol a közterület-felügyelők is láthatják
a felvételeket. Így azonnali beavatkozás lehetséges. A DK és a Fidesz nem fogadta el a
szóbeli tájékoztatást a szerver kiépítéséről és
a közterület-felügyelet megerősítéséről, ezért
a javaslatot a szerverszoba kialakításáról írásban kérik egy következő testületi ülésre.
A kamerarendszer bővítése viszont elfogadásra került. A keretösszeg erejéig több helyszínre kerül kamera.
Utolsó napirendi pont a mindenki által
„Jószai-ügyként” ismert téma volt. Elő
ter
jesztés a törvényességi felhívásnak történő
megfelelésnek és közigazgatási per megszüntetése érdekében. Mielőtt erről a pontról

szavaztak volna a képviselők, Jószai Attila a
napirendi pont vitatása közben kiosztatott
Sveda Zsolttal minden képviselőnek egy
Jószai Attila által írt előterjesztést, melyben
kifogásolja a polgármester döntését, és arra
kéri a testületet, hogy helyezzék hatályon kívül azt. Ezenkívül elmondta, hogy ha visszakapja az alpolgármesteri címét, akkor ő július
31-ével lemond arról, de szeretné megkapni
januárig visszamenőleg az alpolgármesteri
fizetését, mindezt annak ellenére, hogy nem
volt ilyen feladatköre január óta. Ezen a ponton a polgármester szünetet rendelt el, hogy
a testület és a jogászok átnézhessék a napirendi pont idején beadott módosító beadványt. Szünet után arról tájékoztatták a hivatal jogászkollégái a testületet, hogy véleményük szerint nem felel meg az Mötv.-nek a
beadvány, és jegyző asszonnyal egyhangúlag
arra kérték a testületet, hogy hagyják a bíróságra a döntést. Ezt a polgármester is kérte,
hiszen véleménye szerint a testület nem
játszhat bíróságot. Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester ekkor közölte a testülettel, hogy
törvénytelen előterjesztéssel nem kíván foglalkozni, így ő nem szeretne tovább részt
venni az ülésen, kikapcsolta a mikrofonját és
távozott az ülésteremből. Ezzel a testület határozatképtelenné vált (7 fő), így az ülést a
polgármester berekesztette.
A testületi ülésekről készült videókat
megtekinthetik Szigetszentmiklós Polgár
mesteri Hivatal YouTube-csatornáján.

TISZTELT
SZIGETSZENTMIKLÓSIAK!
A térképen látható, Május 1. sétányon lévő
területet Szigetszentmiklós Önkormányzata
megvásárolta, hogy lehetőséget biztosítsunk
a Duna-part megközelítésére.
A lejáró építésének tervezett dátumai:
 ideiglenes lejáró (murvaburkolat):
2021. július vége,
 kiépített lejáró (térkő burkolatú lépcső és
rámpa): 2021. szeptember.
A lejáró megvalósulásáig szíves türelmüket
kérjük!
Nagy János
Szigetszentmiklós Város Polgármestere
HÍD A GENERÁCIÓK KÖZÖTT
Városunkban az elmúlt évek során a Híd a
generációk között – A szigetszentmiklósi
József Attila lakótelep szociális célú rehabili-

tációja c. pályázat keretében többek között
megújultak a lakótelepi épületek, az iskola és
udvara, az óvoda, valamint az utak, parkok,
játszóterek, közterületek. Szeretnénk, ha az
alábbi linken található kérdőív kitöltésével

Ön is megosztaná véleményét velünk a beruházással felújított épületek, a létrejött új
közösségi terek és városi funkciók kapcsán.
https://forms.gle/WZY5giYBcGVronZ89
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkezdődött az új óvoda építése Szigetszentmiklós Bucka városrészében. A július 19-re
tervezett alapkőletétel ünnepélyes rendezvényét az időjárás meghiúsította. A munkálatok júniusban kezdődtek, az alapkő és időkapszula elhelyezésére augusztusban kerül
sor. A heves esőzés és vihar okozta károk elhárításában a Szigetszentmiklósi Önkéntes
Tűzoltóság, a Polgárőrség és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kollégái a
nap 24 órájában dolgoztak. Ezúton is köszönjük munkájukat!
Önkormányzatunk a Pénzügyminisztérium,
mint támogató által 2017-ben kiírt óvodafejlesztési pályázaton 400 millió Ft támogatást nyert el. Hosszas előkészítés után 2021
júniusában végre megkezdődhetett az új,
100 férőhelyes, négy csoportszobás óvoda
építése a Szigetszentmiklós, Csépi út 137. sz.
alatt a Bucka városrészben élő fiatal családok szükségleteinek kielégítése céljából.
A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban
nyertes KV-Ép Kft. végzi. A munkák várha
tóan 2021 decemberéig tartanak. A beruházás keretében a kapcsolódó út- és parkoló
építésre, óvodai eszközök beszerzésére, játszóudvar kialakítására és kertrendezésre is
sor kerül. A sikeres hatósági eljárásokat követően 2022 tavaszán nyithatja meg kapuit
az új óvoda.
Önkormányzatunk jelenleg hat óvodaintézményt tart fenn és működtet kilenc feladat-ellátási helyszínen. Az önkormányzat
számára az óvodai ellátás biztosítása 2015.
szeptember 1-jétől 3 éves kor felett kötelező.
A feladatot saját intézményekben, önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanokban, bérelt fix
és konténerépületekben látjuk el. Annak ellenére, hogy a XXI. kerülettel is együttműködési megállapodást tartunk fenn a folyamatosan jelentkező férőhelyhiány megoldására,
a további fejlesztések elengedhetetlenek. Az
új intézménytől azt várjuk, hogy a maximális
csoportlétszámok – jogszabály által megengedett – túllépését csökkenthetjük, a legna-

gyobb kihasználtsággal működő intézményeket tehermentesíthetjük, illetve hosszú
távon a szükségmegoldásként működő konténeróvodákat megszüntethetjük.
A vissza nem térítendő támogatás forrása a Pest Megye Területfejlesztési Koncep
ciója 2014–2030 és Pest Megye Területfej
lesztési Programja megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

Az ARIES NKft. bővíti az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének körét
A természetben nem létezik hulladék. Az egyik
élőlény végtermékét egy másik valamilyen
módon hasznosítja, így fenntartva a folyamatos körforgást. Az ember jelenlétével azonban
ez a folyamat kibillent az egyensúlyából.
A fogyasztói társadalom, amelyben élünk,
folyamatosan zúdítja ránk a reklámokat arra
ösztönözve minket, hogy vegyünk, vegyünk,
vegyünk, ezzel észrevétlenül is hozzájárulva a
hatalmas szeméthegyek növeléséhez. Látva
ezt a folyamatot, az ARIES NKft. a környezetvédelmi szempontokat és a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva célul tűzte ki, hogy a
hulladékok minél nagyobb mértékű hasznosítása megtörténjen, ezért a lakossági igényeket
figyelembe véve bővítette az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének körét, így mostantól az elemek és akkumulátorok is elhelyezhetők telephelyükön.
De mi is az akkumulátor és az elem? Akku
mulátornak nevezzük azokat az energiatárolókat, melyek a beléjük vezetett energiát ké
miai úton eltárolják, majd az így eltárolt
energia tetszőleges időben kinyerhető belőlük.

Leggyakrabban előforduló akkumulátorfajták:
 Zselés akkumulátor
(zárt savas ólomakkumulátor)
 Nikkel-kadmium (NiCd) akkumulátor
 Nikkel-metál-hidrid (NiMh) akkumulátor
 Lítium-ion (Li-ion) akkumulátor
 Lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor
Az akkumulátor- és elemhulladékok a sok
másodnyersanyag mellett, melyek jelentős
része újrahasznosítható, számos mérgező

anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek,
ezért az ARIES NKft. törekszik arra, hogy az
akkumulátor és az elem minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található,
az élővilágra és az emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkből.
A célkitűzéseinek megfelelően az ARIES
NKft. a fentieken túl lépéseket tett arra vonatkozóan is, hogy további szelektíven gyűjthető
és újrahasznosítható hulladéktípusok elhelyezését tegye lehetővé ügyfelei számára, így a
közeljövőben többek között a lakosságnál keletkező étolaj, a különböző faalapú hulladékok
(fűrészpor, faforgács, fa, forgácslap és furnér),
a textíliák, illetve a fénycsövek befogadásával
is bővül a társaság szolgáltatása. A frakcióbővítés megvalósítására a hulladékgazdálkodási
engedélymódosítás ennek megfelelően folyamatban van. A hatósági engedélyt követően
az ismertetett haszonanyagok is leadhatóak
lesznek az ARIES NKft. telephelyén.
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NEKÜNK ÖNÖK A TÁMASZ, A REMÉNY
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egészségügyben dolgozókat!
Orvosokat, ápolókat,
mentősöket, asszisztenseket, védőnőket, bölcsődei
gondozónőket, szociális
ellátásban részt vevő dolgozókat, gyógyszerészeket
és mindenkit, aki bármilyen
munkával hozzájárul az
egészségügy működéséhez.
Július 1-je a magyar egészségügy napja, a Semmelweis-nap az anyák
meg
mentőjéről kapta nevét. Semmelweis
Ignác magyar orvosról, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.
Az egészségügyi szakmában dolgozókat
1992 óta hivatalosan is köszöntjük hazánkban.
Köszönettel és hálával tartozunk Önöknek
az elmúlt időszakban végzett munkájukért,
amit a koronavírus-járvány ideje alatt nyújtottak. Az elmúlt másfél év is bizonyította azt,
hogy Magyarországon az egészségügyben és
a szociális intézményekben dolgozók több
megbecsülést érdemelnek, mint amit eddig
kaptak. A megfeszített, sokszor emberfeletti
küzdelemért, amit nemcsak a kórházakban,
hanem az egészségügy további területein,
valamint a gyermekvédelmi és szociális intézmények mindegyikében tanúsítottak.

És nemcsak a járvány miatt
kell köszönetet mondanunk
Önöknek, hisz a munkájuk
nemcsak arról szólt az
elmúlt időszakban. Más,
különböző betegségek
nem voltak tekintettel
a koronavírusra, azok
ugyanúgy pusztítottak,
voltak és lesznek is, és
Önök tették a dolgukat az
egészségügy minden területén. Mi, ha megbetegszünk bármilyen kórral, Önök nélkül szó szerint
megsemmisülnénk. Legyen szó felnőttről,
gyerekről, idősebbekről.
Az Önök munkája, létezése olyan természetes mindenkinek és mégsem kapnak elég
figyelmet, megbecsülést. Tudom, hogy nem
elég ez az egy nap, amikor Önöket köszöntjük,
de higgyék el, talán mondhatom mindannyiunk
nevében, mindig hálával gondolunk Önökre.
Nekünk Önök a támasz, a remény!
Városunk is törekszik arra, hogy az önkormányzatunk hatáskörébe tartozó egészségügyi feladatokat magas színvonalon lássa el.
Az egészségügy helyzete kiemelt fontosságú,
ezért a jelenleg tervezés alatt álló új Integrált
Településfejlesztési Stratégiánk és a már elfogadásra került új Gazdasági Programunk is
tartalmazza a fejlesztések terveit! Hamarosan

megnyitja kapuit az elkészült Buckai Orvosi
Rendelő, ahol modern, minden igényt kielégítő környezetben gyógyulhatnak a betegek.
Lakossági igény merült fel a felnőttorvosi
ügyelet mellett a gyermekorvosi ügyeletre is.
Természetesen dolgozunk rajta, de sajnos nagyon nehéz orvosokat szerződtetni. Mindent
megteszünk, hogy segítsük az egészségügyi
dolgozókat, hiszen ezzel városunk lakóinak
életét is megkönnyíthetjük.
Mindannyiunk nevében köszönöm áldozatos munkájukat és kitartást, jó egészséget kívánok Önöknek!
Köszönettel és tisztelettel:
Nagy János polgármester
Semmelweis-nap alkalmából váro
sunk ünnepeltjeit Lupa János önkormányzati képviselő, valamint Lázár
Gergő, a Városi Könyvtár és Kö
zösségi Ház igazgatója látogatta
meg.
Hálánk és köszönetünk jeléül emléklapot és csekély ajándékot kaptak
a házi- és szakorvosi rendelők,
gyógyszertárak, a védőnői szolgálat,
a bölcsődék, illetve a szociális otthon munkatársai.
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KÖSZÖNJÜK
A FELAJÁNLÁSOKAT
Idén kicsit késve, de a forróságot bőven bepótolva érkezett a nyár. Az országos tiszti főorvos június végén „fújta” az első hőségriadót.
Több napon 38-40 fokos rekordhőmérsékletet
mérhettünk még árnyékban is, egy-egy autóban 50-60, aszfalton akár 60-70 Celsius-fok is
lehetett.
A tikkasztó hőségben Nagy János polgármester, önkormányzatunk képviselői és a polgármesteri hivatal dolgozói, valamint a
Vöröskereszt munkatársai, önkéntesei közösen, több alkalommal osztottak vizet Sziget
szentmiklós legforgalmasabb helyszínein.
A hűsítő vizet gyalogosoknak és autósoknak
kínálták. Ebben a tikkasztó hőségben nagyon
fontos a folyadékbevitel a meleggel járó ros�szullétek megelőzése érdekében.
A Lakosok – nyitvatartási időben – a
Polgármesteri Hivatal, valamint a Városi
Könyvtár és Közösségi Ház épületeiben is találhatnak árnyékot, megpihenhetnek és felfrissülhetnek.
Köszönjük a sok száz palack víz felajánlását
az alábbi cégeknek: Ház Profil B+B ABC, Iciri
Piciri Pékség, Lámpa Sziget, Ősz utcai zöldséggyümölcs, Provega Trend Kft., Szahara Italbolt,

Voyager Bt., Auchan Szigetszentmiklós, Lidl
Magyarország.
A hőség miatt különösen veszélyeztetettek
a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és
érrendszeri betegségben szenvedők, azonban
az átlagosnál melegebb hőmérséklet az egészséges szervezetet is megterhelheti, bárkinél
okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet. A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, romolhatnak a reflexek,
csökkenhet a figyelem.
A tiszti főorvos azt javasolja, hogy ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon,

valamint fogyasszunk sok folyadékot. Kerüljük
a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.
Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban
kerülje a megterhelő fizikai munkát!
Ne hagyjuk a gyermekeket, állatokat parkoló autóban. Ha valaki autóban hagyott
gyermeket, házikedvencet lát, hívja a 112-es
segélyhívó számot. Ne hagyjunk az autóban
fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert
ezek robbanhatnak, meggyulladhatnak a nagy
melegben.

KÉT NAP, NYOLC HELYSZÍN

Június 26-án tovább folytatódott városunkban az a minifórum-sorozat, amelyet végre
már nemcsak az online térben, hanem személyes találkozón is megtarthattunk. A fórumok
célja, hogy kikérjük a Lakók véleményét
Szigetszentmiklós Településfejlesztési Kon
cepciójának és az ehhez kötődő Integrált Tele
pülésfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez,
így a Lakók tényleges vágyait tudjuk beépíteni
a tervezésbe.
Csakúgy, mint egy héttel korábban, a második alkalommal is négy helyszínen folytak
beszélgetések. 11 órától a Bucka városrészben,
a Bucka-tónál kezdtük, ahol a hivatal munka-

társain és a tervezőkön kívül a városrész két
önkormányzati képviselője, Lupa János és
Gyurcsik József vett részt, valamint Ladányi
Sándor is jelen volt.
A Lakók rendelkezésére állt Lupa János
képviselő és Nagy János polgármester, akik
egész nap, minden helyszínen válaszoltak a
Lakók kérdéseire. 13 órától a városközpontban, a Honfoglalás-emlékmű parkban (Kőpark)
Ladányi Sándor önkormányzati képviselővel,
15 órától a kertvárosban, a Miklós téri játszótérnél Sveda Zsolt önkormányzati képviselővel, végül a Duna-part Tanösvény előtti parkolóban zárták a napot. A sok hasznos tanács és

észrevétel azt mutatta, hogy Szigetszentmiklós
Lakói szívesen vesznek részt városunk jövőjének megtervezésében. A javaslatokban többek
közt városközpont és közösségi terek kialakítása, minőségi, különleges játszóterek megvalósítása, további forgalomcsillapító párnák
telepítése, az Illyés Gyula park rekonstrukciója, a Duna kotrása, valamint nagyobb vízparti
területek kialakítása és kerékpárutak tervezése
is szerepelt.
A június 19-i és 26-i fórumok szakmai
összefoglalóit hamarosan olvashatják
a tervezzukegyutt.szszm.hu/ oldalon.
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TÁMOGATÁS
A KORONAVÍRUS ÁRVÁINAK

A Regőczi Alapítvány hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosíthat azoknak a
gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Az
igényelhető támogatás megoldást jelenthet
mindaddig, amíg a gyermek nagykorú lesz,
vagy befejezi a tanulmányait, munkába áll és
képes saját magáról gondoskodni.
A szükséges adatlap kitöltésében, beadásában a Szigetszentmiklósi Család- és Gyer
mekjóléti Központ személyesen a Losonczi u.
9. szám alatt, telefonon a 06-24/443-367
számon nyújt segítséget. A kitöltött és aláírt
adatlapot a központ átveszi és továbbítja az
alapítvány részére.
Az adatlap az alábbi linken érhető el:
https://regoczialapitvany.hu/kit-tamogatunk/...

BÚCSÚZIK A GYERMEKORVOS
– dr. Gyurkó Zsuzsanna sorai
körzete kisebb-nagyobb pácienseihez és a szülőkhöz –

Sok éve, 1983 szeptemberében jöttem Szi
getszentmiklósra gyermekorvoskodni. A csak
nem másfél emberöltő alatt láttam felnőni,
szülővé válni a hajdani gyerekeimet, foglalatoskodtam a leszármazottaikkal is. Előfordul a
környezetben, hogy már gyerekemből lett
nagymama is, így idejét érzem abbahagyni a

tevékenységemet, megpróbálni élvezni(?) a
nyugdíjasok nyugodalmasabb életét.
Sokuktól lehetőségem volt elbúcsúzni, de
akik csak ezúton értesülnek róla, azoknak is
köszönöm a bizalmat, együttműködő hozzáállást, barátságot, szeretetet. Legszívesebben
minden gyerekemet – kicsit, nagyot, a morcost, a tartózkodót, a félőset, a vidámat, a
cserfest – megölelném, gondolatban meg is
teszem. Legyetek egészségesek, okosodjatok,
nőjetek nagyra!
Az összes szigetszentmiklósi védőnőnek –
akik kedvesen elbúcsúztattak, de a meghatottságtól alig találtam szavakat – ezúton is
megköszönöm az együttmunkálkodást.
Elhagyom Gabit, a szeretett, kedves asszisztensnőmet, de ő – sokak örömére – marad a
helyén, és munkálkodik tovább a gyermekellátásban. Praxisomat fiatal, lelkes kolléganő,
dr. Szabó Ágnes veszi át. Fogadják bizalommal és szeretettel.
A rendelőn kívül remélem, sokukkal és
sokszor összefutunk még!
Szeretettel: dr. Gyurkó Zsuzsanna

ITT A NYÁR! JÓL HALLJÁK! JÓL HALLJÁK?
Dr. Bandula Mária fül-orr-gégész tanácsai

Mindannyian nagyon vártuk ezt a nyarat.
Vártuk, hogy kiszabaduljunk a napfényre,
végre szabadon, kötöttségektől mentesen
élvezzük a jó időt. Szabadidős tevékenysé
geink azonban veszélyeket hordoznak ma-

gukban, talán nem haszontalan átgondolni
ezeket, és megtenni a szükséges óvintézkedéseket. Így elkerülhetjük, hogy az örömbe
jócskán vegyüljön üröm is.
Nézzük hát, melyek ezek a veszélyek, és
hogyan védhetők ki? Legelterjedtebb szórakozásaink közé tartozik a „medencézés”. Azt
gondolnánk, hogy ez igazán ártalmatlan tevékenység, pedig szorosan nyomában jár a fülfájás, zsúfolt rendelőkben várakozás. Vannak
ugyanis, akiknek a hallójárata nagyon érzékeny, felázik a víztől, és ha ráadásul még egy
kicsit vakargatjuk is, garantált az erős fájdalommal járó hallójárat-gyulladás. Mások, főleg
kicsi gyerekek tubust viselnek a dobhártyába
helyezve, és fülfolyással, középfülgyulladással
kell szembenézniük. Van, akinek operálták a
fülét, vagy spontán perforálódott a dobhártyája, ők is hasonló sorsra jutnak.
Mi a megoldás? Nagyon egyszerű: egyéni
mintavétel alapján füldugót kell készíttetni
és viselni, amely hermetikusan elzárja a víztől
a fülünket.
Főleg a kamasz és fiatal korosztály szívesen jár koncertekre, ahol a megengedett 8590 dB-es értéket jócskán meghaladja a hang-

erő. Ennek következménye az akut halláscsökkenés, amely bizony elég nehezen befolyásolható, gyógyítható.
Ez is kivédhető zajvédő dugóval, amely
nem veszi el az élvezetet, csak nem enged át
a megengedettnél nagyobb hangerőt. Ez az
eszköz is egyéni mintavétel alapján készül.
Akut halláscsökkenést egyébként a napszúrás is okozhat, érdemes ezért figyelni a
megfelelő mennyiségű folyadék- és só
bevitelre!
Ha füldugulást észlelnek, legtöbben fülzsírdugóra gondolnak, halogatják a szakemberhez fordulást, így kifutnak abból az időből, amikor még jó esély van a gyógyszeres
rehabilitációra.
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SZUPERERŐS HORGONYKÉNT NYÚJT TÁMASZT
Fotó: Jóri András/Magyar Vöröskereszt

– vöröskeresztes kitüntetést kapott Fodor Antalné –

Sokunk számára ismert Fodor Antalné dr.,
vagy becézve Julika neve, hisz városunk életében hosszú évtizedek óta fontos szerepet tölt
be. 1994 és 2006 közötti polgármestersége
mellett 1972 óta tagja a Magyar Vöröske
resztnek. A többi között véradások, jótékonysági akciók kapcsán hallhatjuk nevét, de az,

aki jogosítványt szerez is találkozhatott vele a
szervezés során.
Fodor Antalné június 25-én a Pest megyei
szervezetnél végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként „Vöröskeresztes Tevékeny
ségért Kitüntetés" gyémántfokozatot vehetett
át a Magyar Vöröskereszt világnapjának esztergomi ünnepségén. A rendezvényen Julikáról
elmondták, hogy „a mai napig is meghatározó
erőbedobással, érdek- és eszmeképviselettel
helyi, területi, megyei és országos szinten
egyaránt gondját viseli a humanitárius szervezetnek”.
A Szigetszentmiklósi Alapszervezet irányítása mellett 2008 óta megyei vezetőségi tag,
2012 óta megyei elnök, 2016-ban országos
alelnökké választották.
Méltató szavaiban dr. Göndöcs Zsigmond, a
Magyar Vöröskereszt elnöke elmondta, hogy

„Fodor Antalné Julika kiemelkedően végzi feladatát, ügykezelési tapasztalataival, hivatali jártasságával, odafigyelésével és törődésével minden tekintetben a maximumot hozza ki aktív
mozgalmi munkájában. Területi szinten összefogja és egyesíti az önkéntesek és alapszervezeti tagok csapatát, mozgósítja őket a szükség
idején és a »nyugodt« percekben egyaránt, hatalmas erőt és támogatást nyújt a helyi kollégák
mindennapi munkájában, az ifjúsági vöröskeresztesek védelmezője, ugyanakkor a megyei és
országos vezetőség számára is szupererős horgonyként hihetetlenül meghatározó támaszt
nyújt és irányt mutat. Kilenc éve, amikor a megyei szervezet holtpontra jutott, ő jelentette a
mentőövet, és szó szerint újjáépítette azt. Ott
volt, amikor minden összedőlt, és most is itt
van, amikor a stabilizálódás mellett az innovatív
jelent és jövőt átélhetjük, közösen”.

HÉT ÉVTIZED MESÉS TÖRTÉNETE

– szeretetben, boldogságban, békességben ünnepli évfordulóját a miklósi házaspár –
Miskolczi Imre és felesége, Szeles
Erzsébet június 30-án ünnepelték 70.
házassági évfordulójukat, ez alkalomból
mesél Imre bácsi:
Már a megismerkedésünk is csodálatos volt,
hiszen feleségem, Erzsike a Szabolcs-Szatmár
megyei Mándokon élt szüleivel és két testvérével, én magam pedig a Csongrád megyei
Kiszomboron. Akkoriban nem volt jellemző az
országon belüli utazgatás, de valamilyen isteni csoda folytán mindketten ugyanabban az
időben, 1950 novemberében vettünk részt egy
berekfürdői diakónusképzésen a Református
Egyház szervezésében.
Szerelem volt első látásra, és annak ellenére, hogy ezt követően mindketten hazautaztunk, tudtuk, hogy sorsunk örökre összefonódott. Levelezéssel tartottuk a kapcsolatot,
majd 1951 tavaszán Mándokra utaztam, hogy
megkérjem szeretett Erzsikém kezét, ezt követően, 1951. június 30-án örök életre szóló
szövetséget, házasságot kötöttünk.
1957-ben Szigetszentmiklósra költöztünk,
a Református Egyháznál kaptam kántori megbízatást. Ekkor anyagiakban nem volt több a
ruhaneműnknél, néhány bútornál, és Erzsi
kénél, első kislányunknál, de bizakodva gondoltunk az elkövetkező évekre.
Munka és család mellett mindketten elvégeztük a közgazdasági technikumot, jómagam
mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem. Közben gyarapodott a családunk még két

kislánnyal, Anikával és Évikével, majd felépült
a családi házunk, mely igazi otthonává vált az
immár öttagú családunknak.
Erzsikém fiatalasszonyként a fővárosban
dolgozott, de később itt helyben, a Sziget
szentmiklósi Nagyközségi, majd Városi Tanács
pénzügyi csoportjánál kapott állást, innen
vonult nyugdíjba közel 20 év után.
Én a református kántori szolgálatot néhány évvel ezelőttig nagy odaadással foly
tattam. Itthon a mai napig mindennap gyakorolom és élvezem a harmóniumomon a ze
nélést.
Emellett azonban a „világi” szakmámban is
tevékenykedtem, először a fővárosban mint

könyvelő, később főkönyvelőként dolgoztam a
Szigetszentmiklósi Petőfi Termelőszövet
kezetben, majd a Terminál Ipari Szövet
kezetnél. Ezt követően a Szigetcsépi, Lórévi,
majd a Kiskunlacházi Kiskun Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetben, később innen vonultam nyugdíjba. Nyugdíjasként is aktív maradtam, 4 órás könyvelői munka mellett végre
kedvemre kertészkedhettem.
A 70 évvel ezelőtti fogadalmunk gyümölcse mára egy nagy és szerető, egymást tisztelő, támogató népes család lett, ahol a vidámság és a szeretet sohasem fogy el. Legnagyobb
boldogság számunkra gyermekeink és vejeink
mellett hat unokánk, hét dédunokánk (a nyolcadik úton van), és az, hogy egy–egy családi
ünnep alkalmával immár 28-an üljük körül az
asztalt.
A családi otthon melegségét drága feleségem, Erzsike a mai napig táplálja, végtelen
szeretete benne van minden süteményében,
minden horgolt kis ruhácskában, minden gondosan ápolt kerti virágjában.
A 70. házassági évfordulónak a platinavagy kegyelmi lakodalom nevet adták. A pla
tina egy igen ritka fém, drágább az aranynál,
az igazi szeretet, tisztaság és erő szimbóluma.
A kegyelmi lakodalom elnevezés arra utal,
hogy nagyon kevés házaspár van, aki ennyi
éven át kitart egymás mellett és a Jóisten kegyelméből meg is éri ezt a napot.
Ezért végtelenül hálásak vagyunk a
sorsnak.
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JÓ ÉRZÉS, NEM MEGY KUKÁBA A RENGETEG MUNKA
A járványhelyzet miatt ugyan kételyekkel, de bátran kimondhatjuk, hogy minden népművészetkedvelő várta határon innen és túl a választ a kérdésre: „Idén hogyan alakul a Summerfest,
megrendezhetik-e? Ahogyan a Kisváros előző számából is értesülhettek, városunk és hazánk
egyik legnépszerűbb és legnagyobb folklóreseménye augusztus 13-án elkezdődhet, és hagyományaihoz híven egészen az államalapítás ünnepnapjáig nyújt színes programokat gyere
keknek és felnőtteknek egyaránt. A lassan három évtizedes nyári fesztivált három település
- Százhalombatta, Tököl és Ráckeve - három megálmodója - Szigetvári József, Halász László
és Budai Gábor - hozta létre. Az esemény 2018-ban költözött Ráckevéről városunkba. Budai
Gáborral, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH) igazgatóhelyettesével, egyben a
Summerfest Szigetszentmiklós fesztiváligazgatójával beszélgettünk.
Kisváros: Köztudott Önről, hogy rendkívül optimista, a Covid mennyire
szaggatta meg a reményt?
Budai Gábor: A reményt
soha nem adom föl! Az anyagi
forrásokra irányuló pályázatot a
VKKH teljes zárása alatt kellett
benyújtanunk. Covid ide vagy oda,
a terveknek már akkor el kellett készülniük. A reményteljes munka tavaly
októberben indult. A résztvevők szerződtetése
mellett mindenfajta járványügyi szabályozást is
figyelembe kellett és kell vennünk.
KV: Milyen érzés volt az a pillanat, amikor kimondták, hogy 2021-ben is megrendezhetik a várva várt Summerfestet?
BG: Felemelő, hatalmas érzés volt! Többhavi
munkánk forgott kockán, nemcsak az enyém,
hanem számos kollégámé – így Lázár Gergő
VKKH-igazgató, Földi Edina fesztiváltitkár, Haszon

Gyuláné, a gyerekprogramok szervezőjének munkája, és még sokunké.
Óriási, jó érzés volt, hogy igen,
megvalósul, nem megy a kukába
az a rengeteg befektetett energia. Úgy néz ki, hogy az égiek
velünk voltak és lesznek idén is.
KV: Az elmúlt években,
több mint 100 ország művészeit
fogadta már a Summerfest. Mi jellemzi most a tengerentúli kapcsolatokat,
megmaradnak a szoros barátságok?
BG: Abszolút módon. Online kommunikálunk, és új kapcsolatok is születnek. Szigetvári
József például a Folklórfesztiválok Magyarországi
Szö
vet
ségének delegációjával nemrégiben a
Bas
kíriában rendezett Folkloriadán vett részt.
A népművészetek olimpiájának nevezett eseményen régi barátainkkal is találkozhatott személyesen, és újabb csoportokkal kötött ismeretsé-

get. Mindenki nagyon várja, és bízunk benne,
hogy 2022-ben ismét 16-18 országot láthatunk
majd vendégül a világ minden tájáról.
KV: Mennyire tartja szerencsésnek a magyar nemzetet olyan szempontból, hogy „csupán” kultúránk, népművészetünk kincseiből
válogatva is színes és színvonalas repertoárt
állíthatnak össze?
BG: Végtelenül szerencsések vagyunk. Egy
olyan gazdagsággal vagyunk ellátva itt, Kárpátmedence-szerte, amire méltán lehetünk büszkék.
A Summerfest szellemisége, célkitűzése is pontosan ebből fakad. Fontosnak tartjuk és kötelességünknek érezzük, hogy elsősorban a fiatal generációk részére megőrizzük ezt a kincset, valamint,
hogy a világ más tájain élőkkel kölcsönösen bemutathassuk egymásnak népművészeteink remekeit.
Szigetszentmiklóson negyedik éve vagyunk
jelen, kifejezett hangsúlyt fektetünk a Gyermekek
Summerfestjére és arra, hogy ez ingyenes maradhasson. Úgy gondolom, sikeresen ültetgetjük
a magokat, látszik, hogy sok családban sarjadásnak indultak a hagyományőrzők.
A nyolcnapos rendezvényen a kézműves foglalkozásoktól a népi játékokon, bábszínházon,
zenei és táncos előadásokon át jutunk el egészen
a Magyar Gáláig és a Csík Zenekar koncertjéig.
A szervezők elárulták, hogy idén a hagyományokat megőrizve ugyan, de némi modernebb stílusú
fellépőt is becsempésztek a programsorba. (Cím
lapon a felnőtteknek szóló programok plakátja.)
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ÉS AKKOR A VADÁSZ ELŐVETTE A PUSKÁJÁT
ÉS LELŐTTE A GONOSZ FARKAST…
Itt a vége, fuss el véle…

De azt tudják-e, hogy gonosz farkas nincs, a vadász nem veszi csak úgy elő a
puskáját, valamint a történetnek nincs vége? A vadász csak akkor lő, ha a vadállományt optimalizálni kell, vagy az ökológiai egyensúly fenntartásának segítése a cél,
esetleg a fajok védelme érdekében. Egyébként nem. A vadász hajt, etet, itat, gondoskodik a vadállomány élőhelyének minőségéről, valamint megpróbálja fenntartani az
egészséges vadvilágot. A vadászat szépségeiről és nehézségeiről Kovács László, a
Szigetszentmiklósi Vadászegyesület elnökségi tagja mesélt nekünk.
KISVÁROS: Hol található a szigetszentmiklósi vadászterület?
Kovács László: Szigetszentmiklósi Vadász
társaság vadászterülete három közigazgatási határ között van, a Csepel, Halásztelek és
Szigetszentmiklós háromszögben, tehát a
Közvágóhídtól a szigethalmi műútig és a két
Duna között. Nyugatról a Nagy-Duna, keletről a Kis-Duna, északról Budapest, a déli
határa pedig a szigethalmi műút.
KV: Mit lehet itt vadászni?
KL: Zömében az apróvadas területen hasznos vad a nyúl és a fácán, átváltóként található az őz. Sajnos sok a szőrös és a szárnyas
kártevő, ezért nekünk nagyon kell figyelnünk ezekre. Zömében a
róka az, ami
kártevőként jelen
van, sajnos a veszettség elsődleges terjesztője.

Fontos feladatunk a hasznos vad fenntartása, a Vadászati Hatóság előírja, hogy miből
mennyit kell megtartanunk. Tehát tényleg
úgy van, ahogy mondta, nem lövöldözhetünk csak úgy, kedvtelésből, szigorú szabályok kötnek minket, hogy mennyit lőhetünk
ki. A vad az állam tulajdona. Nekünk elő van
írva, hogy mit és mikor vadászhatunk, leg
inkább a szaporulatot kell kordában tartanunk.
Sőt, miután a környék nagyon beépült,
szűkül a vadállomány, ezért nekünk pótolni,
ápolni, nevelni kell a törzsállományt.
Vadföldeket kell létesítenünk, ami
nagyon sok pénzbe kerül, de muszáj a vadaknak nyugalomban
lenniük, búvóhelyekre van szükségük, és meg kell találniuk a táplálékot, amit a téli időszakban
természetesen pótolnunk kell
szemes, szálas és lédús takarmánnyal, nyáron pedig az itatást
kell megoldanunk mesterséges
dagonyák kialakításával, lajtos
kocsikkal történő vízpótlással.

Mi egy kis vadásztársaság vagyunk, 21 fővel.
A minimálisan előírt vadászterület háromezer hektár, amit mi pont elérünk. Tehát
ennyi területre vagyunk 21-en. Sok munkánk van.
KV: Melyek azok az állatok, amelyek a
legtöbb problémát okozzák a túlszaporodás tekintetében?
KL: A galambok. Nagyon sokat költenek, és
előszeretettel mennek ki a mezőgazdasági részekre, ahol sajnos súlyos károkat tudnak okozni. Például felcsipkedik az elvetett napraforgót,
amivel milliós kárt is tudnak okozni az adott
gazdának. Nehéz kordában tartani. Ilyenkor ki
kell raknunk gázágyúkat, hogy elriasszuk őket.
Tehát nem kilőjük, hanem riasztjuk.
KV: A Szigetszentmiklósi Vadászegyesület
mindig részt vesz a város rendezvényein,
olyannyira, hogy minden évben megvendégelik a lakosokat is az általuk készített
halászlével vagy disznótorossal.
KL: Igen, számunkra nagyon fontos, hogy
együtt legyünk a lakossággal, szeretnénk, ha
minél többet tudnának rólunk és a vadászatról. Nekünk az az érdekünk,
hogy ne úgy tekintsenek
ránk, hogy a vadász az,
aki előveszi a puskáját
és lelövi a gonosz farkast…
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KUTYA IDŐ

– Avagy mi köze az időjárásnak az állatokhoz? –

Reggel tél, délben nyár, este ősz…
Bizonyára mindenki észlelte, hogy az
idei szeszélyes tavasz igen játékos
kedvében volt. Sokan azt mondják, ne pánikoljunk, volt már
máskor is nyárias vihar kará
csonykor és hóesés májusban.
A tudósok többsége azonban a
kör
nye
zetszennyezéssel és a klímaváltozással magyarázza az év
szakok tolódását, a hő
mérséklet
változását. Az időjárás hatással van
az emberek és az állatok életére is.
Több a kullancs és a szúnyog, ezzel
együtt pedig a fertőző paraziták által okozott súlyos betegségek száma. Sziget
szentmiklósi állatorvossal beszélgettünk
erről.
Dr. Kökény Balázs: A kullancscsípés rendszeres probléma, sokszor keresnek fel bennünket. A nyári időszakban, amikor a gazdák
gyakrabban túráznak, és esetleg magukon is
észlelnek csípést, jobban átvizsgálják állataikat is, pedig a kullancs tavasszal és ősszel
fordul elő leginkább, sőt az idei, melegebbnek mondható télen is sok volt. A kutya a
lakótelepen, parkokban, erdőben, szóval bárhol és bármikor szedhet össze kullancsot, így
érdemes egész évben védekezni.
A kullancs két betegséget terjeszt, főképp a kutyáknál. Egyik a babéziózis, a
másik a Lyme-kór. A babéziózis gyakrabban
fordul elő, 2–7 napos lappangási idő után

milyet veszünk. Sajnos van jó pár a piacon, amely nem hatékony, csak az embert nyugtatja meg, hogy tett valamit.
Fontos információ lehet az, hogy
a kullancs nem minden állatot szeret. Abba fog belemenni, amelyiknek a legjobban szereti a szagát.
Valamelyik állatot soha nem éri
ilyen csípés, és valamelyiknél védekezhetünk mindenfélével, akkor is
bele fog menni.

jelentkezik. Ha volt az állatunkban kullancs, és egy héten belül bágyadtságot
észlelünk, akkor mindenképpen gondolni
kell arra, hogy esetleg összefüggésbe hozható a tünetekkel. Szerencsére ez sok esetben kezelhető.
A Lyme-kór viszont egy nagyon alattomos betegség, tényleg nem túl gyakori, viszont ott hetekkel később is jelentkezhetnek a tünetek, azt nehezebb diagnosztizálni
is. Alapvetően nagyon fontos, hogy ha találunk egy kullancsot az állatban, minél hamarabb távolítsuk el!
Nagyon sokfajta hír terjeng, hogy hogyan csináljuk, miért, mi kell hozzá, de a
legfontosabb, hogy a kullancs, ha az észlelés előtt megfertőzte a kutyát, akkor nincs
jelentősége annak, hogy beleszakadt-e a
feje. Ahogy megvan a kullancs, fogjam és
tépjem ki! Ezt lehet csipesszel, kullancsfogóval, lehet zsebkendővel. Teljesen mindegy! Azonnal szüntessük meg a lehetőségét
is annak, hogy fertőzhessen!
KV: Melyik a leghatékonyabb megelőzési
mód?
KB: Több lehetőség van: nyakörvek, csepegtetők, tabletták. A legjobban működő az
utóbbi. A tablettákkal kapcsolatban is vannak mindenfajta rémhírek, például, hogy
májproblémát okoz. Erre semmilyen tudományos bizonyíték nincsen. Nyilván minden
gyógyszernél lehet egy egyedi érzékenység,
ezek vannak egy kicsit felnagyítva. A másik,
hogy régen a cseppek voltak nagyon jól működőek, most már annyira nem megbízhatóak. A nyakörvek közül sem mindegy, hogy

KV: Nyolc láb, hat láb. Mit okozhatnak
a szúnyogok?
KB: A szívférgesség is összefüggésbe hozható azzal, hogy globálisan emelkedik a
napi középhőmérséklet. A mediterrán országokban eddig sem volt ritka betegség,
Magyarországon azonban az utóbbi 4-5
évben terjedt el nagyon. Egyre több a szúnyog, mely terjeszti a betegséget. A szúnyog élősködik a beteg állaton, és a lárvákat
oltja át az egészséges állatba. Ezek a lárvák
fognak kifejlődni nyolc hónap alatt, onnantól kezdve termelik az újabb lárvákat, és
válik fertőzővé az eb.
A szívférgességnél az a probléma, hogy
ezek a kifejlett férgek a tüdő nagyereiben
fejlődnek ki, és ott éldegélnek. Súlyos fertőzöttségnél ezek átvándorolnak a szívbe,
ahol szívelégtelenséget okoznak. Az állat
gazdái alapvetően nem veszik ezt észre.
Négy stádiuma van a betegségnek, melyből
az első kettőnél nincsenek tünetek. Sajnos
sok esetben már hármas-négyes stádiumban kerülnek hozzánk az állatok, amikor
már nem lehet segíteni rajtuk. Ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. A szívféreg ellen elsősorban léteznek cseppek, valamint vannak havi rendszerességgel adható
tablettás készítmények. Ezzel nagyon jól
lehet kontrollálni, főképp, ha kölyökkorban
elkezdjük a védekezést. A felnőtt állatoknál
egy vérvételes teszt során megtudhatjuk,
hogy fertőzött-e az állat.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a fővárostól egyre távolodva csökken a szűrővizsgálatok száma. Ugyanez a helyzet a kötelező
veszettség elleni eboltással is.
Úgy gondolom, hogy a kutya éves költségeiben egy szűrővizsgálat, egy rendszeres
megelőző tabletta nem egy nagy anyagi
tétel. Egy felelős állattartó mindent megtesz hűséges társa egészségéért.
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MAGYARORSZÁG LEGSZEBB
TÁJAIN VERSENYEZNEK A VÍZ SZERELMESEI

Július 3-án Szigetszentmiklóson rendezte
meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a „Hazai
Vizeken” elnevezésű program ötödik eseményét. A májusban indított sorozat 12 helyszínét az ország legkiválóbb vízitúra-pontjai és
természetvédelmi értékei szerint válogatták.
A helyi versenyt Nagy János polgármester
indította: „Mindannyiunk számára nagy
megtiszteltetés, hogy az ország legkiemelkedőbb 12 helyszíne között lehetünk. A KisDuna, az Úszóláp Tanösvény városunk és
A LEGJOBB IDŐK KATEGÓRIÁNKÉNT:

egyben hazánk egyik gyöngyszeme. Büszkék
lehetünk erre a csodálatos élővilágra, de
egyben felelősséggel tartozunk annak megőrzéséért. Minden igyekezetemmel azon
munkálkodom, hogy megőrizzük és óvjuk ezt
a területet mind a lakosok, mind a turisták,
sportolók részére.”
A szigetszentmiklósi bajnokságot a Sziget
szentmiklósi Vízi Sport Egyesület szervezte.
Elnökük, Víg Géza (fotón zöld sapkában) elmondta, hogy az idei bajnokságot már ötödik
2. Öreglaki Gábor, Ring József – (2 h 7 m 5 s)
3. Szitó Szabolcs, Vajda Béla – (2 h 8 m 3 s)

Hosszútáv, kajak, női egyes:
1. Baranyai Andrea – Multi SE (1 h 49 m 19 s)
Rövidtáv, kajak, női egyes:
2. Kovács-Varga Krisztina – Multi SE (1 h 54 m 47 s) 1. Kósa Rita – Váci Karakán Kajak-Kenu SE
3. Fekete Melinda – KDSE-Szigethalom (2 h 4 m 59 s)
(1 h 9 m 18 s)
2. Glaser Anita – Duna Szabadidő TSE (1 h 9 m 48 s)
Hosszútáv, kajak, férfi egyes:
3. Z. Szabó Krisztina Szigetszentmiklósi Vízi Sport
1. Nagy Zoltán – Multi SE (1 h 36 m 22 s)
Egyesület (1 h 32 m 35 s)
2. Viski Gábor Albert – Dunafüredi Vízisport Klub
Rövidtáv, kajak, férfi egyes:
(1 h 37 m 52 s)
1. Kiss Tibor Bálint – KDSE (1 h 8 m 41 s)
3. Földházi Gergő – Dunafüredi Vízisport Klub
(1 h 39 m 31 s)
2. Mészáros András – Lágymányosi Spari
(1 h 9 m 4 s)
Hosszútáv, kenu, férfi egyes:
3. Bagyinszki István (1 h 11 m 45 s)
1. Szigeti Péter (2 h 3 m 30 s)
Rövidtáv, kajak vegyes:
2. Tóth János – Pörnyeszi Team (2 h 9 m 7 s)
1. Kolb Tamás, Maléth Julianna – MTK - Pörnyeszi
3. Pataki András – Csepel (2 h 16 m 32 s)
Team (1 h 0 m 33 s)
Hosszútáv, kenu, vegyes:
2. Pénzes Csaba, Saftics Dóra – Dunakeszi
1. Dombai Mihály, Kövesdi Oszkár – Dunai
Sárkányhajó Kajak-Kenu és Önkéntes Tűzoltó
Sárkányok Vác (2 h 6 m 41 s)
SE (1 h 3 m 5 s)

alkalommal rendezték meg. Korábban, hasonló eseményként, kajak-kenu maratonként
ismerhették a sportolni vágyók. A „Hazai
Vizeken” program célja egységessé tenni és
népszerűsíteni a vízi sportokat, a túrázást és
egyben a természet szeretetét. Városunkban
ma közel 150-en vettek részt. A nevezők kajak, kenu, illetve SUP kategóriákban teljesítették a rövid, 10 vagy hosszú, 20 km-es távokat. A 10 és 11 óra között rajtolók közül az
elsők már dél környékén eveztek be a célba.
3. Balog László, Vígh János – Szigetszentmiklósi
Vízi Sport Egyesület (1 h 15 m 3 s)
Hosszútáv, SUP, női egyes:
1. Rajner Krisztina – RSD SUP (2 h 22 m 51 s)
2. Zsótér Mariann – (2 h 59 m 5 s)
Hosszútáv, SUP, férfi egyes:
1. Szabó Gábor – Dunai Sárkányok Vác
(2 h 8 m 30 s)
2. Dóri Balázs – Dragonmasters (2 h 22 m 8 s)
3. Czikk Zoltán (2 h 54 m 39 s)
Rövidtáv, SUP, férfi egyes:
1. Nagy Bence Imre – MTK (1 h 29 m 18 s)
2. Vigh László (1 h 29 m 46 s)
3. Seper Árpád (1 h 33 m 14 s)
A szeptemberig tartó „Hazai Vizeken” 12 helyszínén összesen nyolc beevezés, két átevezés
és két nagyszabású SUP-esemény történik.
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KIALAKULT A SZIGETSZENTMIKLÓSI KOSOK KERETE!
Alighogy elhalkultak a bajnoki cím
ünneplésének hangjai, egyesületünk azonnal megkezdte a felkészülést a feljutással járó feladatokra. Az adminisztratív teendők mellett azonnal megkezdtük a tárgyalást játékosainkkal, valamint azon
kiszemeltekkel, akikkel a következő
– immár NB I/A csoportos – szezonnak neki szeretnénk vágni.
Hatalmas öröm, hogy bajnokcsapatunk magja megmaradt.
Továbbra is a Kosokat erősíti Raus
Vivien, Solanch Aldazabal, Suppán
Anna, Bodnár Fanni, Varga Anna,
valamint Kenyeres Anett.
Új érkezőnk a korosztályos válogatott két meghatározó embere,
Angyal Barbara (Csata), valamint
Vári Zita (PINKK), valamint a TFSEtől igazolt hozzánk Kovács
Vanessza. Légiós fronton is komoly
erősítésről számolhatunk be,
ugyanis továbbra is elkötelezte
magát hozzánk bajnokcsapatunk
legponterősebb játékosa, Camesha
Davis (USA), valamint csatlakozik
hozzánk a szlovák MBK Ruzom
berok irányítója, Sofija Zivaljevic
(MNE), valamint a Caly Poly

magasembere, a Chicago Sky
edzőtáborát is megjárt Sierra
Campisano (USA). Zöld csoportos
csapatunkból is lehetőséget kapnak ígéretes fiataljaink, így a keretet erősíti majd Kovács Virág,
Molnár Flóra, valamint Levente
Zsófia is.
A vezetőedzői feladatokat természetesen bajnokcsapatunk
edzője, Gedei Tibor fogja ellátni,
az ő jobbkeze pedig piros csoportos csapatunk irányítója, Nyulasi
Barbara lesz. Bár már sokan egyéni képzés keretében készülnek a
szezonra, a csapat augusztus elején kezdi meg az edzőtábort.

Gedei Tibor: Az idei évvel lezárult egy korszak. Egy olyan szezon van mögöttünk, amelyben mi
voltunk az esélyesek, és realizálni
tudtuk azt a különbséget, ami
köztünk és a többi csapat között
volt. Ezzel kiharcoltuk a legfelsőbb osztályba jutást. A előkészületeket viszonylag korán elkezdtünk. Még nem volt matematikailag bebiztosítva a bajnoki cím,
amikor már tervezgettük a jövő
évi keretünket, lehetőségeinkhez
képest. Tudtuk, hogy újoncként,
és szerényebb költségvetéssel
nem feltétlenül tudjuk felvenni a
versenyt a nagyobb klubokkal fel-

tételrendszerben, ide akár az első
nyolc csapatot is megemlíthetnénk. Ettől függetlenül mindenki
ellen céltudatosan, maximálisan
felkészülve fogunk pályára lépni,
és próbálunk minél több meccset
megnyerni.
Nagyon örülök az érkező játékosoknak. Viszonylag rövid „kívánságlistát” írtunk össze, de szerencsére a lista elejéről sikerült
megszerezni, illetve idecsábítani a
kiszemelteket.
A légióskiválasztás már a magyar mag ismeretében történt, és
bár tisztában vagyunk vele, hogy
nem a legismertebb neveket tudjuk felsorakoztatni, azt gondolom,
hogy ezzel a kerettel a bentmaradás
abszolút reális cél. Pluszfeladat
még, hogy minden nyerhető
meccset hozni szeretnénk.
A csapatedzések mellett viszonylag sok egyéni képzésünk
lesz. Szeretnénk, hogy játékosaink
fejlődjenek, és hogy a hozzánk
kerülő korosztályos válogatottak
szintet lépjenek.
HAJRÁ, KOSOK!

Erdős Rita világbajnoki aranyérmet szerzett csapatban az Egyiptomban megrendezett öttusa junior világbajnokságon!
Rita 19 éves, 7 éves kora óta sportol. El
mondása szerint ennek az aranyéremnek
azért van különleges szerepe az életében,
mert egyéniben egy hajszállal ugyan, de
sajnos lemaradt a dobogóról, ezért a csa
patarany picit kárpótolja őt. Nagyon sze
retne olimpiai érmet szerezni, ezért minden
tőle telhetőt meg fog tenni. Gratulálunk,
Rita, és nagyon büszkék vagyunk rád!

Európa-bajnok lett a magyar U19-es kézilabda-válogatott, miután a döntőben
31-22-re legyőzték Oroszországot. A kontinensviadalon minden mérkőzést magabiztosan nyerő magyar csapatnak szigetszentmiklósi vonatkozása is van, hiszen a nemzeti
együttes kapusa, városunk tehetséges játékosa Zsigmond Panna. A rendkívüli élményről
kérdeztük őt.
KISVÁROS: Egészen elképesztő érzés lehet
ilyen fiatalon Európa-bajnoknak lenni.
Hogy éled meg ezt az aranyérmet?
ZSP: Az elmúlt négy évben ez már a harmadik
aranyérmem, mindegyiknek nagyon örültem,
de úgy érzem, ennek van a legnagyobb értéke.
Hiszen ahogy lépünk fel a korosztályokban,
egyre erősebb lett a mezőny, így egyre többet
kellett tenni, dolgozni a sikerért. Nagyon boldogok voltunk, hogy veretlenül állhattunk a
dobogó legfelső fokára.
Amikor elkezdtem kézilabdázni, nem is
vettem annyira komolyan ezt a sportot, inkább hobbiszintben gondolkodtam. Aztán,
amikor több csapat is megkeresett, köztük a

Fotó: MKSZ/Cseh Péter

Fotó: Erdős Károly

ARANYOS SZIGETSZENTMIKLÓSI SPORTOLÓK!

Jobb oldalon Zsigmond Panna

Ferencváros, majd onnan behívtak a válogatottba, akkor gondolkodtam el. Lehet, hogy
van tehetségem ebben a sportágban? Persze
most már nagyon örülök, hogy profi lettem,
bízom benne, hogy előbb-utóbb felnőttválo
gatott is leszek, és egyszer az olimpiai aranyérem is lóghat a nyakamban.
Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk
rád, Panna!
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Ügyeletes gyógyszertárak rendje
ÁLLÁSHIRDETÉS ÉS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
Projekt Osztály, Projekt Iroda Projektszervező teljes munkaidős
munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A munkavégzés
helye: Losonczi utca 1.

32. hét 
33. hét 
34. hét 
35. hét 
36. hét 

augusztus 9–15.
augusztus 16–22.
augusztus 23–29.
aug. 30.–szept. 5.
szeptember 6–12.

Melissa Gyógyszertár
Szent Miklós Gyógyszertár
Regina Gyógyszertár
Kígyó Patika
Elixír Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás:
Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–15.00, vasárnap: 08.00–12.00
ANYAKÖNYVI HÍREK

Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
„Beruházási és műszaki ügyintéző” teljes munkaidős munkakör
betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Munkavégzés helye:
Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást
tesz Szigetszentmiklóson, a „Május 1. sétány végén Duna-parti
lejáró építése” tárgyban.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást
tesz, a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi
Ágoston Program) pályázat keretében a „Szigetszentmiklósi
Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház infrastrukturális fejlesztése – a Helytörténeti Gyűjtemény külső homlokzatának felújítása” tárgyban.

További részletek:
www.szigetszentmiklos.hu

2021. JÚNIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Juhász Nikoletta Erzsébet–Seprős Gábor Zoltán; Kiss Alexandra–Horváth
Arnold; Meskó Beáta–Varga Norbert; Kühár Alexandra Bernadett–Horváth
Imre; Nagy Dorina–Ádány László Gergely; Garamvölgyi Eszter–Simó Gyula;
Vincze Veronika Sára–Bereznai Sámuel; Kovács Krisztina Ilona–Szabó Pál;
Ruha Tábita–Bella Artúr; Kapui Krisztina–Réti Tamás; Sándor Judit–Orosz
Gábor; Karl Beáta–Süle Csaba János
2021. JÚNIUS HÓNAPBAN ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Szegedi György (1944), Káposztai Emília (1929)
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