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RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉS 
– 2022. JANUÁR 26.

Rendkívüli működési hozzájárulás fizetése az 
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére 

A döntés értelmében a 14 önkormányzatot 
befoglaló társulás tagjaként Szigetszentmiklós, a 
lakosságszámunkat figyelembe véve, cca. 530 
ezer Ft rendkívüli működési hozzájárulást fizet a 
társaságnak, mely feladatai között a jogszabályi 
előírások elemzését, RSD-hez kapcsolódó honla-
pok és egyéb dokumentumok átvizsgálását végzi 
független jogi képviselőkkel. 

Agglomerációs buszjáratokról szóló megálla-
podás meghosszabbítása

Az önkormányzat, valamint az innovációs és 
technológiai miniszter között fennálló megálla-
podás meghosszabbításáról és 14 millió 265 ezer 
Ft hozzájárulási költség kifizetésének elfogadá-
sáról döntött a KT. (A megállapodás szerint 
Sziget szentmiklós város közigazgatási területén 
az elővárosi autóbuszjáratokat helyi szállítási 
közszolgáltatásként is használjuk, előzetes köte-

lezettségvállalással költségtérítési hozzájárulást 
biztosítva a szolgáltató Volánbusz Zrt. részére.) 

A testület döntött arról, hogy a Volánbusszal 
kezdődjön el egy egyeztetés, hogy a Sziget szent-
miklós és Halásztelek közötti buszjárat indítása 
milyen pluszköltséget jelentene a városnak.

Az 5915/3 hrsz.-ú ingatlan (Boglya utca) 
kisajátítása

A napirendi pontban érintett ingatlan előtti 
terület az utca egyik legveszélyesebb szakasza, a 
jelenlegi kialakításában rendkívül keskeny és 
nem belátható. A szakasz kiszélesítése elsődleges 
prioritású a Boglya utcát érintő egyéb szabályo-
zások között. Az átalakítással jelentősen javítha-
tó az útszakasz közlekedése, ezért a KT felhatal-
mazta a polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást, és adásvételi szerződés megkötését 
az ingatlan tulajdonosaival.

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosításának ügyeiről több napirendi pont-
ban döntött a KT. Nagy János az ülést követően a 
DunaMédia Televíziónak tett nyilatkozatában ki-

hangsúlyozta, hogy „Mint ahogy azt a tavalyi évben 
is nyilatkoztam, most kerülnek elénk nagy csomag
ban azok a módosítási kérelmek, amelyek Szi get
szentmiklós jövőjét nagyban befolyásolhatják. 
A to vábbiakban is ragaszkodunk ahhoz, hogy jelen 
pillanatban Szigetszentmiklóson nem engedünk 
még olyan területeket kialakítani, ahol gomba 
módra szaporodhatnak azok az ingatlanok, ame
lyek által nagyon nagymértékben megnövekedne a 
lakossági létszám. Mindaddig, amíg az infrastruk
túrát nem fejlesztjük, az iskolai, óvodai férőhelyhiá
nyokat nem oldjuk meg, addig azon dolgozunk, 
hogy lakóparkok ne születhessenek a városunkban. 
Tu laj donképpen ez a soksok napirendipontmó do
sítási kérelemmel kapcsolatban erről szólt. Még 
lesznek ilyen kérelmek egyébként a következő testü
leti üléseken is, hiszen rendkívül sok ilyen módosítá
si igény érkezett be, folyamatosan dolgozzuk fel és 
folyamatosan a testület elé hozzuk ezeket.” 

Polgármester illetményének, költségtérítésé-
nek megállapítása

Magyarország kormánya helyi önkormányza-
tairól szóló törvénye alapján 2022. január 1-jei 

ÖSSZEFOGLALÓ
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEINEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAI
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hatálybalépéssel módosította a polgármesterek 
díjazására és költségtérítésére vonatkozó rendel-
kezéseit. 

Törvényi kötelezettségnek eleget téve a napi-
rendi pont a testület elé került, melyet a képvise-
lő-testület többsége elfogadott.

Alpolgármester(ek) illetményének, költség-
térítésének megállapítása

Magyarország kormánya helyi önkormányza-
tairól szóló törvénye alapján 2022. január 1-jei 
hatálybalépéssel módosította a polgármesterek 
díjazására és költségtérítésére vonatkozó rendel-
kezéseit, mely módosítás az alpolgármesteri il-
letmény és költségtérítés mértékének módosítá-
sát is szükségessé teszi. A törvény azt határozza 
meg, hogy az alpolgármesteri illetmény a pol-
gármesteri illetmény 70–90 százaléka lehet. 
A bizottság 70 százalékot javasolt a testület elé 
előterjesztésként, a napirendi pontot a képvise-
lő-testület többsége nem szavazta meg.

Egyebek
Több mint félórás vita zárta a nyílt ülést, mely-
nek végén Nagy János polgármester többször 
kényszerült felszólítani a testület tagjait a kultu-
rált, nem személyeskedő viselkedésre.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a 
Kardos István- és a Varga László-díj jelöltjeiről.

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉS 
– 2022. FEBRUÁR 21.

Az 570/2021. (XII. 8.) és az 571/2021 (XII. 
8.) számú önkormányzati határozatok módo-
sítása – központi orvosi ügyelet szolgálat 
működésének biztosítása, valamint a nappa-
li sürgősségi ellátás fenntartásával kapcsola-
tos döntések.

Mivel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a tavalyi évtől havi 1 141 726 Ft-tal kevesebb fi-
nanszírozást biztosít az eddigi orvosi ügyelet ellá-
tására, ezért az Egészségügyi Szolgáltató arról 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ezzel a ki-
eséssel a továbbiakban nem tudják vállalni az éj-
szakai ügyelet és a nappali sürgősségi ellátás 
biztosítását, ezért a velük kötött szerződést fel-
bontottuk és pályázatot írtunk ki, melyre az 
egyetlen jelentkező az eddigi szolgáltató, a 
MorrowMedical Zrt. volt. Az állam által elvont 
összeget az önkormányzat pótolja, így nagyobb 
kiadással ugyan, de változás nélkül működhet to-
vább mindkét egészségügyi tevékenység.

Polgármester éves szabadság ütemezésének 
jóváhagyása

A polgármester szabadságának ütemezési 
tervét a testület elfogadta.

Bölcsődei nevelés fejlesztése című (RRF-
1.1.2-2021 kódszámú) pályázathoz szüksé-
ges döntés

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a 
„Bölcsődei nevelés fejlesztése” felhívás második 
szakasza. A támogatás célja új bölcsődei ellátást 
nyújtó férőhelyek biztosítása. A felhívásra támo-
gatási kérelmet nyújthatnak be a legalább 3000 fő 
lakóképességű települések. A támogatás formája 
100%-ban vissza nem térítendő támogatás. 
A testület korábban már döntött a bölcsődei fej-
lesztésekről, hiszen egyre nagyobb az igény a 3 év 
alatti gyerekek intézményi elhelyezésére. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy indulunk ezen a pályázaton. A kiírás 
lehetővé teszi, hogy a helyszín menet közben 
kerüljön kiválasztásra. Ez azért előnyös szá-
munkra, mert a testületi ülésen több helyszín is 
felmerült, mint például az Iglice utca egy része, 
ha majd a tulajdonviszonyok rendeződnek, vagy 
a Sportcsarnok melletti terület, mely oktatási 
központként üzemel.

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom önöket, hogy a Pest Megye 8. 
Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda 2/2022. (I. 24.) számú határo-
zata alapján 2022. április 3-án tartandó 
országgyűlési képviselők választása és or-
szágos népszavazás miatti szavazókörökben 
az alábbi szavazóhelyiségek nem lesznek aka-
dálymentesek:

06. szavazókör: Kossuth Lajos utca 11.  
(Bíró Lajos Általános Iskola)

07. szavazókör: Üdülő sor 298.  
(Csepel Horgász Egyesület)

16. szavazókör: Kossuth Lajos utca 11.  
(Bíró Lajos Általános Iskola)

Azon választópolgárok, akik a fenti szavazókörök 
egyikébe tartoznak, de akadálymentes szavazó-

helyiségben kívánnának szavazni, abban az eset-
ben kérelem nyújtható be akadálymentes szava-
zóhelyiségben történő szavazás kérése  miatt, 
mely kérelmet online a valasztas.hu oldalon, 
személyesen vagy levélben is a helyi választási 
irodában (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 
2.) tehetik meg. A kérelmet legkésőbb 2022. 
március 30-án 16.00 óráig kell benyújtani.

Továbbiakban tájékoztatom a választó-
polgárokat, aki mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága miatt gátolt, mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be a helyi választási 
irodához személyesen vagy elektronikus azono-
sítással elektronikus úton a szavazást megelőző 
második napig, azaz 2022. április 1-jén 
16.00 óráig.

Mozgóurna igénylése online (azonosí-
tással) és meghatalmazott útján a mozgóur-
na iránti kérelemnek a választás kitűzését 
köve tően, de legkésőbb a szavazást megelő-
ző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a HVI-
hoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében 
szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 

12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz.

Szavazókörök felülvizsgálata alapján az 
alábbi új szavazókörök kerültek kijelölésre:
07. szavazókör: Üdülő sor 298.  

(Csepel Horgász Egyesület)
09. szavazókör: Csépi út 186.  

(Narancsliget Óvoda)
12. szavazókör: Adótorony tér 6.  

(Lakihegyi Akácliget Óvoda)
15. szavazókör: Csokonai utca 6–12.  

(Batthyány Kázmér Gimnázium)
17. szavazókör: Tököli út 19.  

(Városi Könyvtár és Közösségi Ház)
18. szavazókör: Tököli út 19.  

(Városi Könyvtár és Közösségi Ház)
19. szavazókör: Szebeni utca 81/B  

(Ádám Jenő Általános Iskola)
30. szavazókör: Remete utca 9.  

(Bucka Egészségház)

Megértésüket köszönöm!
Szilágyi Anita HVI-vezető

VÁLASZTÁS 2022

Szerettünk volna felületet biztosítani az országgyűlésiképviselő-választás 8-as Számú Országos Egyéni Választókerület jelöltjeinek  
bemutatkozására, hogy kellő tájékoztatást nyújtsunk önöknek a választási lehetőségekről. Elkezdtük az előkészületeket, felvettük  

a kapcsolatot a potenciális jelöltekkel, de sajnos a választási eljárásról szóló törvény alapján kampányeszköznek minősül minden, ami  
alkalmas a választói akarat befolyásolására, így a jelöltek bemutatkozása is. (140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely 

alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a c) politikai reklám és politikai hirdetés; 141. § 
Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb, kampányidőszakban folytatott  

tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. [Forrás: 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.])

A nyílt ülésekről készült videófelvételeket a „Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal” YouTube-csatornán, 
vagy a „Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldala” Facebook-oldalon megtekinthetik.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Adóhatósági Osztálya tájé-
koztatja a magánszemélyeket és a gazdálkodó szervezeteket, hogy a 2022. 
I. félévre esedékes helyi adók (iparűzési adó, építményadó) számlaegyenle-
geit a cégkapura, illetve az ügyfélkapura küldjük meg. 

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók (magánszemélyek) 
a befizetésről szóló értesítést postai úton kapják meg.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gépjárműadó-befizetéseket a tavalyi évtől 
az állami adóhatósághoz (NAV-hoz) kell teljesíteni. 

Kérjük, az átutalást megelőzően győződjenek meg róla, hogy a befizetés 
rögzítése pontosan történjen, mert a téves utalás nem érkezik meg határ-
időben a NAV számlájára, ami a későbbiekben az adózónak kellemetlensé-
get okoz. 

Azok az egyéni vállalkozók, akik nem átutalással teljesítik a befizetést, 
ügyfélfogadási időben az adóhatóságnál vagy telefonon kérhetnek csekket.

A kis- és középvállalkozások (kkv) részére 2021. évre az iparűzési adó 
mértéke 1%. Az iparűzésiadó-előleget 2022. évre szintén 1% adómértékkel 
számolva kell bevallani és megfizetni

A 2021. évi adóévről az iparűzésiadó-bevallásokat 2022. május 31-ig az 
állami adóhatósághoz elektronikusan kell bevallani. Az önkormányzati 
adóhatósághoz nem lehet a bevallást benyújtani, ez a tavalyi évben meg-
szűnt. 

A helyi adókat késedelmipótlék-mentesen 2022. március 16-ig, illetve 
2022. szeptember 15-ig lehet megfizetni.

A talajterhelési díjról szóló 2021. évi bevallást 2022. március 31-ig kell 
benyújtani és megfizetni.

SZÁMLASZÁMOK:
Iparűzésiadó-számlaszám: 11742252-15393276-03540000
Építményadó-számlaszám: 11742252-15393276-02440000
Késedelmipótlék-számlaszám: 11742252-15393276-03780000
Bírságszámlaszám: 11742252-15393276-03610000
Talajterhelésidíj-számlaszám: 11742252-15393276- 03920000
Az idei évben is nagy hangsúlyt fektetünk az adóköteles építmények 

ellenőrzésére, ezért kérjük, hogy akinek van adóköteles építménye, az az 
adóhatóság felhívását megelőzően szíveskedjen azt bevallani. 

Együttműködésüket köszönöm!
Moldván Valéria adóhatósági osztályvezető

HELYIADÓ-HÍREK 2022

Február 5-én Szigetszentmiklóst is érintette a XXII. Doni Hősök Emléktúra, 
melyet a Magyar Honvéd Tüzér Egyesület és a Magyar Tartalékosok 
Szövetsége Hagyományőrző Tagozat szervezett. Az eseményen a 7. Csepel 
menetszázad Dunaharasztiból vonult városunkba. A doni katasztrófa áldo-
zataira kegyelettel gondolva a Kossuth utcai Hősök Emlékművénél és a 
lakihegyi emlékműnél helyeztek el mécseseket.

A megemlékezéshez többek között Lupa János önkormányzati képvise-
lő, városunk Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Huszárbandérium is csatlakozott.

Idén 80 éve annak, hogy – az I. világháborús kényszerszövetség követ-
kezményeként – 200 ezer, többségében magyar honvéd sem maradhatott 
ki a náci Németország bolsevizmus elleni harcából. A Magyar Királyi 2. 
Honvédhadsereg 1942 tavaszán indult az ismeretlenbe. A szovjet hadsereg 
felszereltebb haditechnikájával néztek szembe, majd a fagyos időjárással, 
élelem és téli felszerelés nélkül. A szovjet roham ’43-as végzetes csapását 
követően, hosszas ígérgetések, majd egyeztetések után az elcsüggedt, ad-
dig is sokat szenvedett maradék honvédhadsereg hazaindulhatott. Azonban 
a legnagyobb tragédiát ezen az úton szenvedték el. Végtelen hómezőkön 
gyalogosan kellett több száz kilométert megtenniük a dermesztő, olykor 
–40 fokos télben.

A doni katasztrófa áldozatainak száma becslések szerint 100-120 ezer 
főre tehető. Sírjaik felkutatása és feltárása jelenleg is zajlik.

KÖZELEG A HATÁRIDŐ
Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkeznek a gépjárműadóval 
kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó-fizetésre köte-
lezetteknek vagy képviselőjüknek. Az adó első részletét 2022. március 
15-ig, a másodikat szeptember 15-ig kell befizetni. 

Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, azok idén 
is határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat 
értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre. Idén az adót kerekítés nélkül, 
forintban kell megfizetni. Ha csak ez a különbség a tavalyi adóhoz képest, 
akkor a NAV szintén csak értesítőlevelet küld a határozat helyett. A gépjár-
műadót továbbra is a NAV-hoz kell befizetni, a 10032000-01079160 
számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára. Banki átutaláskor az 
adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény ro-
vat elején, ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja 
a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Február 15-től már SMS-ben, a 06-30/344-4304-es telefonszámon is 
kérhet csekket, aki így szeretné befizetni gépjárműadóját. Az SMS-ben a 
„CSEKK” szó után szóközt kell tenni, majd az adóazonosító jelet kell beírni. 
A szolgáltatást csak olyan magánszemélyek vehetik igénybe, akik pénzfor-
galmi számla nyitására nem kötelezettek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A NAV.GOV.HU HONLAPON OLVASHATÓ.

A DONI KATASZTRÓFÁRA 
EMLÉKEZTÜNK
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Házhoz menő begyűjtés - PET műanyag és 
fém italosdoboz, vegyes papírhulladék: 

Tájékoztatjuk önt, hogy 2022. évben a zsákos 
szelektív PET műanyag és fém italosdoboz hulla-
dék elszállítását az előző évhez hasonlóan min-
den páratlan héten, a vegyes papírhulladék el-
szállítását havi egy alkalommal végezzük, a ren-
des hulladékszállítás napján. Lenti naptárban 
sárga színnel jelöltük a PET-, kék színnel a 
papírelszállítás tervezett időpontját. 
HÁZHOZ MENŐ BEGYŰJTÉS – ZÖLDHULLADÉK: 
A zöldhulladék ingatlan előli elszállítása kizáró-
lag biológiailag lebomló, áttetsző, zöld színű, 
Aries feliratú, 110 liter űrtartalmú gyűjtőzsák 
alkalmazásával történik. 

A társaságunk által forgalmazott zöld hul la-
dék gyűjtő zsák kukoricakeményítő alapú, meg-
újuló forrásból származó PLA-zsák, amely kom-
posztálható és 100%-ban lebomlik. A zsákokat 
használat előtt száraz, napfénytől és hőtől vé-
dett helyen kell tárolni. Mivel a nedvesség, vala-
mint a belehelyezett zöldhulladék hatására a 
bomlási folyamat azonnal beindul, ezért kérjük, 

hogy az elszállításra szánt zöldhulladékot egyéb 
zsákban vagy ingatlanjuk félreeső helyén tárol-
ják, és a szállítást megelőző 1-2 napon belül 
helyezzék a biológiailag lebomló zsákba. Az 
ágakat továbbra is egyméteres darabokban köte-
gelve kérjük az ingatlan elé kihelyezni. 

A zöldhulladék begyűjtésének tervezett idő-
pontját a lenti naptárban zöld színnel jelöltük. 
2022. április és november hónapokban a begyűj-
tés előre meghirdetett héten, a rendes szemét-
szállítás napján, 2022. május–október hónapok-
ban havi egy alkalommal, szombati napokon 
történik.
SZELEKTÍV ÜVEGHULLADÉK-GYŰJTŐPONT: 

Telephelyünkön kialakított szelektív átvételi 
ponton nyitvatartási időben a vegyes üveg ha-
szonanyag átvételét korlátlan mennyiségben biz-
tosítjuk. 
SZELEKTÍVHULLADÉK-ÁTVÉTEL: 
A szelektív hulladék átvételét hétköznapokon 
nyitvatartási időben, szombati napokon 8.00–
14.00 óra között telephelyünk átrakóállomásán 
biztosítjuk. 

2022. évi ünnepnapokon esedékes hulladék-
szállítást az alábbiak szerint tervezzük: 
2022. március 15. – a keddi napon esedékes 

hulladék elszállítása 2022. 03. 12-én, szomba-
ton történik. 

2022. április 15. – a hulladék elszállításának 
rendjében nem lesz változás. 

2022. április 18. – a hétfői napon esedékes hul-
ladék elszállítása 2022. 04. 16-án, szombaton 
történik. 

2022. június 6. – a hétfői napon esedékes hulladék 
elszállítása 2022. 06. 04-én, szombaton történik. 

2022. november 1. – a keddi napon esedékes 
hulladék elszállítása 2022. 10. 29-én, szomba-
ton történik. 

2022. december 26. – a hétfői napon esedékes 
hulladék elszállítása 2022. 12. 24-én, szomba-
ton történik.

A társasházakra vonatkozó tájékoztatót váro-
sunk honlapján, a www.szigetszentmiklos.hu 
weboldalon olvashatják. A lehetséges változások 
miatt az aktuális információkról kérjük, hogy a 
www.arieskft.hu honlapon tájékozódjanak.

Bár az Aries Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatási 
egységénél még a téli fűtési szezon adja a napi 
munka gerincét, fél szemmel már a tavasz felé 
tekintünk, hogy megkezdhessük az idei kazán-
házi átalakításunkat. Fontosnak tartjuk azt, 
hogy időről időre fejlesszük az eszközállomá-
nyunkat, mert hosszú távon három szempont-
nak is meg kell, feleljünk: a folyamatos és biz-
tonságos üzem a legfontosabb, másrészt gaz-
daságosan kell működtetni a rendszereket, 
mert az így megtakarított összegek további 
fejlesztések alapját képezik. Már most is így van 
ez, a 2018-ban telepített napelemes rendszer 
évről évre több mint 12 MW energiát termel, 

ennyivel kevesebbet kell fizetnünk az áramért. 
Végül, de nem utolsósorban a károsanyag-ki-
bocsátás, a környezet védelme is a legfonto-
sabb szempontok között szerepel.

Idén a fűtőműben a gerincvezetéket fogjuk 
szétválasztani, így növeljük a kazánok élettar-
tamát. A kazánok optimálisabb működése révén 
energiát is megtakarítunk, amire a jelenlegi vi-
lágpiaci gázárak mellett nagy szükség van. Ha 
lehetőségeink engedik, új, nagy hatékonyságú 
kondenzációs kazánokat is tervezünk beszerez-
ni, amelyek további megtakarításokat eredmé-
nyeznek. Ezeket a munkálatokat csak a fűtési 
szezon után, legkorábban május végétől kezd-

jük meg. Habár nyáron csak meleg vizet szol-
gáltat a fűtőmű, igyekszünk a munkálatokat 
úgy ütemezni, hogy a rendszer leállása a lehető 
legrövidebb ideig tartson.

Bízunk abban, hogy társaságunk továbbra 
is a felhasználók megelégedésére végzi szol-
gáltatásait, legyen szó fűtésről, a hulladék el-
szál lí tá sáról vagy akár a parkok virágainak 
gondozásáról.

Tiba Gábor
távhőszolgáltatási egységvezető

FEJLESZTÉSEK A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN

Tájékoztatás a hulladék elszállításának módjáról és idejéről
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Kisváros: Eddig is tudtuk, hogy országos 
szinten kiemelkedő a szigetszentmiklósi tűz-
oltóság, illetve a szigetszentmiklósi tűzoltók, 
nem is lepődtünk meg túlságosan ezen a 
díjon, de mégis - véleménye szerint -, mi az 
a plusz, amit adni tudtak ahhoz, hogy ezt a 
megtisztelő címet elnyerhessék?
Kovács Zoltán tű. őrnagy, tűzoltóparancs-
nok: Talán a titok az, hogy hihetetlen kohéziós 
erő van az állomány között, nem véletlen, hogy 
100%-os feltöltött állománytáblával rendelkezik 
a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság. Közben egyre többen szeretnének csat-
lakozni hozzánk, mert olyan erős kötelék van a 
szolgálati csoportokban. Legalábbis a környező 
városokban, önkormányzati tűzoltóságoknál, hi-
vatásos tűzoltóságoknál, mindenhol jó hírünk 
van. Persze szakmailag is olyan tűzoltásvezetőink 
és tűzoltóink vannak, akik több évtizedes rutin-
nal rendelkeznek, és folyamatosan képzik is ma-
gukat. Hihetetlenül jó adottságokkal rendelkezik 
az egész állomány, nagyon jó gépjárműparkunk 
és teljesen új, korszerű Rába fecskendőink van-
nak. A felszereléseinken is újítunk mindent, amit 
csak tudunk. Szerintem ezek vezethettek idáig, 
de a legfontosabb a hivatástudat.

KV: Azt mondja, hogy nagyon erős a kohé-
ziós erő önöknél. Nyilván minden munkahe-
lyen működik a kollegialitás, de itt kifejezet-
ten erős a barátság, a bajtársiasság. 
KZ: Körülbelül 40 év, vagy picivel több is az át-
lagéletkor, és már nagyon régóta együtt szolgál-
nak, nagyon régóta barátok, valamilyen szinten 
rokoni ágazatok is vannak, sőt van több tűzoltó-
dinasztiánk. Vannak, akiknek apukája is itt volt 
tűzoltó, ezért ők itt folytatják, sokan családi ba-
rátok, akik együtt nőttek fel, és itt együtt szol-
gálnak. Szerintem ezek is nagyban befolyásolják, 
és az, hogy olyan baráti légkör van, hogy igye-
keznek a másikon mindenképp segíteni. Ha vala-
kinek problémája van, bármilyen nehézségbe 
ütközik, akár a másik szolgálati csoportból is azt 
nézik, hogy hogyan tudnak segíteni. Fantasztikus 
nézni, milyen csapatom van! Szóval ezzel a csa-
pattal nem is volt olyan nehéz elérni ezt a díjat.

KV: Hogy egy ilyen csapat ki tudjon alakulni, 
ahhoz nyilván kell egy jó parancsnok is.

KZ: Lehet, de kell egy jó állomány, ez a legfonto-
sabb. Igazából az első pillanattól alakult. Előtte 
én 26 évig vonulós voltam, és nagyon hosszú 
idejű tűzoltásvezető rutinnal és tapasztalattal 
vonultam. Nagyon hamar elfogadtak, egy rugóra 
gondolkodtunk, éreztük, hogy ki mit szeretne. 
A szolgálat- és rajparancsnokaim örömmel vet-
ték, hogy a hozzáállásommal segítem a szakmai 
fejlődésüket. Ezzel szerintem könnyebb volt ki-
vívnom az állomány tiszteletét. Igazából, az első 
pillanattól kezdve egy irányba megyünk, és re-
mélem, hogy ez így marad a továbbiakban is.

KV: Ez volt az emocionális része, de szakmai-
lag mi az a plusz, amit a szigetszentmiklósi 
tűzoltók tudnak? Túl azon, hogy van egy jó 
állományuk és gépparkjuk.
KZ: Igazából a többi tűzoltónak is tudnia kell azt, 
amit szakmailag tudunk. Nem mindegy a hozzáál-
lás, hogy milyen elhivatottsággal csinálja. Nekünk 
nagyon nagy a működési területünk, húsz telepü-
lésnek látjuk el a mentő- és tűzvédelmét, igazából 
Budapest – Csepel határától egészen Apajig. 
Ebben két járás van: a szigetszentmiklósi és rácke-
vei járás. Megtalálhatók iparterületek, erdők, me-
zőgazdasági ingatlanok, vasút, a HÉV, az M0-s, az 
51-es út… itt – a magas épületeken kívül - szinte 
mindenféle káreseménnyel találkozunk a leggya-

koribb otthoni jellegű tűzesetek mellett. A mi, 
Budapest melletti térségünk robbanásszerűen nő 
a kiköltözőkkel, ugyanúgy jön ki az ipar, a raktárak. 
Innentől kezdve egyre szélesebb repertoárban 
fognak érni minket a káresemények, amikre folya-
matosan próbálunk felkészülni, gyakorlatozni. 
Hál’ istennek nagyon pozitívan látják a srácok, 
hogy erre igenis kell készülni. Kimegyünk, meg-
nézzük az új cégeket, helyismeretet szerzünk, va-
lamint oda gyakorlatokat tervezünk, és konkrétan 
készülünk egy esetleges káreseményre. Megnézzük 
az adott létesítmények legveszélyesebb részeit, 
hogy hol a legnehezebb a mentést véghez vinni. 
Próbáljuk memorizálni, a legjobban felkészülni.

KV: Ahogy említette, nagy a terület. Elegen 
vannak?
KZ: Természetesen elegen vagyunk. A vonulós 
készenléti összlétszám 57 fős állományból áll. 
Rendelkezünk két gépjárműfecskendővel, és két 
különleges szerünk is van, úgynevezett szigetvíz 
és a szigetpálya, vízből mentésre is van roham-
csónak felszerelésünk. Az említett két területünk 
közül a ráckevei járásban elsősorban az Önkor-
mány zati Tűzoltó-parancsnokság vonul, és hogy-
ha kiemelt a káresemény, vagy ha esetleg olyan 
dokumentációt kell folytatnunk, amihez hivatásos 
egység szükséges, akkor a mi szereink is vonulnak 
helyszínre. 

KV: Ez a mostani díj nagy elismerése az önök 
munkájának. Lehet-e még fejlődni?
KZ: Szerintem is, a srácok szerint és a kollégáim 
szerint is ez egy nagyon nagy elismerés, nagyon-
nagyon örültek neki, viszont én azt gondolom, 
hogy a fejlődésnek soha nincs vége. Örökké min-
den változik körülöttünk, és a változáshoz nekünk 
folyamatosan igazodnunk kell, figyelnünk kell, 
nyomon kell követnünk, mert ha ezt nem tesszük, 
akkor le fogunk maradni. Újabb kihívások most 
például az elektromos autók és a napelemek. 
Folyamatosan kapjuk az oktatási anyagokat. 
Minden reggel megkezdődik az oktatás, és dél-
után négyig – ugyanúgy, mint az iskolában – ta-
nulunk, tanítunk. A nagyobb rutinnal rendelkezők 
pedig kiegészítik az elméleti tananyagot a gyakor-
lati tapasztalataik megosztásával. Minden ember 
jó valamiben, valaki ebben, valaki abban, és ez a 
csapat pont összeállt, mindenkinek a tudását 
tudjuk hasznosítani valamiben. 

KV: Akkor öné a dicsőség.
KZ: A dicsőség közös. Ez egy nagy közös össz-
munka, együttműködés. Ahhoz, hogy Sziget-
szentmiklós elnyerhesse ezt a díjat, ugyanúgy 
kellett a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és az Érd Katasztrófavédelmi Ki ren delt-
ség is. Azt gondolom, hogy egy hihetetlenül jó 
vezetésünk van, akik mindenben mellénk állnak 
és segítenek. 

A MIKLÓSI TŰZOLTÓK A LEGJOBBAK
A 2021-es „Év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága” elismerést vehette át városunk tűz-
oltóparancsnoka, Kovács Zoltán tűzoltó őrnagy. A díjat dr. Góra Zoltán tűzoltó altábor-
nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át január 
25-én szűk körű rendezvényen, illetve a járványhelyzet miatt online köszöntötte a dí-
jazottakat. A Szi get szentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a szakmai feladatok 
végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú teljesítménye elismeréseként 
kapta a kitüntetést. Számunkra eddig sem volt kérdés, hogy ők a legjobbak, hiszen 
„saját bőrünkön” tapasztaljuk kiemelkedő teljesítményüket. Az elmúlt évben sajnos elég 
sok munkájuk akadt, de túlzás nélkül mondhatom, rajtuk nem múlott semmi. Viszont 
nélkülük sok-sok élet és érték múlhatott volna.
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A Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Alap-
szervezete Valentin-napi véradást szervezett a 
Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint 
irányított véradást, hogy segítsük egy sziget-
szentmiklósi hölgy gyógyulását. A február 14-i 

véradóakció futótűzként terjedt a városban, 
melynek eredményeképpen rengetegen nyújtot-
ták karjukat. A reggeltől este hatig tartó véradá-
son 96 – közöttük 10 első – véradó jelentkezett. 
Párok, barátok, munkatársak és egyedül is érkez-

tek. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki önzet-
lenségével hozzájárult az életmentő összefogás-
hoz és Puskás Györgyné gyógyulásához is.
Legközelebbi véradás időpontja: 
április 12., kedd 12.00 és 18.00 óra között.

SZIGETSZENTMIKLÓSI ALKOTÓK 
A LÁTHATATLANBAN 
A kommunizmus áldozatainak emléknapja al-
kalmából Cs. Nagy Sándor alkotását, a Láthatat-
lanok című dokumentumfilmet vetítették feb-
ruár 22-én a Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban. A szigetszentmiklósi filmrendező, for-

gatókönyvíró és operatőr mellett a négy évig 
készülő film további alkotói között is vannak 
városunk szülöttei: zeneszerzőként Turjánszki 
György, operatőrként V. Nagy Attila és Rádi 
Péter, az egyik főcímdalt előadó kórus tagja, 
Miskolczi Szonja, valamint a Beyond Creative 
ügynökségtől Nagy Ailen.

A film három idős ember 12 napjáról szól 65 
év távlatában. Tésenyi Ferenc fogorvos, Farkas 
József vendéglős és Lux Antal képzőművész 
emlékeznek, hogy az ’56-os forradalom leveré-
se után hogyan menekültek, hogyan védték 
magukat a Mecsekben a szovjet túlerővel 
 szemben.

ÖSSZEFOGOTT A VÁROS



Február 10-én ingyenes filmvetítésre hívtuk a 
szigetszentmiklósi nyugdíjasokat a Nádasdy 
filmszínházba, ahol Az unoka című filmet tekint-

hették meg. Az igaz történet alapján készült film 
az úgynevezett „unokázós csalókra” hívja fel a 
figyelmet. 

„Bár a téma nem túl vidám, mégis örülök, 
hogy sokan részt vettek. A beszélgetések során 
egy hölgy elmesélte, hogy őt is megpróbálta egy 
ilyen csaló átverni, de szerencsére nem jártak 
sikerrel. Bízom benne, a program segített abban, 
hogy ezek az alattomos emberek ne tudjanak 
pénzhez jutni ilyen módszerekkel” – mondta 
Nagy János polgármester, aki egyben a vetítés 
szervezője volt.

Filmmel mondtuk el
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KÖZÖS A FELELŐSSÉG. Tudatos és biztonságos internethasználatra kér a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az idősebb és fiatalabb korosztály vé-
delme közös felelősségünk – figyelmeztetnek. Az ELBIR, vagyis az 

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer a bűncselek-
mények megelőzése érdekében tanácsokkal lát el az alábbi plakátokon, il-
letve a https://www.facebook.com/internettudatosan weboldalon.
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Dr. Maródi László (Rockefeller 
Egyetem, New York, USA), a J Project 
alapítója és vezetője kereste meg a 
Batthyány Kázmér Gimnáziumot le-
velével, melyben felkínálta a lehető-
séget, hogy neves immunológus 
szaktekintélyek tartsanak online elő-
adásokat a téma iránt érdeklődő 
 diákjainknak. Örömmel vettük ezt a 
számunkra nagyon megtisztelő felké-
rést, és megszerveztük a háromnapos 
előadás-sorozatot, melyen több mint 
120 tanuló vett részt. Bővebb infor-
máció a J Projectről, a vízió és misszió 
leírása is megtalálhatók a honlapon .

Az alábbiakban a 12. évfolyamos 
emelt biológiaképzésben részt vevő 
diákok beszámolóját olvashatják:

Február 14-én az emberi csontve-
lő működésének zavarairól tartott 
előadást dr. Garami Miklós gyermek-
onkológus, egyetemi docens, a Sem-
melweis Egyetem II. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikájának igazgató-
helyettese. A csont felépítésének 
megismerése után tágabb képet kap-
tunk a vér csontvelőben képződő 
alakos elemeinek keletkezéséről és 
ezek funkcióiról. A csontvelő elégte-
lenséghez kapcsolódó betegségek 
felismerését és igazolását, tényezőit, 
tüneteit és kezelését mutatta be na-
gyon szemléletesen. Annak érdeké-
ben, hogy el tudjuk képzelni, hogyan 
történik a csontvelő vizsgálata, vi-
deók kal is színesítette a professzor úr 
az előadását. Ezután a leukémia és az 
anémia betegségekről volt szó részle-
tesebben. Végül testközelbe hozta 
számunkra azoknak a fiataloknak az 
életét és érzéseit, akik a leukémiával 
küzdenek. Hallhattunk eseteket és 
élettörténeteket a témával kapcsolat-
ban, melyek mélyen megérintettek 
minket.

A következő előadást dr. Arató 
András egyetemi tanár, az MTA dok-
tora, a Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekklinikájának igazgatóhelyet-
tese tartotta az emésztőrendszer és 

az immunrendszer kapcsolatáról. Az 
előadás egy gyors anatómiai ismerte-
téssel indult. Sok általunk ismert fo-
galmat hallottunk és újakat is tanul-
hattunk, mint például a Peyer-plakk, 
a mesenteriális nyirokcsomó vagy az 
intraepithelialis lymphocyta. Ezt kö-
vetően a professzor úr részletesen 
elmagyarázta a bélcsatorna immun-
rendszerének pontos működését. 
Tisztább képet kaptunk arról, hogy 
mik azok az organizált struktúrák, 
hogyan vándorolnak az immun-
kompetens sejtek és hogyan működik 

a nyálkahártyagát a baktériumokkal 
és az antigénekkel szemben. Az elő-
adás végére olyan fogalmakkal gaz-
dagodott szókincsünk, mint például 
gastrointestinalis immunrendszer, 
mucosalis barrier vagy cytokin. 
A  pro fesszor úr készségesen vála-
szolt minden felmerülő kérdésünkre 
az előadás végén, amivel még tisz-
tább képet adott az elhangzottakról.

A harmadik napon dr. Farkas 
Henriette, a Semmelweis Egyetem 
egyetemi tanára, az Országos An gio-
ödéma Referencia és Kiválósági 

Központ vezetője tartott nekünk elő-
adást. A komplement rendszerről és 
annak egy ritka betegségéről (HANO) 
szóló előadása igen részletes és le-
nyűgöző volt. A professzor asszony 
már az elején elnyerte tetszésünket, 
hiszen egy érdekes szólással indított, 
ami mindenkit megmosolyogtatott. 
Mielőtt részletesen belemerültünk 
volna az angioödéma két fajtájának 
megismerésébe, egy általános ismer-
tetést kaptunk az ödéma jellegzetes-
ségeiről, tüneteiről, kezeléséről és 
előfordulásáról. Sokaknak nem volt 
meglepő, hogy az élelmiszertől, ro-
varirtó szertől vagy akár valamely 
gyógyszertől ez a betegség kialakul-
hat. Azt azonban nem tudtuk, hogy 
valójában a hajszálerek áteresztő ké-
pességének növekedése a felelős, 
amit a magas hisztaminszint idéz elő.

Ezek után megismertük az öröklő-
dő angioödéma főbb jellemzőit. 
Sajnálattal hallottuk, hogy ezen be-
tegség felismerése igen sok ideig tart, 
hiszen sok mindennel összekeverhe-
tők a tünetei, és ebből kifolyólag 
megeshet, hogy téves diagnózist állí-
tanak fel és helytelenül kezelik a be-
tegeket. Megtudtuk, hogy a betegsé-
get a C1-gátló fehérjének a hiánya 
okozza. A testi kromoszómához do-
minánsan kötődő gén a felelős a be-
tegség kialakulásáért. Ha felállították 
a diagnózist, több opció is van a ke-
zelésre. A beteg tudja önmagának is 
adagolni a gyógyszert, de akár egy 
egészséges donor véréből is ki tudják 
vonni a C1-gátló fehérjét és odaad-
hatják azt a betegnek. Az előadás 
nagyon érdekes volt, és sokunkban 
rávilágított arra, hogy mennyire fon-
tos a helyes diagnózis felállítása és a 
betegség helyes kezelése.

Mindhárom előadó nagyon elkö-
telezett a saját szakterülete iránt. 
Előadásukkal és személyes példamu-
tatásukkal követendő orvosi vagy 
kutatói életpályákat mutattak meg 
számunkra.

J PROJECT-ELŐADÁSOK A BATTHYÁNYBAN
Sete Krisztina pedagógus és a diákok összefoglalója

A bökönyi születésű dr. Maródi László által alapított és igazgatott ame-
rikai J Project célja az immunbetegségek és a fertőző betegségek gene-
tikai kapcsolatainak kutatása. Munkájukat világszerte népszerűsítik, 
mely során többek között oktatási tevékenységet is ellátnak például 
leendő egészségügyi szakemberek számára is. Munkájukat az 
Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány koordinálja és támogatja.
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Február 12-én újra önfeledten mulathattunk Szigetszentmiklós legnagyobb báljában. A pandémia miatt 
egy év kihagyás után telt házas rendezvényen szórakozhattak városunk lakói a hagyományos Miklósi 
Bálon, melyet Nagy János polgármester pozitív gondolatokkal nyitott meg. Pohárköszöntőjében kiemel-
te, hogy ez alkalommal nem kíván a Covid következményeiről beszélni, noha a rendező Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház vezetője, Lázár Gergő és munkatársai nevében is elmondta, nagyon izgultak, lesz-e 
újabb szigorítás. A polgármester inkább a humort választotta, és jó szórakozást, szimbolikusan „tele 
poharakat”, sok sikert kívánt mindenkinek. 

A báli tánczenét a Perfect Show Band szolgáltatta, felléptek az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI, 
valamint a Sziget Dance Táncsport Egyesület növendékei.

ÚJRA BÁLOZHATOTT A VÁROS



11Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 3. szám2022. 3. szám

FARSANGOZTAK KICSIK ÉS NAGYOK. Február 19-én Farsangi Családi 
Délutánt rendezett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Német 
Nemzetiségi Klub közreműködésével. A mulatság jó hangulatát zené-

vel és táncházzal a Kolompos együttes biztosította. A kézműves fog-
lalkozáson gyerekek és szüleik együtt készíthettek álarcokat, és min-
denkinek jutott a hagyományos farsangi fánkból is.

A Kardos István Általános Iskola idén is megrendezte a lakóházmodell-
versenyt, ahol az intézmény 5. osztályos tanulói saját elképzeléseiket for-
málhatták meg. A maketteket különböző alapanyagokból mintázták, egyik 
fő cél megvalósításaként hulladékot hasznosítottak újra és természetes 
anyagokat alkalmaztak. 

Becskei Jenőné, a gyerekek életvitel- és technikatanára, valamint a ver-
seny ötletgazdája minden évben megszervezi ezt a projektfeladatot, melyben 
a környezetvédelmi szempontok mellett a tervkészítés és megvalósítás eleme-
ire irányítja a diákok figyelmet. A díjakat Plausin Istvánné igazgatóhelyettes-
sel osztották ki. Mindketten elmondták, hogy az otthon és iskolában egyaránt 
készülő alkotások nemcsak a diákok készségeit, képességeit fejlesztik, hanem 
egy új lehetőséget adnak a csapatmunkára, a családok értékes együtt töltött 
idejére, mellyel kicsit kiemelhetik a gyerekeket digitális világunkból.

A nyerteseket név nélküli nevezők közül egy iskolai zsűri választotta ki 
olyan szempontok alapján, mint például a kivitelezés minősége, a kreativi-
tás és a megvalósíthatóság.

Díjazottak:
1. Kulimák Petra,  2. Podpác Balázs Ferenc,  3. Átyim Nóra
Különdíjas: Andrási Bíborka Gréta, Vigaszdíjas: Batta Dóra

Nagy János polgármester ajándékot küldött minden résztvevőnek, melyet 
Lupa János, városunk Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke adott át. Lupa János gratulált az ifjú tervezőknek, és 
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép és igényes munkák készültek. A gyerekeket 
arra biztatta, hogy folytassák ez irányú tanulmányaikat is, hisz akár belőlük 
lehetnek városunk jövő építészei.

ÉPÍTKEZTEK A KARDOS DIÁKJAI
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Március 3–31. 
Kertai Zalán festőművész Had-
történet a vásznakon című kiállí-
tás. A városunkban élő rendkívül 
termékeny alkotó kiállítása, mely-
ben az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc szereplőihez „ke-
rülhetünk közelebb” festményeken 
keresztül. 
Helyszín: VKKH Aula Galéria 

Március 5–23.
Somogyi György Munkácsy-díjas 
festőművész emlékkiállításának 
rendhagyó megnyitója
Információ: www.facebook.hu/
varosigaleria 
Kiállításmegnyitó: március 5., 
szom bat 17.00

Március 17., csütörtök  18.00
Életmódváltó Klub
„ERŐ-FORRÁSAINK – belső utak a 
tudatos szívből jövő teremtéshez”
Előadó: Baranyai Beáta tudatos élet-
vezetési mentor, önismereti segítő
www.szivbolelni.hu
Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyug-
díjas, diák

Március 18., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub:
Ferenczi György és 1ső Pesti 
Rackák
Vendég: Koncz Gergely népzenész
Fúziós zenét játszanak, melyben 
fontos szerepet tölt be a magyar 
népzene, a rhytm&blues, a funky, a 
reggae, a hip-hop és a groove.

Március 19., szombat 
 9.00–13.00

„Könyvtárba mentem” – Tavaszi 
Családi Könyvtárnap
Gyermekeknek kézműves foglalko-
zás és diavetítés.
Aula Könyvtár: kiállítás könyvtá-
runk legújabb könyvei közül.
Az Év Olvasója 2021 díjak átadása.
„Színezd ki magad!” sarok a Felnőtt-
könyvtárban. Ingyenes DVD-, han-
gos könyv-kölcsönzési lehetőség. 
A belépés díjtalan!

Március 20., vasárnap  17.00
Szigetszentmiklósi Színházi Elő-
adá sok. A HeArt Társulat bemutat-
ja: POFÁRA ESÉSEIM TÖR TÉ NE-
TE. Vígjáték két felvonásban (Vé-
dettségi igazolvány szükséges.)
Jegyár: 3500 Ft/fő 
Helyszín: Ádám Jenő Általános Is-
kola és AMI Hangversenyterem

Március 25., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
A kezdő. Amerikai komédia, 121 
perc, 2015. Főszereplő: Robert De 
Niro, Anne Hathaway
Vendég: Csehné dr. Papp Imola köz-
gazdász, Eötvös Loránd Tudo mány-
egyetem Munkaerőpiac Új Kihívásai 
Kutatócsoport vezetője
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 700 Ft/
nyugdíjas, diák

Március 26., szombat 
 20.30–21.30

A Föld órája
Szigetszentmiklós, csatlakozz!
Regisztráljon, és 1 órára kapcsolja le 
a világítást, az elektronikai készülé-
keket, ezzel hozzájárulva természeti 
értékeink megóvásához!
https://wwf.hu/cselekedj/foldoraja

Március 27., vasárnap  16.00
Bach Mindenkinek Fesztivál: 
Bach-dallamok a templomban
Fellép: Kristófi László orgona-, 
Pethő Rebeka fuvola-, Szöllősi 
Katalin hegedűművész

Helyszín: Kossuth Lajos utcai refor-
mátus templom

Március 28–30., hétfő–szerda
  10.00–18.00

Kézimunka-kiállítás és -vásár
Szervező: Szigetszentmiklósi Ké-
zimunkások Közhasznú Egye sü lete

Március 31., csütörtök  18 óra 
PÁLFY JULIANNA festőművész, 
író és PÁLFY ISTVÁN PUTYU fes-
tőművész, grafikus SZÍNRŐL  
SZÍNRE című kiállításmegnyitója. 
A szigetszentmiklósi művészházas-
pár kiállítását megnyitja: Varga-
Amár László Munkácsy-díjas festő-
művész, a MAOE képzőművészeti 
tagozatának elnöke
A kiállítás megtekinthető: május 
4-ig.
Helyszín: Városi Galéria 

Március 31., csütörtök  19.00
Hallgasd Helyben Könnyűzenei 
Klub
Fellép: Beck@Grecsó 
Hoztunk valamit magunkból, Beck 
Zoli és Grecsó Krisztián zenés iro-
dalmi estje.
Az írónál gitár van. A zenész meg 
felolvas. Beszélgetnek, mert bará-
tok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, 
mert vannak dalaik.
Beck Zoli zenész, énekes-gitáros, a 
30Y rockegyüttes alapítója, dalszer-
zője, író, egyetemi adjunktus. 
Grecsó Krisztián József Attila-díjas 
költő, író. Több mint 10 éves barát-
ságuk adta a közös előadás meg-
születésének előzményét.

Minden belépődíjas rendezvé-
nyünkre jegyek elővételben vásá-
rolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a 
jegy.hu oldalon!

A műsorváltoztatás jogát fenntart-
juk! Rendezvényeink az érvényes 
járványügyi szabályok szerint láto-
gathatók!

2022. március–áprilisi programelőzetes
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Február 22. a magyar parasport napja. Ennek al-
kalmából a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 
Gimnáziumban és az ÉSZC Csonka János Műszaki 
Technikumban is különleges tanórákkal, előadá-
sokkal hívták fel a diákok figyelmét a testi vagy 
szellemi fogyatékossággal, sérüléssel élőkre. 
A pedagógusok a gyerekeket nemcsak fizikailag, 
de lélekben is igyekeztek megmozgatni ezen az 
érzékenyítő tematikus napon.

A Csonkába a szigetszentmiklósi Simon 
Dániel mozgássérült junior világbajnok, több-
szörös Világ- és Európa Kupa-győztes, három-
szoros és junior szkanderbajnok látogatott el. Az 
életét többnyire kerekesszékben töltő sportolót 
diákok és tanárok is megpróbálták lenyomni, 
egyértelmű sikertelenséggel. A vidám hangulatú 
találkozón a diákok kipróbálhattak ülve például 

labdajátékokat, pingpongot, és közlekedhettek 
kerekesszékben is.

A „Batyiban” Abt Krisztina, az intézmény 
testnevelés-, gyógytestnevelés-tanára elmond-
ta, hogy három területet rendeztek be a gyerekek-
nek. Ülő röplabdát próbálhattak ki, akadálypályán 
kötött szemmel kellett társuk szóbeli irányításával 
végighaladni, valamint összekötözött lábakkal át-
kúszniuk zsámolyokon, padokon keresztül.

A diákok játékosan ugyan, de átérezve a 
nehézségeket, rádöbbennek, mennyire köny-
nyebb az ő életük egészséges testben. 

Simon Enikő 6. osztályos tanuló: Jó, 
hogy kapunk ilyen lehetőséget, egyáltalán nem 
volt könnyű a próba. Nagyon örülök, hogy a 
parasportolók mégis képesek így is versenyezni, 
ami miatt nagy tiszteletet érdemelnek.

Fritz Márton 8. osztályos tanuló: A tévé-
ben is szoktam nézni a paralimpiai közvetítése-
ket. Én kosárlabdázom, és elképzeltem, meny-
nyivel másabb lesz egy-egy játék alapja, meny-
nyivel nehezebb lehet például kerekesszékben 
sportolni. Úgy érzem, ez a szimuláció nagyon 
jó, de teljes egészében lehetetlen átélni a ne-
hézségekkel élők életét, azt, hogy nem támasz-
kodhatunk minden érzékszervünkre. Hálát kell 
adnunk azért, hogy mi egészségesek vagyunk.

Hazánkban 2017 óta rendezik meg hivata-
losan a magyar parasport napját országos és 
vidéki konferenciák, rendezvények kíséretében. 
E napon emlékezünk dr. Fejes Andrásra, 
Magyarország első paralimpiai érmesére, a 
magyar paralimpiai mozgalom meghatározó 
alakjára.

TEST ÉS LÉLEK IS MEGMOZDUL

HÁROM DOBOGÓS EREDMÉNY 
Kiemelkedően szerepeltek városunk floorball-
sportolói a Magyar Diáksport Szövetség Floorball 
Diákolimpia országos döntőjén, Algyőn. A csapa-
tok az összes korosztályban megmérkőztek, így 

6-6 fiú és lány bajnokcsapatot avattak a több 
mint 96 döntős közül. 

Szigetszentmiklós három érmet hozhatott 
haza: IV. korcsoport fiúk – aranyérem: Sziget-
szent miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 

II.  korcsoport lányok – ezüstérem: Sziget-
szentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. II. korcsoport fiúk –
bronzérem: Sziget szent miklósi József Attila 
Általános Iskola.

V. MIKLÓSI FUTÓNAP. A február elsején indult online nevezések mellett a verseny előtti napon, április 9-én, 
szombaton 10.00 és 15.00 óra között a személyes nevezés és a rajtcsomag előzetes átvételére kerül sor a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház aulájában. Személyes nevezéseket korlátozott számban tudunk fogadni! 

Az április 10-én, reggel 8 órától délután kettőig tartó futónap változatos távokkal (500 m, 800 m, 1000 m, 3,5 
km, 8 km, 21 km) és kísérőprogramokkal várja az érdeklődőket. Gyülekező- és eseményközpont: Városi Sportcsarnok

Információ és jelentkezés: www.futonap.szszm.hu
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Egy nem mindennapi sport szerel-
meseit mutatjuk be Önöknek. 
Fülöp Gábor az apa, Fülöp Éva 
az anya, Fülöp Klaudia a gyer-
mek, ők a Fülöp Rally Team ama-
tőr sportcsapat. Mindnyájan Szi-
get szent mik ló son élnek. Gábor 
már gyerekkorában is labda he-
lyett inkább a csavarkulccsal ját-
szott. 15 évesen megismerte Évát, 
együtt jártak ra li versenyekre 
busszal, majd együtt szereztek jo-
gosítványt, és Gáborral a kormány 
mögött, de közös erővel elindultak 
ők maguk is az autósport világá-
ban. Meg szü letett közben Klaudia, 
akit már másfél évesen vittek ma-
gukkal. Azóta több, mint két évti-
zed telt el, de az alma nem esett 
messze... Klaudia és édesapja leg-
utóbb idén február 13-án álltak a 
dobogó első és harmadik helyén a 
Kalocsai FRT.HU Rallye Versenyen, 
több tucatnyi csillogó kupáikkal 
pedig már három polcot töltöttek 
meg otthon.

A legkisebb Fülöp élete első 
versenyéről közvetlenül a rajt 
előtt vett tudomást.

Klaudia: Amint lehetett, azon-
nal megszereztem a jogosítványt. 
Ahogy kézhez kaptam, megállt 
egy nagy trailer a házunk előtt, és 
rajta volt egy autó. Azt hittem, 
hogy az enyém, de elkeseredtem, 
amikor megláttam, hogy jobbkor-
mányos. Az elkeseredésem vi-
szonylag sokáig tartott, mert egy 
évet kellett várnom arra, amíg apu 
megmutatta, hogy mi lett a 

traileren hozott autóból. Ugyanis 
egy évig csinálta, szerelte, festet-
te, alakítgatta, hogy számomra 
biztonságos versenyautó legyen 
belőle. Gyakorolgattam földuta-
kon, szerettem volna apa nyom-
dokaiba lépni. Aztán egy alkalom-
mal, ahogy a rajtszámokat osztot-
ták, apu neve után az én nevem 
hangzott el, és már kaptam is a 
számot. Így derült ki, hogy apa 
titokban engem is benevezett. 

Igazából „sokkot kaptam”, de leg-
alább csak fél órám maradt izgul-
ni. Ráadásul anya sem tudott róla. 

Éva: Én is nagyon meglepőd-
tem, de teljes mértékben bízom a 
lányomban és a férjemben. Sokan 
mondták már nekem, hogy, ha 
lányuk volna, biztosan nem en-
gednék neki ezt a veszélyes spor-
tot... Ők ezt szeretik, bármennyire 
is féltem őket, soha nem ellenez-
tem, vagy ellenezném, hogy rajt-

hoz álljanak. Azt azért hozzáten-
ném, hogy amiatt is vagyok nyu-
godt, mert az autónkat Gábor 
alakította át. 

Apa és lánya egy 323-as, 2.5-
ös benzines, 172 lóerős BMW-vel, 
külön-külön kategóriákban száll-
nak versenybe.

Gábor: Ha nyerünk, nyerünk, 
ha nem, nem, nekem az a lényeg, 
hogy együtt ülünk a kocsiban, rajt 
előtt pacsizunk egyet, a végén 
együtt örülünk. Én nem nézege-
tem az időt, számomra ez egy ki-
kapcsolódás, egy élmény az éle-
temben, hogyha a lányommal 
versenyezhetek. Mindig próbálom 
Klaut tanácsokkal ellátni, de már 
nem igazán lehet. Néha, ha azt 
mondom, nyomd a féket, ő a gáz-
ra tapos, de rá kellett jönnöm, 
hogy nagyon jól vezet. 

Éva soha nem száll be az autó-
ba versenyeken, azonban minden 
futamon ott van, és teljes mérték-
ben kiveszi a részét a munkából.

Gábor: Nélküle nem menne, ő 
lát el minket minden szükséges 
dologgal, a nevezésektől, egyéb 
szervezési feladatoktól kezdve, a 
fotózáson át, egészen az autó 
műszaki felszerelésének beszerzé-
séig folyamatosan mellettünk áll. 

A családi csapat számtalan ha-
zai versenyen aratott már sikere-
ket. Céljuk nekik is a járványhely-
zet további enyhülése, annak ér-
dekében is, hogy több külföldi 
megmérettetésen próbálhassák ki 
magukat. 

FÜLÖPÉK, A MIKLÓSI RALLYS CSALÁD
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IMPRESSZUM

2022. JANUÁR HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:

Zubor Sándor (1963), Molnár Istvánné (1954), Somogyi György (1946)
Szerényi Gézáné (1952), Szkárossy Sándorné (1949), Pongrácz Kálmán 
(1932), Radva Gyula (1938)

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: 
9. hét: február 28.–március 6., Elixír Gyógyszertár; 10. hét: március 7–13., 
Melissa Gyógyszertár; 11. hét: március 14–20., Szent Miklós Gyógyszertár; 
12. hét: március 21–27., Regina Gyógyszertár; 13. hét: március 28.–április 3., 
Kígyó Gyógyszertár; 14. hét: április 4–10., Elixír Gyógyszertár.

Ügyeleti nyitva tartás: H.–p.: 18.00–22.00. Szo.: 12.00–15.00. V.: 08.00–12.00

Elixír Gyt.: 24/444-228, Ősz u. 15.; Kígyó Gyt.: 24/368-461, Bajcsy-Zs. út II. 
üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517-040, Petőfi S. u.12.; Regina Gyt.: 24/540-915, 
Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365-700, Radnóti u. 4.
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