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A VILÁG NEM CSAK 
A SÖR-VIRSLI-

TÁVIRÁNYÍTÓ 
„SZENTHÁROMSÁG” 

– beszélgetés 
Lupa János képviselővel

#VEGYÉLMIKLÓSIT 
– lakossági összefogás 

a kisvállalkozókért 

NEM VESZTESEK
– fogyatékkal élők 

véleményei 
a magyar parasport napján 

HÁBORÚK 
A VÁSZNAKON 

– Kertai Zalán festészete

LEHETŐSÉGEK 
ÉS KORLÁTOK
– Jaksa-Ladányi Emma 
alpolgármester 
az északi ipari területek 
fejlesztéséről
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Kéri János:

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Nemcsak ezen a napon, de ilyenkor talán még erősebben tornyosulnak fel bennem a jó 
érzések és a tisztelet a családom nő tagjaival szemben. Még többet gondolok Édesanyámra, 
aki felnevelt, a nővéremre, aki bástyaként áll mellettem, és természetesen a feleségemre, 
aki jobb emberré formált engem. Amikor megismertem, ő egy halk szavú, jó tanuló, okos, 
jó családi háttérrel rendelkező, gyönyörű lány volt, akinek a meghatározhatatlan színű 
szeme azonnal elvarázsolt, míg én egy nagyszájú, bohókás, elvált szülők gyermeke voltam, 
de a szívem mindig a helyén volt… Aztán telt az idő, és én azt vettem észre, megváltoztam. 
Nem azért, mert ő úgy akarta, hanem azért, mert megérte miatta változni. Megtanított a 
jó értékrendre, céltudatos lettem és megkomolyodtam mellette. Persze azóta már a fele-
ségem, a világ legjobb édesanyja, aki neveli a fiunkat ugyanezekre a jó tulajdonságokra. 

A mai nap az egész világon a nőkről szól. De vajon elég-e, ha csak március 8-a szól 
róluk? Biztos, hogy nem. Önök az év minden napján fontosak. Kell, hogy mellettünk állja-
nak, hogy biztosítsák nekünk a hátteret. Legyen az család, munkahely vagy a közösségeink. 
Mindenhol jelen vannak, nélkülözhetetlenek, ezért mi, férfiak nem lehetünk elég hálásak. 
Engedjék meg, hogy nőnap alkalmából egy verssel köszöntsem önöket.

Nagy János polgármester

Kedves Hölgyek! 
Szeretettel köszöntöm önöket 

a nemzetközi nőnap alkalmából

Francia–magyar kapcsolat
– látogatás a francia nagykövetnél –
Munkareggelire volt hivatalos Nagy János polgármester a Francia Rezidenciára. A barátsá-
gos hangulatú megbeszélésre Pascale Andréani (középen) francia nagykövet asszony invitál-
ta polgármester urat február elején. A találkozón Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester asz-
szony is részt vett. A kapcsolat alapjait egy 2020 novemberében történt közös átadás indí-
totta, ahol a nagykövet asszony városunk vezetőjével egy francia tulajdonú töltőállomást 
adott át Szigetszentmiklóson, az M0-s autópálya szigetszentmiklósi szakaszán. Reggeli 
közben szó esett többek között településünk fejlesztési lehetőségeiről is. A nagykövet asz-
szony szívesen látogat városunkba, polgármester úr felajánlotta, hogy amint lehetőség lesz 
erre, bemutatja neki Szigetszentmiklóst, remélhetőleg a Covid-helyzet elmúlásával hamaro-
san sor kerülhet rá.

Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter egyeztetésre hívta a 25 ezer főnél na-
gyobb létszámú települések polgármestereit a 
koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézsé-
gek kapcsán. A február 17-i találkozón Nagy 
János, Szigetszentmiklós polgármestere is részt 
vett. Felszólalásában kéréssel fordult a kormány-
hoz, hogy kezelje prioritással városunk oktatási 
problémáinak megoldását, hiszen az elmúlt 
években a város lakosságszáma folyamatosan 
növekedett, de az infrastruktúra és intézmény-
hálózat nem tartott lépést ezzel. Éppen ezért 
nagyon sok gyereknek kell konténeriskolában és 

-óvodában tanulnia. A tavalyi évben betervezés-
re került a buckai iskola területszerzéséhez ele-
gendő összeg, de idén a de cemberi kormány-
döntés miatt ez nehézséget okoz. Emellett Nagy 
János is csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amely-
ben a polgármesterek arra kérik a kormányt, 
hogy a 25 ezer főnél nagyobb létszámú telepü-
lések is kapjanak teljes kompenzációt, csakúgy, 
mint a 25 ezer fő alattiak, az iparűzésiadó-
bevétel csökkenése miatt. A többórás egyeztetés 
vége az lett, hogy a kormány egyenként fog 
egyeztetni a 25 ezer főt meghaladó települések 
vezetőivel a városok támogatásáról.

Egyeztetés a koronavírus okozta gazdasági nehézségekről
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Az Országgyűlés 2021. február 22-én újabb 
kilencven nappal meghosszabbította a rend-
kívüli jogrendet. Az önkormányzat működé-
se szempontjából ez annyiban fontos, hogy 
hagyományos döntéshozatal, bizottságok-
kal, képviselő-testülettel nem működhet, 
online egyeztetés lehetséges, de a döntés-
hozatal a polgármester feladata. Így Szi-
getszentmiklós város 2021-es költségveté-
sének egyeztetése online történt a bizottsá-
gi tagok és képviselők bevonásával, az 
egyeztetési folyamat végén a polgármester 
fogadta el a költségvetési tervet. 

Az előző évhez képest két nagy változás 
határozta meg a tervezést. A gépjárműadó 
maradék 40%-át is be kell fizetnie a város-
nak a központi költségvetésbe, ezzel újabb 
188 millió kerül elvonásra az útépítésekről. 
A kieső iparűzésiadó-bevétel kompenzálásá-
ról még zajlanak az egyeztetések a kor-
mánnyal – számításaink szerint ez 0,8–1 
mil  liárd forint –, amíg nincs megállapodás, 
ezt nem tudjuk tervezni.

Elsődleges cél volt a város biztonságos 
működésének megteremtése, hiszen az óvo-
dákban, bölcsődékben, szociális, kulturális és 
egészségügyi intézményekben és a hivatal-
ban foglalkoztatott 716 munkavállalóval 
szolgálja ki a több mint 40 000 szigetszent-
miklósi lakost.

A költségvetés tervezett bevétele 
8  556  570  496 forint, a tervezett kiadás 
11 113 401 147 forint.

A 2 556 830 651 forint hiányt a 2020. évi 
maradványból, 1 599 873 224 forintból és a 
korábban a fejlesztésekre felvett hitelek lehí-
vásával – 956 957 427 Ft – tervezzük fedezni.

Az alábbi beruházások elindítását, befeje-
zését tervezzük:

A két legnagyobb beruházás, a Temesvári 
úti óvoda 625 millió forintos és a Csépi úti 
óvoda 658 millió forintos előirányzattal.

A Csepeli út–Lehel utca–Petőfi Sándor 
utcán tervezett kerékpárutat 258 millió fo-
rinttal tervezzük.

Az őstermelői piac pályázati forrását az 
idén fel kell használni, a tervezett fejlesztés 
155 millió forint. 

A földutas utcák burkolására, útfelújításra 
140 millió forintot irányoztunk elő, a II. Rákóczi 
Ferenc úti kerékpárút építésére 97 milliót, 
parkfelújításra 40 milliót, az Iskola utca felújí-
tására 55 millió forintot, ami már el is készült.

Elindítjuk a szennyvíztelep bővítésének 
előkészítését, hiszen a város gyors növeke-
dését nem lesz képes kiszolgálni a jelenlegi 
kapacitás (közel 4 milliárd forintos lesz a 
beruházás), a tervezésre és engedélyeztetés-
re 50 millió forintot hagyott jóvá a testület. 

A közvilágítás fejlesztésére 25 milliót 
szántunk, lakihegyi fejlesztésekre 20 milliót, 
a Duna-part közösségi stégjére 15,5 milliót, 
és a játszóterek fejlesztésére 10 millió forin-
tot. A Bucka-tó sportparkjának fejlesztésére 
24,3 milliót, térfigyelő kamerarendszer bőví-
tésére 15 millió forintot terveztünk.

A csapadékvíz-hálózat folyamatos kar-
bantartása és bővítése szükséges, erre 59,2 
millió forint a keret.

Bizonyos esetekben a minimálbér emelé-
se és a kötelező jogszabályi béremelések 
kötelezik az önkormányzatot a bérek emelé-
sére, azonban a többi munkavállalónál nem 
tudtuk tervezni az inflációt követő bér-
emelést.

Külön táblázatba foglaltuk össze a gaz-
dasági program alapján előkészített, de for-
rás hiányában nem elindítható fejlesztése-
ket, reméljük, hogy az adóelvonás miatti 
kormányzati támogatás lehetőséget fog 
biztosítani ezen feladatok nagy részének 
megvalósítására.

Az ingatlanállományunk nagy része el-
öregedett, közel 500 millió forintra lenne 
szükségünk, hogy az óvodákban, bölcsődék-
ben, városi intézményekben kicserélhessük a 
nyílászárókat, a régi palatetőket, és bizton-
ságos elektromos hálózat és fűtésrendszer 
legyen a hőszigetelt épületekben.

Nehéz év elé nézünk, csökkenő bevételek 
mellett folyamatosan jelentkező problémák-
kal és a lakosságszám növekedéséből adódó 
kötelező fejlesztésekkel kell megbirkóznunk, 
de remélem, hogy a nehéz helyzet összefo-
gásra késztet bennünket!

Köszönöm a munkatársaim és a képvise-
lőtársaim munkáját a költségvetés elkészíté-
sében!

Nagy János polgármester

Szigetszentmiklós város 
2021-es költségvetéséről
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A nemrég elfogadott 5 éves Gazdasági Prog -
ramunk egyik legjelentősebb eleme az ipari-
kereskedelmi területek további fejlesztése. 
Kétségtelen, hogy a döntésünkkel egyelőre a 
korábbi városvezetés irányvonalát követjük, 
amely a helyiadó-bevételek és munkahelyek 
növelését teszi céljául.

Az M0 autóúttól délre fekvő Leshegy Ipari 
Park nagyságrendileg 200 hektár méretű terü-
lete immár elérte a 75% feletti beépítettséget. 
Az M0 autóúttól északra lévő 160 hektárnyi 
területet is megtalálták a fejlesztők, így az 
Auchan és a Bauhaus melletti területeken kí-
vül további beruházásokra számíthatunk a 
Sáméhegyi és az Ürgehegyi dűlőkön is. A 
Leshegytől délre, illetve a Csepeli úttól keletre 
eső (jelenleg még szabad, de ipari övezetként 
besorolt) területek megközelítik a 400 hek-
tárt(!).

Első ránézésre igazolódni is látszik a koráb-
bi fejlesztési irányvonal. Több gazdasági sze-
replő már konkrét beruházási elképzeléssel 
rendelkezik és gyarapszik a belterületbe voná-
si kérelmek száma is.

Közelebbről nézve azonban nem egészen 
ilyen egyszerű a helyzet. A város bevételeinek 
szemszögéből eleve nem kedvező, hogy a 
kormány az iparűzési adó csökkentésével is 
próbálja segíteni a vállalatokat. Immár az sem 
tűnik kizártnak, hogy az iparűzési adó meg-
szűnik és a települések finanszírozása teljesen 
átalakul. Ebben az esetben az iparűzési adó 
növelése mint bevételi stratégia eleve talaját 
vesztheti. A kormány jelenleg ismeretlen ter-
vei mellett azonban további kettő, meglehető-
sen tényszerű és problémás adottsággal kell 
szembesülnünk.

Közlekedési hálózatunk kapacitása 
és terheltsége

Szigetszentmiklós és a környékbeli települések 
lakossága a térség közlekedési viszonyait te-
kinti a legfőbb problémának. Nem véletlen, 
hogy a lakosság olyan intézkedésekre és dön-
tésekre számít, melyek az úthálózatra neheze-
dő nyomást enyhítik. Egy komolyabb ipari 
fejlesztés és a velejáró úthálózati átalakítás 
azonban ellentétesen is hathat. Tény, hogy 
hosszú távon növekedni fog az iparűzésiadó-
bevétel. Ezzel párhuzamban viszont ismétel-
ten növekedni fog a forgalmi terhelés, mint 
ahogy az építkezések miatt keletkező dugók-
ban eltöltött idő is. Ez pedig egy igen komoly, 
de általában a szőnyeg alá söpört társadalmi 
és gazdasági költség. 

Példaként: egy átlagos, tehát 40-50 hektá-
ros területről származó adóbevétel évente kb. 
400 millió forintra tehető, ami levetítve 5-10 
ezer forintot jelent városlakóként. Az összeg 
nagyjából egy fél óvoda költségét fedezi. Nem 
csodálkoznék tehát, ha a lakosság döntő része 
inkább fizetne egy évi 10 ezer forintos óvoda-
fejlesztési hozzájárulást, mint hogy az egyik-

másik ipari park fejlesztése és a vele járó útát-
építések miatt hónapokig, akár évekig viselje a 
kialakuló közlekedési káoszt. 

Víz- és csatornahálózat túlterheltsége

Talán nem túlzás klasszikus csontváznak tekin-
teni azt a levelet, amely az Ürgehegyi ipari te-
rület belterületbe vonása kapcsán került az 
asztalunkra. A levél 2019-ben érkezett a Fő vá-
rosi Vízművektől, tartalmának a lényege:

 új ipari rákötésekre az északi területeken 
nincs lehetőség;

 a szennyvíztelep fennmaradó 10%-os 
kapacitása a lakosságnak van fenntartva.

A hír nem nevezhető kellemesnek, de az is 
biztos, hogy a kapacitáshiány nem 2019-ben 
keletkezett és nem is hirtelen. Kiderült, hogy a 
szennyvíztelep és a csatlakozó főhálózatok 
szükséges bővítése akár 2-3 milliárd forintra is 
tehető, ami nagyságrendileg a város jelenlegi 
megtakarításával egyezik meg.

Miután a szabad forrásokat nem vonhatjuk 
el a lakossági-közösségi beruházásoktól, így 
belátható, hogy a szennyvízkapacitás növelését 
vagy pályázati forrásból, vagy a fejlesztők se-
gítségével tudjuk megvalósítani. Azaz, vagy 
türelemmel várunk az államra, vagy a fejlesztők 
és a beruházók gyorsítják a folyamatot pénz-
ügyi hozzájárulással.

Az Auchantól északra található, 23 hektáros 
Ürgehegyi dűlő fejlesztője is belátta, hogy a bel-
terület-bevonási kérelmének nincs értelme, ha a 
város nem képes fejleszteni a szennyvízhálózatot.

A polgármesterrel együtt nem engedtük a 
képviselő-testület elé a beruházó eredeti kérel-
mét, mely döntésünk nyilvános hisztériát vál-
tott ki az összefogás frakció egyes tagjaiból és 
félmilliárd forint károkozással is megvádoltak 
minket. Tény azonban, hogy a fejlesztő pár 
hónappal később ismételten benyújtotta a ké-
relmét, és immár 600 millió forinttal támogatni 
kívánja a szennyvíztelep bővítését. Ma már 
frakciótársaink is úgy látják, hogy ez az összeg 
messze célravezetőbb, mint az eredendően 
nulla összegű felajánlás.

Az ürgehegyi tárgyalások végül rámutattak 
arra, hogy a fejlesztő is érdekelt a kiszámítha-
tóbb fejlesztési környezet létrehozásában.

A tapasztalatok ezen utóbbi vonalon in-
kább optimizmusra adnak okot, de tagadha-
tatlan, hogy a gazdasági szereplőkkel való 
összefogás mellett is egy kihívásokkal teli fo-
lyamat előtt állunk, és az egyes ipari fejleszté-
sek valós hozadéka, illetve költsége kritikus 
vizsgálatot igényel. 

Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester

Az északi ipari területek fejlesztése
– lehetőségek és korlátok –
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TALAJTERHELÉSI DÍJ:
2003. évben hatályba lépett a környezetterhelé-
si díjról szóló törvény, mely alapján az önkor-
mányzatoknak helyi rendeletet kellett alkotniuk 
a talajterhelési díjról. 

Talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a fo-
gyasztóknak, ahol az utcában van közcsatorna, 
de a lakos nem kötött rá. Amennyiben műszaki 
akadálya van a közcsatornára való rákötésnek, 
akkor nem kell fizetni a talajterhelési díjat, de a 
műszaki akadály tényét a szolgáltatóval 
(Fővárosi Vízművek) le kell igazoltatni és az ön-
kormányzati adóhatóságnak be kell mutatni. 

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2003-
ban megalkotta a talajterhelési díjról szóló rende-
letet, mely alapján a törvényben előírt mérté-
ket meghatározta, attól eltérni nem lehet. 

Szigetszentmiklóson a szennyvízelhelyezés-
hez kapcsolódó talajterhelési díj mértéke 
1200 Ft/m3 egységdíj és a 3,0-as területér-
zékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3. 

A képviselő-testület a szennyvízkapaci-
tás befogadásának hiánya és a lakossági 
rákötések motiválása érdekében 2019. dec-
ember 31-ig az egész lakosságnak mentes-
séget adott a talajterhelésidíj-fizetési köte-
lezettség alól. 

A mentesség 2019. december 31-én meg-
szűnt. 2020. január 1-jétől újra kell fizetni a 
talajterhelési díjat, de kedvezményesen. 

2020. január 1-jétől a megállapított ta-
lajterhelési díj 30%-át, tehát csak 1080 Ft-
ot kell fizetni m3-ként. A maximum fizetendő 
összeg 50 000 Ft, az ez feletti rész mentes. 

A talajterhelésidíj-fizetési kötelezettség 
megfizetése alól mentesül az a fogyasztó, aki a 
közcsatornára 2019. december 31. napjáig 
rákötött. 

Annak a fogyasztónak, aki 2019. de-
cember 31-ig a közcsatornára nem kötött 
rá, 2021. március 31-ig kell az önkormány-
zati adóhatóság által erre a célra rendszere-
sített nyomtatványon bevallani és megfizet-
ni a talajterhelési díjat. 

A talajterhelési díj számlaszáma a honlapon és 
a Kisváros újságban fellelhető. A bevallási nyom-
tatványon az éves vízfogyasztást m3-ben kell 
bevallani. Az év közbeni rákötések esetén időará-
nyosan kell a talajterhelési díjat megfizetni. Az 
elszállított szennyvizet számlával kell igazolni és a 
számlán szereplő mennyiség levonható az elfo-

gyasztott víz mennyiségéből. A locsolásra fel-
használt víz mennyiségét is le lehet vonni, de csak 
hitelesített almérővel való rendelkezés esetén. A 
talajterhelési díj bevallása önadózás alapján tör-
ténik. Ez azt jelenti, hogy az adózónak saját maga 
kell a bevallást benyújtani, illetve megfizetni. Az a 
fogyasztó, aki nem tudja az éves vízmennyiség 
elfogyasztását megállapítani, az a szolgáltatótól 
megkérheti. A szolgáltató köteles azt 15 napon 
belül megküldeni. Az önkormányzati adóhatóság 
kérésre megküldi a befizetésre szolgáló csekket. A 
bevallások benyújtását követően az adóhatóság a 
bevallásokat feldolgozza, de az előírásról határo-
zatot nem kell hoznia. Aki elmulasztja a beval-
lást benyújtani, azt az adóhatóság mulasztási 
bírság kiszabása nélkül felhívja a hiányzó 
bevallás benyújtásának pótlására.

Talajterhelési díj bankszámlaszáma:
11742252-15393276-03920000

IPARŰZÉSI ADÓ: 
A kormányrendelet alapján 2020. évben végző-
dő adóév adatai alapján azok a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, melyeknek a nettó árbevé-
tele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 mil-
liárd forint, akkor 2021. évben az iparűzési 
adó mértéke 1 százalék, valamint az egyes 
esedékességi időpontokban az adóelőleg 50 
százalékát kell megfizetni.

Iparűzési adó bankszámlaszáma:
11742252-15393276-03540000

A vállalkozó 2021. február 25-ig nyilatkozik 
arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozó-
nak minősül.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vám-
hatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, az 
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Az e-önkormányzat portál helyi ipar űzé-
siadó-bevallás űrlapjai központilag visszavo-
násra kerültek.

GÉPJÁRMŰADÓ:
2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) 
vette át a gépjárműadóval kapcsolatos felada-
tokat az önkormányzati adóhatóságoktól. 
A  2021. év előtti időszakra vonatkozóan 
megállapított gépjárműadó-kötelezettség 

hátralékának behajtása az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörében maradt. 

Gépjárműadó bankszámlaszáma:
11742252-15393276-08970000

2021. január 1-jétől a NAV látja el a gépjármű-
adóztatási feladatokat (számlaegyenleget, hatá-
rozatot, csekket küldeni), bővebb információt a 
NAV honlapján találnak. 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 
15-ig adatot szolgáltatott a NAV részére a men-
tes adózókról.

ÉPÍTMÉNYADÓ: 
Az egyes helyi adókról szóló egységes 21/2014.(XI. 
27.) önkormányzati rendelet alapján adóköteles 
az önkormányzat illetékességi területén a lakás és 
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Mentes az építményadó megfizetése alól a 
polgár adatainak és lakcímének nyilvántartásá-
ról szóló törvényben meghatározott lakás, 
amelyet az adóalany életvitelszerűen ottho-
nául használ.

A törvény szerint a polgár tartózkodási helye: 
annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye vég-
leges elhagyásának szándéka nélkül – három 
hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 

A Magyarország területén élő polgár 
köteles a be- vagy kiköltözés után három 
munkanapon belül lakóhelyének, illetve tar-
tózkodási helyének címét nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni.

Életvitelszerűen otthonául használt lakás a 
magánszemély adóalany vagy a vagyoni értékű 
jog jogosítottja (haszonélvezeti jog, özvegyi jog, 
tartásjog) az annak gyakorlására jogosult adó-
alany olyan lakás, családi ház, lakóház megne-
vezésű építménye, ahol az életviteléhez szük-
séges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, 
közüzemi szolgáltatások igénybevétele, csalá-
di élet szervezése) rendszeresen, legjellemzőb-
ben folytatja, illetve elsődleges elérhetőségi 
címeként jelöli meg a hatóságnál, és máshol 
nincs olyan ingatlana, amelyet ténylegesen 
életviteléhez szükségesen használ.

Építményadó bankszámlaszáma:
11742252-15393276-02440000

Moldván Valéria
adóhatósági osztályvezető

HELYIADÓ-HÍREK

Kommunizmus emléknapja. Minden év február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékezünk szerte az országban. Azért választotta 
Magyarország kormánya 2000 júniusában ezt a napot, mert 1947. február 25-én tartóztatták le Kovács Bélát, az akkori Független Kisgazdapárt 
főtitkárát. A kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták, 1951-ig magyarországi és ausztriai börtönökben őrizték, majd 
1952-ben a Szovjetunióba vitték, ahol 25 év kényszermunkára ítélték. Kovács Béla politikai szempontok miatti letartóztatása és elítélése az első lépés 
volt a kommunista párttól, hogy kiiktassa és ellehetetlenítse az ellenszegülőket és kialakítsa az egypárti diktatúrát, semmibe véve a demokráciát és a 
szabadságjogokat. A közel 50 évig tartó kommunista rendszer máig mély sebeket rejt a magyar társadalomban és Kelet-Közép-Európában.
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A szigetszentmiklósi Barbara a Fogyatékkal 
Élőkért Közhasznú Egyesület többnyire SNI-s, 
autista, Down-kóros, Angelman-szindrómás, 
nevelési problémás, hiperaktív gyermekek és 
családjaik számára nyújt támogatást. Csö rön-
csics Antalné elnök hálás, hogy a gyermekeknek 
egyre több lehetőségük nyílik, ugyanakkor szo-
morú, hogy a megkülönböztetés, a bizarr tekin-
tetek még mindig gyakoriak. 

Csöröncsics Antalné: Mi a 
Csefosszal, a Csepel-szige ti 
Fogyatékosok Sport  egye-
sü le té vel működünk 
együtt. Elnökükkel, Med-
vegy Judittal rengeteg helyre 
járnak a gyerekek, a környékbeli 
sportolási lehetőségeket teljes mértékben ki-
használják. Például teniszeznek, íjászkodnak, 
kempóznak, lovagolnak, különböző labdajátéko-
kat játszanak kerekesszékből, egyéb segédeszkö-
zökkel. Ezeken az eseményeken csoportokban 
találkoznak hasonló gyerekek, de amikor az ut-
cán sétálnak a szüleikkel, nincs elfogadás, még 
mindig furcsán reagálnak, sugdolóznak. Hang-
súlyozom: NEM a gyerekeken múlik, hanem a 
szülőkön, pedagógusokon, felnőtteken! Kérjük, 
legyenek bátrak és nyitottabbak felénk, merje nek 
kérdezni és magyarázni… majd elfogadni… 
meg szeretni. Bízunk benne, hogy a jövőben a 
felnőttek hozzáállása, az oktatási, nevelési intéz-
mények erősödő integrációs szemlélete és az 
érzékenyítő programok száma a kirekesztéssel 
ellentétes arányban változnak.

Dickman Ferenc hat éve el-
nöke a Szigetszentmiklósi 
Mozgáskor látozottak 
Egye   sületének. Többnyire 
jogi tanácsadással segítik 
egymást. Legfőbb céljuk a mi-
nőségi élet elérése, amihez helyzetük külső 
megítélése is nagyban hozzájárulhat. 

Dickman Ferenc: „Elég kételyes a mozgáskorlá-
tozottak elfogadása, mert sok mindenki azt hiszi, 
hogy aki mozgáskorlátozott, az egyben nyomo-
rék is. Úgy látom, eléggé visszataszító sok em-
bernek a hozzáállása. Az utóbbi években talán 
javult a helyzet, de még mindig azt tapasztalom, 

hogy maguk a mozgáskorlátozottak egy része is 
kissé zárkózott. Az egyesület létszáma 100-110 
fő, de javarészt 65 év felettiek, a fiatalokat sajnos 
egyelőre nehéz rávenni, hogy csatlakozzanak a 
közösségünkhöz, pedig örülnénk nekik. Hiszünk 
benne, hogy egymás biztatásával, segítésével a 
rólunk alkotott kép is változhat. 

A parasportolók tekintetében mi nem mond-
hatjuk el, hogy egyesületünk büszkélkedik ilyen 
tagokkal, de szurkolunk nekik, felnézünk rájuk és 
szeretettel várjuk a fiatalabb sorstársaink csatla-
kozását is. (Sziget szent miklósi Mozgás korlá-
tozottak Egyesülete, Tököli út 19., 06-20/382-
5655, e-mail: m.k.e.szmiklos@freemail.hu)

És, hogy kinek szurkolhatunk Szigetszent-
miklóson? Például Daninak, aki szkander-
parasportoló, 10 éves kora óta olimpiára ké-
szül. A hétköznapokban bosszankodik kissé, 
mivel nehezen tud bevásárolni a kerekesszék-
kel, az önálló utazás, tömegközlekedés pedig 
egyelőre álom. Azonban mindez nem állítja 
meg. Mindennap, hetente legalább tíz órát edz, 
mozgássérült kategóriában többszörös felnőtt 
magyar bajnok és junior paravilág bajnok, az ép 
versenyzők között junior Világkupa- és Európa-
kupa-győzelmet, a felnőttek között Európa-
kupa-győzelmet aratott. El  mondása szerint 
azért választotta a szkandert, mert ez az a 
sport, ahol kiszállva a kerekesszékből, az ép 
versenyzők között is tud versenyezni. 

Simon Dániel: A sportolás által egyre erősebb 
vagyok, sportos az alkatom, a környezetem 
számára látható, hogy edzek. Lelkileg pedig azt 
jelenti számomra a sportolás, hogy máshogy 

látom a világot, hogy önbizalmat, életcélt ad. 
Szeretnék példakép lenni mások számára ab-
ban, hogy sportolni bárkinek és mindenfélekép-
pen lehet. 

Bíztunk benne, hogy legalább a sikeres spor-
toló pozitívabban látja a mozgássérültek 
megítélését, és enyhébbnek a megkülönböz-
tetést. Sajnos tévedtünk… 

SD: Támogatás tekintetében fájó pont, hogy a 
paralimpiai helyezettek között az ép verseny-
zőkhöz képest a fogyatékkal élő olimpikonok 
lényegesen kevesebb anyagi megbecsülést kap-
nak, mint ép sporttársaik, pedig az oda vezető 
út ugyanolyan nehéz vagy még nehezebb. Úgy 
gondolom, hogy az emberek között az évek 
alatt ugyan egyre jobban elfogadott a mozgás-
sérült emberek jelenléte, de még valahogy tar-
tanak a mozgássérült emberektől. A kerekes-
széken keresztül ítélnek meg minket. Sokszor 
tapasztalok lesajnálást és szánalmat, pedig én 
is ugyanolyan átlagos fiatalember vagyok, mint 
más, csak kerekesszékkel közlekedem. 

Dani ép versenyzőtársai, akikkel együtt vehe-
ti át az érmet, soha nem állnak fel a dobogó-
ra… együtt maradnak Danival, ugyan lent… 
de az elfogadás és egyenlőség nevű dobogó 
legmagasabb fokán.

-gm

Dani legközelebb májusban versenyez: az 
épek között juniorban, a mozgáskorlátozot-
tak között felnőtt kategóriában indul a lit-
vániai Európa-bajnokságon, városunkban 
pedig a Gemenc Kupán szoríthatunk neki. 

NEM VESZTESEK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK
Február 22-e a magyar parasport napja. Önkormányzatunk is csatlakozott a prog-
ramhoz, melyet a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége koordinál. A parasportokat és a para spor-
tolókat ünnepelve - a járvány miatt -, virtuális lélekmozgató interjúkat készítet-
tünk. Közös mottónk, hogy „Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!”. 
Ebben a mindenki számára kihívásokkal teli helyzetben a fogyatékkal élők, 
parasportolók kitartása még erőteljesebben ösztönözhet minket az együttérzésre, 
az elfogadásra. Reményeink szerint az alábbi történetek, vélemények segítséget 
nyújthatnak ebben.
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Nagy János polgármester: Egyik fő célom város-
vezetőként, hogy sportosabbá, egészségesebbé 
tegyük Szigetszentmiklóst. Bízom benne, hogy ez 
az érdekes sporteszköz minden korosztály kíván-
csiságát felkelti. Az asztal speciális görbülete szá-
mos kihívással és szórakozással járhat. Alap ve tő en 
focizásra tervezték, de ma már ez egy mul ti-
funkciós innováció, több sportághoz is lehet hasz-
 nálni. Kiváló kiegészítője a kosárlabdának, asztali-
tenisznek, kézi- és röplabdának, a kialakítás pedig 
lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak, para spor-
tolók számára is a labdajátékokat, például kerek-
esszékből is lehet rajta pingpongozni. Fontosnak 
tartom továbbá, hogy az időjárás viszontagságai-
nak is ellenállnak ezek az asztalok, bármely év-
szakban a szabad levegőn játszható a teqball.

Nem utolsósorban ez egy magyar találmány, 
mely rövid időn belül hatalmas népszerűségre 
tett szert, a futballisták már a harmadik teqball-
világbajnokságra készülnek, sőt olimpiai sport-
ágként is jelölt. Hiszem, hogy városunkban is 
hamarosan rendezhetünk teqballversenyeket.

A szabályos játékra vágyók sem karokkal, sem 
kézzel nem érhetnek a labdához. Kettő, vagy 
párosban négy játékos tud egyszerre részt venni. 
A játékasztal középső részét egy erős, strapabíró 
elválasztó képezi, melyről a labda visszapattanva 
képes folyamatos játékélményt biztosítani. 
Legfontosabb szabályok egyéni játék esetén:
  maximálisan három labdaérintés megengedett,
  az asztal és az ellenfél megérintése játék 

közben pontvesztéssel jár,

  játékos ugyanazzal a testrésszel kétszer 
egymás után nem érintheti a labdát,

  a játékos ugyanazzal a testrésszel kétszer 
egymás után nem adhatja át a labdát az 
ellenfél térfelére,

  a labdamenet szervával kezdődik, melyet az 
ellenfél térfelére kell átjuttatni,

  a szervára az adogató játékosnak két lehető-
sége van,

  csuszánál, vagyis csak az asztal szélének 
érintésénél a labdamenetet meg kell ismé-
telni.

A polgármesterrel készült videó interjút és a 
teqball kifejlesztésének rövid történetét be-
mutató YouTube-videót a lenti QR-kódok 
beolvasásával láthatják. A játék további sza-
bályairól a https://www.teqball.com/hu web-
oldalon olvashatnak.

- gm

„GÖRBÍTJÜK” A TEREKET
A címnek ugyan nem sok köze van a relativitáselmélethez és 
a fizikához, annál inkább a fizikumhoz. 2020-ban Sziget-
szent miklós Önkormányzata görbe asztalokat szerzett be. 
Szándékosan. A polgármesteri keretből megvásárolt úgyneve-
zett teqballasztalok végei ugyanis lefelé hajlanak. Azonnal 
választ kapnak arra, hogy miért, hogyan működnek és hol 
találják azokat. A hét teqballasztalból kettő összecsukható és 

áthelyezhető, ezeket rendezvényeken is igénybe lehet majd 
venni, öt asztalt pedig január végén fixen telepítettünk a 
József Attila lakótelepi Illyés Gyula parkban, az Árpád liget 
parkban, a Kéktó Szabadidőparkban, a Szent Miklós lakótelep 
Szent Miklós úti játszóterére, valamint a Bucka-tó új játszó-
tere mellé. Nagy János polgármester reméli, hogy minél töb-
ben használják majd a teqballasztalokat.
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Új vezető kerül 
az ARIES élére

Február 19-én döntés 
született az ARIES 
Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatói posztjáról. 
2021. június 16-tól 
Viola Károlyné tölti be a 
tisztséget, váltva a nyug-
díjba vonuló Szarvas 

Tibort. Violáné Zsuzsa elmondta, hogy 
ügyvezetőként egy olyan hatékony vezeté-
si struktúrát szeretne kialakítani, amely 
biztosítja a cég fejlődését és képes a folya-
matosan alakuló jogszabályi változásokra, 
valamint megfelelő hatékonysággal kíván 
reagálni a gazdasági élet kihívásaira. 

Reméljük, hogy az új ügyvezető megáll-
ja majd a helyét és törekvéseivel új lendü-
letet hoz a cég működésébe.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÉJÁKOZTATÓ

Az ARIES Nonprofit Kft. tájékoztatja a 
lakosokat a kukaedényzetre ragasztandó 
regisztrációs matricával kapcsolatban:

Az állami szerv (NHKV Zrt.) 2021. január 
hónap végén postázta a 2020. IV. negyedévre 
vonatkozó hulladékgazdálkodási köz szol gál-
ta tásidíj-számlát, valamint ennek melléklete-
ként a 2021. évi regisztrációs matricát, egy 
tájékoztatót az ünnepnapi munkavégzésről és 
a zöldhulladék-begyűjtés tervezett időpontjá-
ról. A matrica jelzi a szolgáltatás igénybevéte-
lére vonatkozó jogosultság meglétét, így fon-
tos, hogy a 2021. évi matricát a hulladékgyűj-
tő edényzet oldalára minden ingatlanhaszná-
ló elhelyezze.

A matrica megléte a kukaedényzeten jog-
szabályi előírás, így amennyiben az ingatlan-
használó nem rendelkezik a 2021. évi matricá-
val, úgy annak pótlá-
sa érdekében az 
ARIES Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatával 
történő kapcsolatfel-
vétel szükséges a 
hulladékos számlán 
található elérhetősé-
geken.

Az ország számos településén, így nálunk is 
megjelentek azok a gyűjtőedények, ahová a 
lakosság a háztartásokban keletkezett hasz nált 
sütőolajat és sütőzsiradékot leadhatja. 
A  „CseppetSem!” program előnye a többi le-
adóhelyhez képest, hogy itt korlátlan mennyi-
ségben és zárt csomagolásban (PET-palackban 
vagy befőttesüvegben) adható le az anyag.

Nemcsak használt sütőolaj, hanem sütőzsír, 
kókusz- és pálmaolaj is leadható a város 14 
pontján. A környezet védelmén túl 
a helyi közösségeket is támo-
gathatják a gyűjtés által, 
mivel a gyűjtő cég 
anyagi visszatérítést 
is ad az összegyűlt 
mennyiség után, 
így akár több száz-
ezer forinttal is 
„gazdagodhatnak” 
a helyi közösségek. 
A használt sütőolaj 
és sütőzsiradék a 
csatornába jutva du-
gulást okozhat, és a 
szennyvíztisztítót is leter-
heli, a földbe jutva károsítja a 
talajflórát. Egyetlen liter használt 
sütőolaj egymillió liter ivóvizet képes fogyasz-
tásra alkalmatlanná tenni. A lakosság körében 
keletkező használt sütőolaj szelektív gyűjtésé-
nek előnyei:
  a szolgáltatás ingyenes,
  a csatornahálózat terhelése kisebb lesz, csök-

ken a duguláselhárításra és javításra költött 
összeg,

  a szennyvíztisztítók terhelése és meghibáso-
dási esélye csökken, ezáltal a közszolgáltatás 
kisebb költséggel működik,

  csökken az élővizek terhelése, mert a vízszí-
nen nem jelenik meg az oxigén bejutását 
megakadályozó olajréteg,

  1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 millió liter 
ivóvizet „menthetünk meg”,

  csökkenhet a kártevők irtására költött összeg,
  a szemétlerakók mentesülnek a nehezen le-

bomló anyagtól,
  a talajflóra mentesül az anyag okozta károso-

dástól,
  a „cseppmentes” technika során a gyűjtő 

környékét nem szennyezi be az anyag. A le-
adott sütőolajat eredeti csomagolásban vagy 
befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni.

Kérjük, a bölcsődékbe és óvodákba kizárólag az 
ott dolgozók, illetve az oda járó gyermekek 
szülei vigyék be a használt sütőolajat, az ezen 

körbe nem eső szigetszent-
miklósi lakosok válasszák a 

többi helyszínt. A prog-
ramban első körben 
részt vevő intézmények 
és azok telephelyeinek 
listája:
Bármely szigetszent-
miklósi lakos által  
hivatali nyitvatartási 

időben igénybe vehető 
gyűjtőpont:

Polgármesteri Hivatal 
Kossuth L. u. 2.

Polgármesteri Hivatal zárt par-
koló, Kossuth L. u. 15.

Polgármesteri Hivatal Adóhatósági Osztály, 
Ifjúság tér 4.

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet,  
Dr. Lengyel L. u. 5.

Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda, Gát u. 2.

Kizárólag intézményi dolgozóknak és az oda 
járó gyermekek szüleinek, az intézmény nyit-
vatartási idejében fenntartott gyűjtőpont:
Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda,  

Adótorony tér 6.
Városi Bölcsőde, Kossuth L. u. 2.
Városi Bölcsőde, Szt. Miklós u. 8/A
Vackor Integrált Bölcsőde, Temesvári u. 16–22.
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda 
Szivárvány Tagóvodája, Sas u. 7/A
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda,  

Kossuth L. u. 4.
Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda, Nap u. 2.

Szigetszentmiklós is csatlakozott 
a „CseppetSem!” használtsütőolaj-
begyűjtési rendszerhez
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TÓTH KRISZTINA: Karácsony előtt elhatároz-
tam – főleg a Covidra való tekintettel –, hogy 
csak olyan ajándékot adok a szeretteimnek, 
amit hazai, kézműves kisvállalkozók készítettek. 
Valójában akkor vettem észre, hogy a környé-
künkön is rengeteg tehetséges ember él, akik 
gyönyörű termékeket alkotnak.

A „vegyélhazait” csoporttal ellentétben, a 
„vegyélmiklósit” közösségben nemcsak a hivata-
los, számlaképes adózó vállakozók, kisboltok mu-
tathatják be termékeiket, hanem magánembe-
rek, például az otthon horgoló nyugdíjasok vagy a 
lakásdekorációt készítő, gyesen lévő anyukák. 

TK: Ez egy lehetőséget nyújt arra, hogy akár az 
ismerőseinket támogathassuk, és nem a nagy 
multik zsebeit tömjük, amiket valószínűleg nem 
is súlyt olyan nagymértékben a járvány okozta 
gazdasági helyzet. A csoportban való bemutat-
kozás által kiderülhet akár, hogy a szomszédunk 
süti a legfinomabb tortát, vagy három utcával 
arrébb horgolják a legszebb játékokat. Ez nem 

azt jelenti, hogy kizár-
nánk az adózókat. 
Egyrészt természetesen a 
helyi vállakozók is hirdet-
hetnek a csoportban, másrészt 
a magánszemélyek pár ezer forintos – talán 
anyagköltséget fedező – összege minden való-
színűséggel ismét a helyi boltokba kerül vissza, 
fenntartva a gazdasági körforgást.

KV: Jelenleg az eladni vagy a vásárolni vá-
gyók vannak többségben?
TK: Egyelőre az aktivitás szempontjából azt 
veszem észre, hogy az eladók vannak többség-
ben, de szerintem ez szezonálisan alakul majd. 
Az ünnepek alatt nagyot emelkedett a vásárlói 
érdeklődés is.

KV: Szerepet kap-e a környezettudatosság?
TK: Igen, a csoportban sok olyan személy oszt-
ja meg termékeit, aki a zero waste, vagyis a 
nulla hulladék, a zéró pazarlás elvét vallja. 
Találkozunk például a műanyag vagy papírzacs-

kót helyettesítő, otthon varrt textilszatyrokkal, 
újrahasznosított anyagokból készült ékszerek-
kel stb. Ami pedig talán a legfontosabb, hogy 
ezáltal kevesebb csomagolóanyag kerül a ku-
kákba, és nagymértékben csökken a szállítással 
járó környezetszennyezés.

Tóth Krisztina bízik benne, hogy – a csoport jel-
mondatával élve – minél többen mutatkoznak 
be, mindkét oldal, a hirdetők, valamint a vásárlók 
létszáma is növekedni fog, és egyre több kreatív 
embert ismerhetünk meg a városban. Az érdek-
lődők Facebookon a ,,vegyél miklósit” kifejezés 
keresésével könnyedén megtalálhatják a csopor-
tot és csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.

-gm

HAJRÁ, MIKLÓSI KISVÁLLALKOZÓK, 
MUTATKOZZATOK BE!

Nagy János, Sziget-
szent miklós polgár-
mestere és önkor-
mányzatunk munka-

társai a koronavírus 
megjelenése óta – felismer-

ve a kötelező bezárások, időkorlátok és ka-
rantén gazdaságra mért súlyos következmé-
nyeit – folyamatosan azt javasoljuk, arra 
kérjük a lakosokat, hogy részesítsék előnyben 
a hazai, a városunkban készülő termékek 
vásárlását és a helyi szolgáltatások igénybe-
vételét.

A járvány első hullámának kezdetén lét-
rehoztunk egy Facebook-keretet, mellyel 
profilképünk kiegészítéseképp megjelenik a 
„VÁSÁ ROLJ SZIGET SZENT-
MIK LÓSI TER MÉ KET!” felirat. 
Ha erre ön is szívesen hívná 
fel mások figyelmét, a https://
bit.ly/3oSgSs3 linket beírva, 
jelenleg is használhatja a ke-
retet.

A járvány első, tavaszi hulláma ,,gyökeres 
változásokat hozott az élet több területén, 
és jelentős gazdasági visszaeséssel járt, 
egyes ágazatok szinte teljesen leálltak” – ol-
vasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
2020 első negyedévét összegző kiadvá-
nyában. 

A KSH legfrissebb tájékoztatóiból kiderül, 
hogy a megelőző évhez viszonyítva, 2020 
februártól a több mint 10%-os emelkedésből 
20%-ot meghaladó zuhanás következett be 
a kiskereskedelmi üzletek forgalmában. Az 

áprilisi mélypontból lassan indult az emelke-
dés, és júliusra kismértékű, 0,4%-os növeke-
dést mutatott az előző évhez képest. 
Decemberben a 2019-ben mért adatokhoz 
képest az élelmiszer- és élelmiszerjellegű 
vegyes kiskereskedelemben a forgalom volu-
mene 1,9%-kal, a csomagküldő és internetes 
kiskereskedelemé 24%-kal bővült. 

Csökkent azonban a nem élelmiszer- 
kiskereskedelem forgalma, összességében 
9,3%-kal:
  iparcikkjellegű vegyes 3,5%-kal, 
  gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer 

4,8%-kal,
  könyv, számítástechnika, egyéb iparcikk 

(–13%),
  bútor, műszaki cikk (–20%),
  használt cikk (–31%),
  textil-, ruházati és lábbeliárucikkek (–32%). 
A kereskedelem visszaesését továbbá az 
üzemanyagtöltő állomások forgalmának 
csaknem 12%-os visszaesése is mutatja. 

Tóth Krisztina kétéves kisfiát neveli otthon, délután táncegyesületet üzemeltet, s 
mindemellett szívügye egész Szigetszentmiklós gazdasági helyzete. Gondolt egyet, 
és az országos „vegyélhazait” kezdeményezés mintájára létrehozta a „vegyélmiklósit” 
nevű Facebook-csoportot. Krisztina azt mondja, hogy egyelőre „gye-
rekcipőben” jár az internetes oldal, ennek ellenére mi is láttuk, 
hogy csupán egy hónap alatt majdnem 800-an csatlakoztak.
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LUPA JÁNOS: Továbbra is szeretném leszögez-
ni, ez egy magánvélemény, nem a Jobbik nak a 
véleménye. Egy helyi Facebook-csoport mode-
rátora beszélgetésre hívott, amit aztán kiposz-
tolt arra a bizonyos oldalra. Ez egy több mint 
háromórás diskurzus volt, amiből az országos 
médiumok egyoldalúan kiragadtak részleteket. 
Ezek a kiragadott témák elenyésző töredékei 
voltak a hosszú beszélgetésnek, hiszen javarészt 
inkább a város ügyeiről volt szó. Azt gondolom, 
hogy most is inkább a lakókat érintő dolgokról 
kell beszélnem.  

KISVÁROS: Ön szerint melyek azok a prob-
lémák, amelyek megoldása nem tűr halasz-
tást városunkban?
LJ: Elsősorban a munkahelyre, iskolába, óvodá-
ba való el- és hazajutás feltételeinek biztosítá-
sa, magyarul az úthálózat rendbetétele. Ezzel 
szorosan összefügg a csapadékvíz-elvezetés 
problémája, ami kiemelten sújtja a körzetemet. 
A kellő számú oktatási és egészségügyi intéz-
mények biztosítása is nagyon időszerű, hiszen a 
város lélekszáma folyamatosan növekedett, de 
a megfelelő infrastruktúra és intézményhálózat 
nem tartott lépést ezzel. Ami az elmúlt hetek 
aktualitását illeti, komoly problémát jelent a 
bűncselekmények számának növekedése. Ennek 
talán köze lehet a pandémia által okozott szo-
rongásnak, a munkahelyek elvesztésének.

KV: A problémák, amelyeket felsorolt, talán 
nem is annyira új keletűek, de egyelőre 
megoldatlanok. Ön szerint hogyan lehetne 
megoldani ezeket?
LJ: Az előző ciklusok elfecsérelt évei után nagy 
lendülettel kezdtünk a Bucka városrész közleke-
dési koncepciójának kialakításába, melybe be-
vontuk a lakosságot is. Ezúton is köszönöm a 
közreműködésüket. Az oktatás, nevelés terén is 
vannak előrelépések, hiszen már látható közel-
ségbe került a Csépi úti óvoda átadásának idő-
pontja, valamint előrehaladott tárgyalások 
folynak a Bucka Iskola megvalósításáról. Az új 
orvosi rendelő gyönyörű és korszerű, pillanat-
nyilag az orvoshiány miatt nem tudjuk meg-

nyitni. Ez nem helyi sajátosság, hanem országos 
szintű probléma. Azt mondom, mindennel hala-
dunk, de ez a pandémiás helyzet most minden-
re rányomja a bélyegét.

KV: Talán a várost érinti az is, hogy némely 
Facebook-csoportok posztjaiban arról lehet 
olvasni, hogy széthúzás van a várost vezető 
frakcióban, egymás után generálódnak a 
fakenewsok (álhír). Polgármester úr egy 
kommentjében bizonyos árulóról írt. Erről 
hogyan vélekedik?
LJ: Hitvallásom: 

Engem nem az érdekel, hogy milyen lo-
gót viselsz a szíved fölött, hanem milyen 
szív dobog a logód alatt. Mi a frakcióban 
sosem pártpolitizálunk. Soha. Mindig a 
várossal foglalkozunk, annak érdekeit 
tartjuk szem előtt.

Aki erről mást állít, az nem mond igazat. Hogy 
ebből a külső szemlélő mit vesz le, arra nincs 
ráhatásunk, de meggyőződésem, hogy ezeket a 
híreket olyasvalaki vagy valakik generálják, 
akinek vagy akiknek az érdeke azt kívánja, hogy 
a jövő évi országgyűlési képviselő-választá-
sokon ne ellenzéki jelölt nyerjen.
Hogy áruló lenne közöttünk? Bizonyos jelek 
valóban erre utalhatnak. De nem aggódom, 
mert ha ez bebizonyosodik, a választók az ilye-
neket bizony csúnyán megbüntetik, ha eljön az 
ideje.

KV: Milyen a munkakapcsolata a polgár-
mesterrel?
LJ: Erről őt is meg kellene kérdeznie, de úgy 
érzem, hogy mostanra igen korrekt munkakap-
csolat alakult ki köztünk. Noha ez korábban 
nagyon nem volt így.

KV: Ez mit jelent pontosabban?
LJ: Távolról és felületesen 2014 óta ismerjük 
egymást. Akkoriban az ellenfelet láttuk egy-
másban.

KV: Mitől változott meg egymás megítélése?
LJ: A közös munka pozitív hozadéka, hogy 
egymás szemében kiálltuk a megbízhatóság és 
egyenesség próbáját. Persze van, aki időközben 
közülünk elbukott ezen az úton. A bizalmat ki-
érdemelni nagyon sok idő, de elveszíteni mind-
össze egy pillanat. Nem érdemes hazardírozni 
vele. Nem azt nézem, hogy milyen pártlogó van 
a szíved fölött, hanem milyen szív dobog a 
pártlogód alatt. A kettőnk példája bizonyítja, 
hogy akik korábban ellenérdekeltek voltak, azok 
a későbbiekben egy közös célért bizony tudnak 
együtt dolgozni. Ezért roppant bizakodóan te-
kintek az összellenzéki összefogás 2022. évi 
kampánya elé.

KV: Ennyi szép mondat után az olvasók azt 
gondolhatják, hogy a polgármester önt le-
kenyerezte valamivel.
LJ: Ugyan mivel? Megvett volna engem? Akkor 
nézzük a számokat! A frakcióban én voltam a 
tiszteletdíj-táblázat legalján (az előző ciklusok-
ban a jelenlegi polgármester volt ebben a se-
reghajtó). Egyáltalán nem panaszként, tényként 
mondom mindezt, hiszen a várostól több java-
dalmazást kapok, mint korábban a tanári/igaz-
gatói fizetésem, és ezért hálás vagyok. Mindezek 
ellenére a járvány első hullámában magam ja-
vasoltam, hogy a tiszteletdíjunk egy részéről 
mondjunk le. Akkor nem arattam osztatlan si-
kert, de mostanra beérett a kezdeményezésem, 
ettől a hónaptól csökkentett tiszteletdíjat ka-
punk. Ebben lassan helyére áll az általam elkép-
zelt rend. Lehet, hogy ez így populizmusnak 
tűnik, de talán inkább annak a következménye, 
hogy munkáscsaládból származom. Nem tud 
lázba hozni egy luxusautó, egy villa, jacht. Nem 
gyűjtök földi kincseket.

KV: Akkor milyen kincseket gyűjt?
LJ: Huh, ez bonyolult! Talán annyit, hogy a vi-
lág számomra nem csak a sör-virsli-távirányító 
„szentháromságából” áll. Gyűjtsenek inkább 
szép élményeket, azt senki sem veheti el 
 önöktől. -fé

A világ nem csak 
a sör-virsli-távirányító „szentháromság”
Az elmúlt időszakban több híradásban is 
láthattuk Lupa János, a Jobbik Pest me-
gyei nyolcas számú választókerület el-
nökének, a Szigetszentmiklósi Ön-
kormányzat jobbikos képviselőjének ne-
vét egy közösségi oldalon megjelent 
be  szélgetés okán. Erről és a Szigetszent-
miklósi Önkormányzatnál betöltött kép-
viselői álláspontjáról kérdeztük Lupa 
János képviselőt.
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Nagy divat mostanság a virtuális világban meg-
mondó embernek lenni. Jól értesültnek mutat-
kozni, megmondani a tutit. Hiszen a demokrati-
kus szólásszabadság erről szól, főleg a digitális 
szabadság. Mindenki mondhatja a magáét, írhat a 
Facebookra vélt vagy valósnak hitt dolgokról. 
A Facebook jóformán szabályozhatatlan. Ugyan 
médiatartalomként működik, mégsem vonatkozik 
rá a médiaszabályozás. Sajnos ma már kontroll 
nélküliek ezek az úgynevezett fake newsok (álhí-
rek), bárkit lehet manipulálni, a média sokszor 
nem is törekszik a hitelességre. Ezen felbuzdulva 
a virtuális világban élő posztolók is jogot formál-
nak arra, hogy szubjektíven, egyoldalúan közölje-
nek ,,híreket”, amelyekkel befolyásolni tudják a 
környezetüket. Adódik a kérdés. Honnan, hogyan 
ismerjük fel a kamuprofilokat, az elferdített híre-
ket, ne adj' Isten az átverésekre létrejött hirdetési 
oldalakat? Nagyon nehéz. Nincs kit számonkérni.

Gondoljunk el egy fotót. A képen egy kisgye-
rek guggol, koszos kis kezeit felfelé nyújtja, 
mintegy kérvén, hogy anyukája emelje fel őt. 
Anyuka áll előtte, kezében egy csokoládéval, amit 
nyújt a gyerek felé. Szép, megható kép. Most 
photoshoppal (számítógépes trükkel) szedjük ki 
anyuka kezéből a csokoládét és tegyünk a kezébe 

egy fakanalat… Más az értel-
me, ugye? Máris megváltozott 
a mondandó, azonnal beugrik a 
gyermekbántalmazás, kisgyerek 
felemelt kézzel védekezik, hiszen a 
dühös anyuka fakanállal akarja meg-
ütni őt. Kb. egy perc alatt kerít mindenkit 
hatalmába a düh, az agresszió, elképzeljük, hogy 
mit tennénk a ,,gonosz” anyukával. Agresszió 
agressziót szül. Közben ebből semmi nem volt 
igaz, csak egy manipulatív posztoló borzolja a 
kedélyeket, az is lehet, hogy képaláírásban még 
azt is odabiggyeszti, hogy ezt a fotót ő készítette, 
és fel van háborodva, hogy micsoda borzalmak 
történnek országunkban. Kap kb. félmillió szo-
morú fejet, ezer kommentet, akik követelik az 
anyuka azonnali szigorú megbüntetését a város 
főterén. Máris van téma…

Vagy nézzünk egy nyelvtanulási lehetőséget. 
15 nap alatt meg lehet tanulni bármilyen nyelven, 
és aki fél órán belül (mindennap fél órán belül) 
regisztrál, kedvezményt kap, nem is akármennyit, 
kétszázezer helyett most százötvenért övé a tan-
folyam. Semmi dolga, csak regisztráljon, utaljon, 
a többit bízzák a nyelviskolára. A hirdetés alatt 20 
komment. Gizi vagyok Debrecenből, ez a módszer 

egy csoda, fél év alatt 6 nyelven 
beszélek. Ilyen és ehhez hasonlók… 
Jóóóóhogy!! Micsoda mázli, hogy 

most a pandémia alatt online is lehet 
nyelvvizsgázni… Elő a 15 napos tu-

dást, oszt hadd szóljon fél év alatt a sok-
sok nyelvvizsga. Az emberi hiszékenység ha-

tártalan. Két tuti mondat, amit hinni akarunk, és 
kész az átverés. Marketingből jeles. 

Celebek buzdíthatnak vásárlásra, sportfoga-
dásra stb. Mi vásárolunk, fogadunk, esszük, isz-
szuk azt, amit mondanak.

De, vissza a Facebookra. Ahogy az elején em-
lítettem, nagy divat mostanában megmondó-
embernek lenni. De meddig mehet ez el? Ekkora 
hatalma van a virtuális világnak? Megmondom. 
Igen. Épülhet rá például egy ország, egy város 
választási kampánya. A gyűlöletkommunikációra. 
Ha ne adj’ Isten nem értünk egyet a poszt írójával, 
letiltásra kerülünk, nincs érdemi vita, nincs apel-
láta. Az a tuti, ami ott írva van. Mert a jól értesül-
tek ,,mindent” tudnak. Honnan kapunk hiteles 
információt? Kell egyáltalán a hiteles információ? 
Nehéz. Nincs kit számonkérni. Én azt javaslom, 
nézzünk a dolgok mögé és legyünk pozitívak. 

-fé

VÉLEMÉNY
Mindenki azt hisz, amit akar…
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Tisztelt Szigetszentmiklósiak!

Ma, 173 évvel a Márciusi Ifjak fellázadása után, amikor a demok-
rácia, a szólás- és sajtószabadság útjain járunk, szomorúan tekintek 
hazánkra és a világra, ahol még mindig találunk elnyomott nemze-
teket, közösségeket. A 21. században azt kívánom, hogy bízzunk és 
cselekedjünk a józan ész, a becsület és a törvények szabályai sze-
rint, hogy több vér ne folyhasson a nyelvek, vallások, nemek, 
bőrszínek és politikai érdekek különbségei miatt.

Az 1848–49-es szabadságharc és forradalom legyen a bátorság 
példája. Emlé kez zünk békés szívvel az elesettekre.

,,A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!”
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Nagy János polgármester
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KISVÁROS: Az ön művészete kicsit Tiziano 
festészetére emlékeztet engem, az ő képei 
ilyen élők, emberközpontúak. Habár ő a XVI. 
század reneszánsz festője volt, mégis az ő stí-
lusjegyeit lehet felfedezni az ön művészetében. 
Át lehet adoptálni a történelmi festészetbe a 
reneszánsz jegyeket? Van-e egyáltalán az ön 
stílusának meghatározható elnevezése?

KERTAI ZALÁN: Történelmi realista festő a 
meghatározás. A festészetemre tényleg szokták a 
reneszánszt példának hozni, és érdekes, hogy 
Tizianót említi, hisz vannak hasonló jegyek, sőt 
freskót is festettem.

Tizianótól is tanultam, de igazából én 
mai realizmust festek, aminek egy része 
fotó alapján van, de nem fotórealizmus. 

Hogyan lettem én történelmi realista festő? Én is, 
mint minden kamasz, rajzoltam, hatással volt rám 
Boris Vallejo, a Csillagok háborúja. Mindenki eze-
ket másolgatta, nekem egy fokkal jobban ment, 
mint az átlag kissrácoknak, ezért édesanyám un-
szolására egy rajzkörbe mentem rajzolni. Ez volt a 
debreceni Medgyessy rajzkör, ahol látvány utáni 
festészetet kezdtem tanulni. A debreceni fény-
árnyék, kiemelés is realisztikus és hasonlít 
Tizianóra vagy Caravaggióra. (Ők az erős fény-ár-
nyékban ábrázoló festők.) Itt egészen másképp 
tanult meg az ember festeni. Más a gyerek-, más 
a kamaszkori festegetés, és más, amikor megta-
nulja az ember a festészetet. Van annak egy 
nyelvezete, ami a színre, formára és a látványra 
épül. A legabsztraktabb, elvontabb festők – 
Picasso is – magából a realizmusból indult el. 

KV: A Képzőművészeti Főiskolán (ma már 
egyetem) Molnár Sándor neves (expresszív, 
organikus) festő osztályába került, ahol a leg-
bigottabb, legradikálisabb, legorganikusabb 
absztrakt festészetet tanulta. Ugyan él ta-
nulónak számított, a stílus mégsem vonzotta. 
Ezért átment Klimó Károly osztályába, ahol 
amerikai fotórealizmussal kezdett foglalkozni.

KZ: A második világháború akkor nagyon érde-
kelt. A történelmet és a háborút összekapcsoltam a 
fotórealizmussal. Ez először ijesztő volt, és a taná-
rom is egy kicsit afelé hajtott, hogy ne a valóságot 
ábrázoljam, hanem viccesen. (Pl. Hitler a McDo-
nalds-ban vásárol.) Ez sem jött be igazán, inkább 
modern sci-fivel kezdtem foglalkozni, és az építész-
mérnök édesapám japán díszítőfestőjeként dolgoz-
tam. Általában féléves munkáim voltak, sok volt a 
szabadidőm. Ekkor kezdtem újra előszedni a törté-
nelmi dolgokat. Mivel már megégettem magam a 
második világháborúval, inkább az ősmagyar világ 
felé fordultam. Voltak lovas íjász barátaim, nagy-
apám hobbiszinten a rovásírást fejtegette, ők sokat 
oktattak engem. Munka mellett ilyen témájú képe-
ket festettem, ami egyre népszerűbbé vált, majd 
egy albumot is kiadhattam belőle. Volt abban a 
korban az ősmagyar történelemnek egy reneszán-
sza. Pólókon, tetoválásokon köszöntek vissza a raj-
zaim, festményeim. Ez a korszak is lecsengett, de a 
történelem velem maradt. Mindenféle, főképp a 
hadtörténelem. A középkori keresztesek, amerikai 
polgárháború, a napóleoni háborúk, a világháborúk 
témái folyamatosan nagy szerelmeim voltak. A ma-
gyar hagyományőrzés mindvégig megmaradt. 

Az Árpád-házi királyoktól a török uralmon 
át egészen a '48–49-es szabadságharcig 
szívesen ábrázolom e korok szereplőit ma is.

A festéssel történelmi kutatómunka is együtt jár, 
és közben fantasztikus festők munkáit ismerem 
meg. Kedvenceim a Feszty-körkép festésében 
közreműködő Vágó Pál, a francia Édouard Detaille 
és a lengyel Jan Matejko.

KV: Mennyit fest? 
KZ: Mérhetetlen sok képet festettem eddig, 

több ezret. Azonkívül, amit itt látsz, a padlás tele 
van, és van egy külön épület, amiben tárolom a 
töb bit.

KV: Mi lesz a képei sorsa? Van-e olyan, 
amit naponta nézeget, amitől nem válna meg 
soha?

KZ: Van olyan képem, amit nagyon szeretek, 
a családtagokról készült portréimat, például. 

KV: Van még hova fejlődni? Az 5001. fest-
ménnyel is újat lehet mutatni?

KZ: Molnár Sándor tanárom mindig azt 
mondta, hogy ez egy szellemi, érési folyamat, és 
hogy az ember mivé válik 10-20 év múlva, azt a 
képeken történő változás mutatja. A technikai 
tudás adott, megtanulja az ember például tízen-
húszon évesen, aztán tovább alakul. Leonardo egy 
írása jut eszembe, ami körülbelül így hangzik: „jól 
tanuld meg az anatómiát, de kötelező elfelejteni, 
különben görcsös figurákat fogsz festeni”. 
Szerintem a látásmódunk a legfontosabb.

Önbizonyosság, hogy én az emberekhez aka-
rok kapcsolódni. Nekem az nem jó, ha elhúzódok 
egy elefántcsonttoronyba, kijelentem, hogy ez a 
festészet. Mindig van hová fejlődni.

Az az igazság, hogy amikor többet kerestem a 
belsőépítészeti munkával, nekem nem tett jót. Az 
a túlzott jólét megroppantott, jobbat tesz szá-
momra, ha mindig van valami új kihívás. 

-fé

Háborúk a vásznakon
Amikor a kortárs festészetre gondolok, valahogy mindig valami modern, letisztult, vagy éppen 
nonfiguratív (néha felismerhetetlen) kép jut eszembe. Első blikkre. Majd tovább gondolom. A 
,,divatos” művészet létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, én mégis szívesen olvasztom be 
magam olyan festménybe, amelyben látom a cselekményt, az embert, az érzéseket. Kertai 
Zalán kortárs festőművész képei pont ilyenek. A ,,különc” festő, történelmünket ábrázolja 
kortársként, képei visszarepítenek a szabadságharc idejébe vagy még annál is régebbre. 
Hogyan lesz valakiből történelmi festő a XXI. században, és miért fontos ez, azt a művész, 
Kertai Zalán szigetszentmiklósi festőművész válaszolja meg nekünk.

Egyik legfrissebb alkotása a Pozsonyi csa-
tát ábrázoló szekkó, mely a velemi Novák-
falva jurta alakú múzeumát díszíti. A negy-
ven méter hosszú festmény még nem az 
utolsó, Kertai Zalánnak további álmai van-
nak. Szinte mindegy, hova, mekkorában, 
csak dolgozhasson, alkothasson. Van olyan 
gyűjtő, akinek már több mint 100 darabos 
Kertai-festménygyűjteménye van.
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Az előző, NB III-as szezon (2019/2020) után a 
Szigetszentmiklósi Sport Club Futsal szak osz-
tá lyának felnőttcsapata ismét a másodosz-
tályban indult neki a megmérettetéseknek.

Nagy Roland vezetőedző és játékos nagy 
bizalommal indította el a csapatot a bajnok-
ságban, aki már a 2018/2019-es szezonban is 
a „miklósiak” felnőttkeretét erősítette.

A 2020/2021-es szezon első mérkőzései 
változó kimenetellel zárultak. A fiúk sokszor 
alulmaradtak az aktuális ellenféllel szemben. 
A várt győzelmi időszak az idegenben játszott 
6. fordulóban vette kezdetét a Nagykanizsa 
elleni megmérettetésen. Innentől kezdve egy-
re feljebb küzdötték magukat az NB II Nyugati 
csoport tabelláján.

Az idei év első mérkőzését Pécs csapata 
ellen játszották, amely győzelemmel zárult. 
Ezzel az előkelő 2. helyre kerültek a tabellán. A 
Sziget szentmiklósi SC jelenleg a 4. helyen áll 
annak ellenére, hogy kevesebb összecsapásra 
került sor, mint amennyit a fordulók száma 
megkíván. Ez azonban így is nagyszerű telje-
sítmény, hiszen az évadot abszolút nem ösz-
szeszokott kerettel kezdték meg.

Az egyesület nagy büszkeséggel tekint 
arra, hogy játékosuk, Reznek Donát a 18. for-
duló után, a bajnokság góllövőlistájának 2. 

helyén áll 19 lőtt góllal. Donát csak a 4. fordu-
ló után csatlakozott a csapathoz.

A bajnokság hátralévő részében a cél, hogy 
a jelenlegi jó pozíciójukat megtartsák és felké-
szültek legyenek a várható, felsőházi ráját-
szásra. Noha egyelőre csupán az üres lelátók 
lehetnek szemtanúi a győzelmeiknek, remél-
jük, hamarosan a nézők szurkolásától lesz 
hangos a Sziget szent miklósi Városi Sport-
csarnok! 

A felnőttcsapat mellett a klub öt korosz-
tályban folytat utánpótlás-nevelést (U11, U13, 
U15, U17 és U20) három edző segítségével. A 
vál sághelyzet ellenére minden korosztály jól 
szerepel a saját bajnokságában.

Az utánpótláscsapatok egész évben várják 
a csatlakozni vágyókat! Erről a Szi get szent-
miklósi Sport Club honlapján tájékozódhatnak 
bővebben (www.szsc.hu).

Kiss Evelin marketingadminisztrátor írása

A BKG-PRIMA Kosárlabda Akadémia élvonalbeli 
női és férfi csapata mozgalmas hétvégéken van 
túl. Január végén, illetve február elején rendezték 
a Dr. Hepp Ferenc-emlékkupa négyes döntőit, 
amelyekbe – egyedülálló módon – az Akadémia 
csapatai mind női, mind férfi vonalon bejutottak. 

A női döntőnek január végén Szekszárd 
adott otthont. Csapatunk az elődöntőben az 
MTK-TFSE csapatát győzte le hatalmas küzde-
lem után, azonban sajnos a döntőben alulma-
radt a több A csoportos játékost is felvonultató 
Csata DSE ellen. 

A férfi szakág küzdelmei a budapesti Sport11-
ben folytak. A mieink az elődöntőben a házigazda 

TF-Budapestet győzték le, majd a döntőben – 
igazi szuperrangadónak is beillő meccsen – vég-
letekig kiélezett párharcot vívtak a tabellavezető 
Nyír egy házával. 

Bár az aranyakat nem sikerült elhozni, a két 
ezüst is fantasztikus eredménynek számít, és jól 
példázza a szigetszentmiklósi Kosárlabda Aka-
dé mia erősségét. 

A négyes döntők után mindkét csapatunk rá-
fordul a szezonhajrára. Női csapatunk jelenleg 
17-0-s mérleggel toronymagasan vezeti az NB 
I/B felsőházát, és jó esélyekkel tekint a végelszá-
molás felé, amely majd az A csoportba való felju-
tásról dönt. Férfi csapatunk kirobbanóan jó sze-

zont fut, jelenleg 16-3-as mérleggel az NB I/B 
felsőházának második helyén tanyázik, szorosan 
követve az éllovas Nyíregyházát. A rájátszás már 
egészen biztosan megvan, és ha tartani tudják 
jelenlegi formájukat, könnyen lehet, hogy jövőre 
városunk nem egy, hanem két A csoportos csa-
pattal gazdagodik. 

Dupla ezüst a Hepp-kupában!

ÚJRA ÉLVONALBAN A SZIGETSZENTMIKLÓSI FUTSAL

Amennyiben követni szeretné az Akadémia 
csapatainak mérkőzéseit, látogassa meg az 
Akadémia weboldalát. Minden hazai NB I-es 
mérkőzés online élőben nézhető az alábbi 
linken: www.bkgakademia.hu
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Ügyeletes gyógyszertárak rendje
9. hét  március 1–7. Regina Gyógyszertár
10. hét  március 8–14. Kígyó Gyógyszertár
11. hét  március 15–21. Elixír Gyógyszertár
12. hét  március 22–28. Melissa Gyógyszertár
13. hét  március 29.–április 4. Szent Miklós Gyógyszertár
14. hét  április 5–11. Regina Gyógyszertár

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

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon 
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát! 
A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény 
fenntartja!
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IMPRESSZUM

2021. január hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Horváth Lajos Istvánné (1950); Becz József Miklós (1938)

Hartmann György (1947); Zelenka József (1942)
Borbélyné Aszódi Mária Ibolya (1948); Balázs László (1953)

Erdélyi Károly Tibor (1959)
(17 halálesetből 7 hozzátartozó járult hozzá a közzétételhez.)

ANYAKÖNYVI HÍREK
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