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Augusztus végén búcsúztunk egy évszaktól. 
Lassan vége a nyárnak, már learatták a búzát és 
kisült az első új kenyér. Tehát búcsúztunk és 
megújulunk egyszerre. Nem lehet másként. 
A megújuláshoz el kell engedni a múltat, előre 
kell tekinteni, és hinni abban, hogy ami jön 
majd, az jobb lehet, termékenyebb és igazabb 
lehet. Felelősséget kell vállalnunk és megterem
teni mindazt, amit államalapító Szent István 
emléke megkövetel tőlünk. Magunkért és a 
közjóért egyaránt.

Városi ünnepünk kezdetén a Vitézi Rend ál
tal kölcsönkapott Szent Korona másolatát fel
állva fogadták az egybegyűltek. A Himnusz a 
Szent Erzsébet Kórus által hangzott el. 
Államalapító Szent István királyunk, államunk 
megalapításának ünnepén Nagy János, váro
sunk polgármestere beszédét Széchenyi István 
gondolataival kezdte: „A nemzet nagysága, 

boldogsága mindig csak magában a nemzetben 
rejtezik” – majd kifejtette, hogy számára ez a 
hűséget jelenti önmagunkhoz, hazánkhoz. 
„Cselekedeteinkkel törekednünk kell a jóra, kö
zös erővel kell építeni, jobbá, élhetőbbé tenni 
ezt a gyönyörű országot, nekünk pedig elsősor
ban szeretett városunkat, Szigetszentmiklóst."

A polgármester megköszönte mindazok 
 önzetlen munkáját, akik bármilyen módon tet
tek a városért, a közösségért. Hangsúlyozta, 
hogy jó eredményeket viszályok nélkül, csakis 
békésen, közös erővel vagyunk és leszünk képe
sek elérni.

Országunk születésnapján a Napraforgók 
Nép tánc Egyesület, Zsikó Zsuzsanna népdal
énekes és Dudás Klára citeraművész autentikus 
előadásaival folytattuk az ünnepet. Ezt köve
tően Urbán Richárd színművész a XIII. század
ban íródott Himnusz Szent István királyról című 
művet szavalta el. Szabó Zoltán, a Szabad
keresztény Gyülekezet lelkipásztora áldotta 
meg az új kenyeret, melyből valamennyi egybe
gyűlt vehetett magához egy falatot. 

Az ünnep és egyben a XXIX. Summerfest 
Szigetszentmiklós Nemzetközi Folklórfesztivál az 
Örökség Zenekar ingyenes koncertjével zárult. 

A Szent Korona másolatát tekinthették meg az ünnepre kilátogató lako
sok. Európa egyik legrégebben használt és a mai napig épségben meg
maradt beavató koronájának replikáját a Vitézi Rend kölcsönözte váro
sunknak. Főkapitányuk, vitéz gróf MolnárGazsó János e történelmi tu
dásanyagot osztotta meg levelében:

„A magyar Szent Korona a magyar államiság egyik jelképe, mely vé
gigkísérte a magyar történelmet legalább a XII. századtól napjainkig. 
A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt biztosított a kirá
lyi hatalomért folytatott harcban.

A Szent Korona állami jelképi funkciójára épült a Szent Koronatan, a 
magyar államjog fejlődésének egyik kiindulópontja. Ez a magyar alkotmá
nyosság alapja volt az Anjoukor végétől egészen a II. világháború végéig. 
A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása 
a Szent Korona, és mint jogi személy, a Magyar Államnak felel meg.

A történelmi hagyomány szerint I. István király a halála előtti napon, 
1038. augusztus 14én a Szent Korona képében fölajánlotta Ma
gyarországot Szűz Máriának.

A Vitézi Rend egy magyar alapítású, testébenlelkében magyar kato
nai rend. Tagjai az alapítása óta konzervatív, keresztény emberek. 
Nemzetben gondolkodnak, kiemelik, hogy a magyar nemzet egy és 
oszthatatlan. A Szent Korona ezt az egységet is szimbolizálja. (…)”

BÚCSÚ ÉS MEGÚJULÁS

A korona Szigetszentmiklóson
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MEGNYÍLT A TÜNDÉRKERT ÓVODA
Augusztus 25én ünnepélyes keretek között ad
ták át a Csépi út 137. sz. alatt épült új intéz
ményt, mely főképp a Bucka városrészben élő, 
fiatal családokat látja el. Az óvoda építése 2021 
júniusában kezdődött és 2022 nyarán fejeződött 
be, így szeptemberben megkezdheti működését.

A beruházás keretében egy 100 férőhelyes, 
négy csoportszobás, komplex akadálymentesí
tett, melegítőkonyhával, napelemes rendszerrel 
ellátott, klimatizált óvodaépület valósult meg, 
melyhez füvesített játszóudvar és 27 darab, eb
ből 2 akadálymentesített személygépkocsipar
koló, valamint út és járda épült. 

Az épület helyiségeinek hasznos alapterülete 
összesen csaknem 973 m2 (földszint 820 m2, 
emelet 153 m2), a játszóudvar területe megha
ladja az 1600 m2t. A földszintre kiszolgálóhelyi
ségekkel a melegítőkonyhát, irodákat, tornaszo
bát szertárral, csoportszobákat, gyermekmosdó

kat, öltözőket, egyéb kiszolgálóhelyiségeket; az 
emeleten a vezetői irodahelyiségeket, öltözőt, 
vizesblokkot, gépészeti helyiséget, elektromos 
kapcsolószekrényt alakítottak ki.

Az épület köré 32 db fát, és összesen 3308 db 
örökzöld növényt, cserjét, díszfüvet és fűszernö
vényt telepítettek. A szomszédos telken működő 
Egészségház – melyben gyermek és felnőtt
háziorvosi ellátás működik – részben közös útról 
közelíthető meg.

Az átadón beszédet mondott Nagy János 
polgármester, Bóna Zoltán országgyűlési képvi
selő, JaksaLadányi Emma alpolgármester, vala
mint Lupa János, városunk Köznevelési, Kulturális 
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, 
végül Szalkay László református lelkész mondott 
áldást. A jelképes kulcsot Sallai Gáborné, az óvo
da intézményvezetője vette át.

Az eseményről készült videó a Sziget szent
miklós Város Önkormányzata YouTubecsa
tornán megtekinthető.

A 2022/2023-AS TANÉV RENDJE

Az első tanítási napon évnyitókon, értekezleteken 
már a legtöbb diák, tanár és szülő túljutott, mire 
az újság kézbe kerül. A tanév kapcsán a további 
időpontokkal egyéb fontos információkkal szeret
nénk segíteni a szigetszentmiklósi családokat.

A 2022/23as tanévben összesen 183 taní
tási nap várható, a gimnáziumokban és szakis
kolákban valamivel kevesebb. 

A szünidők időpontjai az alábbiak szerint 
alakulnak: 
  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

október 28.,
a szünet utáni első tanítási nap 2022. novem
ber 7.

  Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 
december 21., 
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. 

  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. 
április 5.,
a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12.

  tanév utolsó tanítási napja 2023. június 15.
A tanév első féléve 2023. január 20ig tart, az 

iskolák 2023. január 27ig értesítik a diákokat és 
a szülőket a tanulmányi eredményekről.

Országos mérések: szövegértési, matemati
kai és természettudományi kompetenciákat vizs
gáló bemeneti mérések szeptember 26. és no
vember 30. között a 6., 8. és 10. évfolyamon, 
valamint kimeneti mérések 2023. március 6. és 
június 9. között a 6–11. évfolyamokon lesznek.

Az őszi írásbeli érettségik október 14től 27
ig, a tavaszi írásbelik május 5én, a szóbelik jú

nius 7én kezdődnek. A szóbelik emelt szinten 
november 10–14., középszinten november 21–
25. között lesznek.

A tavaszi érettségik írásbelijei 2023. május 
5től 26ig tartanak. 

A központi írásbeli felvételire 2022. decem
ber 2ig lehet jelentkezni. A központi felvételi 
vizsgák 2023. január 21én, január 31én lesz
nek. Fontos azonban, hogy a középfokú felvételi 
eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelent
kezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a közép
fokú iskolákba történő jelentkezést, amelynek 
2023. február 22. a határideje. A szóbelik 2023. 
február 27. és március 14. között lesznek.

Az oktatási rendszer tanköteles apróságait az 
általános iskola első évfolyamára 2023. április 
20–21én kell beíratni.
(Adatok forrásai: Magyar Közlöny 128. szám, Belügyminisztérium)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
400 millió Ft támogatást nyert el a Pénz
ügy minisztérium (mint Támogató) által 
2017ben kiírt óvodafejlesztési pályáza
ton. A támogatás forrása a Pest Megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 
és Pest Megye Területfejlesztési Prog
ramja 2014–2020 megvalósításához 
nyúj tandó célzott pénzügyi támogatás 
által valósult meg. A teljes beruházási 
költség megközelítőleg 1 milliárd forint 
volt. A kivitelezést a KVÉP Kft. végezte.

PEST MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZIGETSZENTMIKLÓSI TAGINTÉZMÉNY 
Cím: Kálvin tér 4/B, Szigetszentmiklósi ügyviteli telephely, tel.: 30/4427607

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Cím: Gyári út 21. szám, tel.: 0624/443367 és 0620/4045251 (készenléti ügyelet), email: szmcsaladsegito@cssk.szszm.hu

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZIGETSZENTMIKLÓS 
Cím: Posta köz 2., tel.: +3624/530425, Dr. Lengyel Lajos utca 1., tel.: 0624/466205, Adótorony tér 6., tel.: 0624/445773
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A rendkívüli testületi ülés meghívó szerinti első 
két napirendi pontját Nagy János polgármester 
visszavonta, ugyanis a Fidesz–KDNPfrakció 
nem jelent meg az ülésen. A polgármester azért 
döntött a napirendi pontok levételéről, mert két 
nagy horderejű témáról kellett volna dönteni: az 
új alpolgármester megválasztásáról, valamint a 
Temesvári utcai óvoda fedezetkiegészítéséről, 
ezért fontos, hogy az egész testület jelen legyen 
a szavazásnál.

A Csepeli úti kerékpárút megvalósításához 
további fedezetkiegészítés szükséges a meg
emelkedett építőanyagárak miatt. A beérkezett 
ajánlatok alapján megállapításra került, hogy 
fedezetemelés szükséges, tekintettel arra, hogy 
a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 
árat tartalmazó ajánlat is magasabb, mint az 
erre a célra rendelkezésre álló fedezet összege. 
A  testület megszavazta a hiányzó bruttó 
57 000 000 Ftot, melyet az idei költségvetés
ből, a 2022. július 4i testületi ülésen leszava
zott piacfejlesztés terhére kíván kifizetni.

A Bucka, Lakihegy, Északi városrészek beru
házásainak is további fedezetkiegészítés szüksé
ges, hiszen a jelenlegi és a jövőbeli út és járda
fejlesztése során is jelentős áremelkedés, költ
ségnövekedés történt. A testület a kért összeget 
megszavazta, így további utak kaphatnak új 
aszfaltot: a Cirbolya, Szekér és Vércse utca, va
lamint a Csend köz.

Július végén – első körben a Tebe sorig, majd a 
Tebe sortól a Csend közig – elkezdődött a Csépi 
út melletti járda felújítása az Orgona utcától.

Önkormányzatunk minden évben pályázat útján 
pénzbeli támogatást nyújt a nyilvántartásba 
vett és Szigetszentmiklóson tevékenykedő 
sportszervezetek számára. Az elnyerhető ösz
szeget a szervezetek a versenysport támogatá
sára és az ÁJTIrendezvénycsarnok bérleti díjá
nak kifizetésére használhatja. A pályázati adat
lapot és a további részleteket honlapunkon te
kinthetik meg. Benyújtási határidő: 2022. 09. 16. 

Önkormányzatunk májusban rendelkezett arról, 
hogy dr. Simon József orvossal kíván szerződést 
kötni ez év szeptember 1jétől az új, 11es szá
mú felnőttháziorvosi praxis feladatainak ellá
tására. Dr. Simon József azonban jelezte, hogy 
mivel praxisengedélye még nem érkezett meg, 
így a feladatellátást nem tudja elkezdeni időben, 
és kérte, hogy a szerződésmegkötés terv szerin
ti dátuma (2022. 09. 01.) 2023. január 1jére 
módosuljon. A testület a kérésnek eleget téve 

arról döntött, hogy a szerződéskötés legkésőbb 
a módosított dátumig történjen meg.

A testület támogatta az előterjesztésben foglal
takat, miszerint önkormányzatunk indul a 
Karácsonyi fénydekorációélménypontok in
gyenes bérbeadása karácsonyi időszakra 
című pályázaton. Sikeres pályázat esetében egy 
5,8 m magas térbeli kúpfenyőfénydekoráció 
kerülhet a BajcsyZsilinszky út és a Gyári út ke
reszteződésében található Kőpark területére. 
A korábbi évek költségvetésében a testület nem 
biztosította a fedezetet az ünnepi díszek felújí
tására, újak vásárlására, ezért idén pályázat út
ján szeretnénk a karácsonyi időszakot meghit
tebbé tenni városunk lakói számára.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete köz
meghallgatást tartott a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színháztermé
ben. Napirendi pontként a szigetszentmiklósi új városközpont kialakítása, 
településtervezési és építészeti ötletpályázat bemutatása, illetve egyéb 
felmerülő témakörök lehetősége szerepelt. A közmeghallgatáson a lakoso
kon kívül, a képviselőtestület tagjai, illetve a Sziget szent miklósi 

Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetője, Novák Sándor r. alezredes és 
Németh István r. alezredes, közrendvédelmi osztályvezető is részt vettek. 

A nyílt ülésekről, közmeghallgatásról készült videófelvételeket 
a „Szigetszentmiklós Város Önkormányzata” YouTubecsatornán 
vagy a „Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldala” Facebookol da
lon megtekinthetik.

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. augusztus 22-i rendkívüli, nyilvános ülése

KÖZMEGHALLGATÁS 2022. augusztus 22.
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Augusztus 21én az elmúlt 15 év 
legnagyobb esőzése zúdult Sziget
szent miklósra. Városunk több 
pontján rendkívüli fennakadások 
voltak, több utcát, házat, pincét 
elárasztott a víz. A katasztró
favédelem, a Szi ge ti Vízművek és a 
polgárőrség azonnal megkezdték a 
mentést és kárelhárítást, de a ha
talmas mennyiségű víz többet kí

vánt. Nagy János polgármester már 
a délutáni óráktól kezdve ott volt a 
legproblémásabb helyeken, hozzá 
csatlakoztak a segítőkész lakók és a 
polgár mes teri hivatal munkatársai, 
valamint a Magyar Rescue 4x4 
tagjai, a Majosházai Önkéntes 
Tűzoltó Egye sület, valamint a 
 Dél egyházi Polgár őrség. A kárelhá
rítás hajnalig tartott, de még más

nap is szivattyúztak a város több 
pontján.

,,2019 év vége óta, tehát a cik
lusunk kezdetétől folyamatosan 
fejlesztjük a csapadékvízelvezetési 
rendszert, mivel településünkön az 
nagyon elmaradott állapotban volt, 
több helyen nem az extrém időjá
rásra tervezve, ezért akár évekig is 
eltarthat az ideális állapot kialakí

tása. Minden évben magasabb ösz
szeget javaslok az éves költségve
tési tervben erre, remélem, hogy a 
jövőben – a mostani tapasztalat 
alapján – ezt támogatni fogják a 
döntéshozók” – mondta el Nagy 
János polgármester.

Az egész város nevében, 
köszönjük az önzetlen segítséget!

ÚJ VEZETŐ 
A RENDŐRSÉG ÉLÉN

Novák Sándor rendőr alezre
dest, a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság új mb. ka
pitányságvezetőjét közösségi
médiaoldalán mutatta be 
Nagy János polgármester 
 augusztus 23án. Tájé koz
tatása szerint első tárgyalásuk 
témájaként eddigi tapasztala
tokról, a helyi teendőkről, la
kossági panaszokról, igények
ről esett szó. Városvezetőnk 
gratulált a kinevezéshez, és 
sikeres munkát kívánt a kapi
tánynak, aki korábban váro
sunk rendőrkapitányságának 
bűnügyi osztályát vezette.

HŐSÉGBEN ÖNKÉNT
Augusztus 18án ismét vízosztással 
próbáltuk enyhíteni a több napon 
át tartó forróságot. Munkatársaink 

a belvárosban hűtött ásványvízzel 
kínálták az autósokat és járókelő
ket. A kiosztott 900 db vizet két 
helyi vállalkozás, az Infinity 
Graphics Kft. és az Unimex Vina Bt. 

ajánlotta fel, valamint Horváth 
Mónika, a polgármesteri hivatal 
munkatársa, Ladányi Sándor önkor
mányzati képviselő és Nagy János 
polgármester vásárolta.

ÉVTIZEDEK LEGNAGYOBB FELHŐSZAKADÁSA

INDUL AZ ERASMUS PROGRAM

Augusztus 20án bolgár testvérvá
rosunk, Gorna Oryahovica delegá
ciója, Lina Kostadinova, Svetla 
Paneva, Ani Brainova és Ivailo 
Petrov látogatott meg bennünket. 
E napon nemcsak hazánk államala
pításának ünnepén vettek részt 
Nagy János polgármesterrel, ha
nem egyeztettek az Erasmus prog
ramról is. A találkozón a Szigeti 
Napra forgók Néptánc Egyesület 
vezetői is jelen voltak, hiszen az 
uniós forrásból támogatott prog
ram keretein belül a néptáncos 
gyermekeknek lehetőségük lesz 
több országba is eljutni, népsze
rűsíteni a magyar kultúrát és 
Szigetszentmiklós jó hírnevét vinni 
külföldre is.

Nagy János elmondta: „A nem
zetközi cserediákprogram lehető
séget biztosít arra, hogy a követke
ző években ne csak szigetszentmik
lósi gyermekeink láthassanak vilá
got, hanem a külföldi gyermekek is 
felléphetnek majd a szigetszent
miklósi rendezvényeken.

Úgy gondolom, az Erasmus 
program tökéletes arra, hogy tán
cosaink önköltség nélkül megis
merkedhessenek más nemzetek 
szokásaival, hagyományaival kü
lönböző országok vendégeiként. 

A  20i tárgyalás egy májusi, 
Bulgáriában zajlott egyeztetés 
folytatása volt, melyen rajtam kívül 
Gorna Oryahovica több testvérvá
rosának vezetője is részt vett. 
Fontosnak tartom, hogy éljünk az 
ilyen lehetőségekkel, hiszen a 
programban való részvétel nem 
terheli meg a gyermekek szüleit 
anyagilag.

Köszönjük a lehetőséget és a 
látogatást a bolgár delegációnak, 
bízom a további sikeres együttmű
ködésben!”
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RETRÓ VÉRADÁST SZERVEZETT 
ÖNKORMÁNYZATUNK A VÖRÖSKERESZTTEL
Augusztus 11én rendhagyó véradást szervezett városunk polgármes
teri hivatala és a Vöröskereszt Szigetszentmiklós Alapszervezet. A kö
zös humanitárius akció a retró stílus jegyében zajlott, ugyanis a vér
adók régi idők emlékére sört és virslit is kaptak „jutalmul” az életmen
tésért. Az esemény 10től 18 óráig tartott a polgármesteri hivatal 
nagytermében, ahol önkormányzatunk munkatársai nemcsak a ren
dezésben vettek részt, hanem, aki tehette, a karját is nyújtotta.

Összesen 134en, köztük 11en új véradóként jelentek meg. 
Köszönjük az életmentő adományt a betegek és balesetet szenvedett 
emberek nevében is. Legközelebb októberben a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban számíthatunk véradó akcióra.

TERVEZZÜK EGYÜTT 
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSKÖZPONTJÁT! 
A Szent Erzsébet teret és környékét érintően önkormányzatunk új 
városközpont kialakítására településtervezési és építészeti ötletpályá
zatot folytatott le 2022 első felében. Hat darab pályamű érkezett be, 
amelyek elbírálását követően, 2022. május 11én a pályázat eredmé
nyesen lezárult. 

Az új városközpont tervezésének előkészítésébe szeretnénk bevon
ni önt is, ezért arra kérjük, hogy ossza meg velünk véleményét legké
sőbb 2022. szeptember 30ig.

Az online kérdőívet weboldalunkon a szigetszentmiklos.hu/hirek/
cimkek/kozerdekuhireink címszó alatt találja.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

A kisadózó vállalkozók 
tételes adójáról szóló 
2022. XIII. törvény (a to
vábbiakban: Kata tör
vény) 2022. szeptember 

1jén hatályba lépő rendelkezései érintik az 
iparűzésiadófizetési kötelezettséget. A jogsza
bályváltozás kapcsán minden jelenleg kata
adózóként rögzített adózó kataadóalanyisága 
2022. augusztus 31. napjával – a törvény ere
jénél fogva – megszűnik, központilag kerül 
majd megszüntetésre. Az új Kata tv. szabályai 
alapján a választásról szóló nyilatkozatokat 
legkésőbb szeptember 25ig kell benyújtani az 
Nemzeti Adó és Vámhatósághoz. Az új „kata”
ba jelentkezőknek – a NAVhoz történő beje
lentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell 
tenni az önkormányzati adóhatóság felé is. 
A határidő: 2022. október 15.

A kataadóalanyok 2022. szeptember 15én ese
dékes második adórészletét hivatalból csökkenti 
az önkormányzati adóhatóság a 2022. szeptem
ber 1je és 2022. december 31e közötti napi 
időarányos összeggel (122 nap/365 nap 2,5 
millió forint) érvényes adómértékkel. A számla

értesítő az ügyfélkapura/cégkapura feltöltésre 
kerül. 

Azoknak a vállalkozóknak, akik nem tudnak  
az „új kata”ba belépni, az idén már semmiféle 
adminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz be
vallást és bejelentést sem kell tenniük az önkor
mányzati adóhatóság felé. Ezek az adózók a 
2023. május 31ig benyújtandó iparűzésiadó
bevallásban (22HIPAK) fognak elszámolni és 
egyben előleget közölni. Ekkor dönthetnek arról 
is, hogy milyen adózási módot választanak.

Tájékoztatjuk az adózókat, vállalkozókat, 
hogy a 2022. II. félévre esedékes egyenlegérte
sítők a magánszemélyek részére postázásra 
kerültek, az elektronikus ügyintézésre kötele
zett adózók részére ügyfélkapun/cégkapun ér
hetők el. A helyi és egyéb adókat az alábbi 
számlaszámra kell befizetni.

Építményadó:
117422521539327602440000

Iparűzési adó:
117422521539327603540000

Gépjárműadó:
117422521539327608970000

Késedelmi pótlék:
117422521539327603780000

Talajterhelési díj:
117422521539327603920000

Köszönjük az együttműködést!
Moldván Valéria

adóhatósági osztályvezető

HELYIADÓ-HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ A KATA ADÓJÁNAK ÚJ SZABÁLYAIRÓL

Felhívjuk figyelmüket, hogy adóhatóságunk
2022. augusztus 29-től

ügyfélfogadási időben Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 2. szám alatti főépületben érhető el.



Beüzemelték az önműködő mosdót a Buckatavi játszótér mellett. Az 
öntisztító, csúszásmentes burkolatokkal ellátott és akadálymentesí
tett helyiségben a legkisebb gyermekeket nevelő családokra is gon
doltunk, így egy pelenkázó is helyet kapott. 

A mosdót próbaüzemi időszak alatt ingyenesen használhatják a 
lakók. Az első hetekben rengeteg homok került a helyiségbe, azért 
Nagy János polgármester burkolt felület kialakítását rendelte el a ját
szótér és a mosdó közé, amelyet a Csépi úti felbontott járda anyagából 
készítettek el. Az ideiglenes állapot után előterjesztésre kerül majd, 
hogy térkő borítást kapjon a mosdó közvetlen környezete, bejárata. 

„Sajnos azt tapasztaltuk, hogy valaki már az első héten megron
gálta a mosdót. Kérjük, hogy vigyázzanak környezetünkre, tartsák 
tiszteletben a korszerű eszközökkel történő bővítést. Ez mindannyiunk 
érdeke, ez jelentheti városunk valódi fejlődését” – kéri a városvezető.
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PELENKÁZÓ IS KERÜLT AZ ÚJ MELLÉKHELYISÉGBE

MATTOT KAP AZ UNALOM. Tervezett helyükre kerültek a kültéri sakk
asztalok, amelyeket Nagy János városvezető a polgármesteri keretéből 
vásárolt. A felületkezelt asztalok acél lábszerkezettel egyben tartalmaz
zák a két faborítású ülőhelyet is. Négy helyszínen nyílik lehetőség a 
kipróbálásra: a Kéktó Szabadidőparkba, a tanösvény területén, az Illyés 
Gyula parkban és a Szent Miklós útja 8H lépcsőház mögött. 

Jó játékot kívánunk mindenkinek!

VIRÁGOS PALETTA A SÁRGA ELŐTT. Az Aries Nkft. egy különleges vi
rágkompozíciót készített a Sárgaház, hivatalos nevén Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház elé. Kertészeik 250 db hamvaskát és 150 db petúniát 
ültettek el egy fenyőkéregből és murvából formált „festőpalettára”. Az 
alkotók remélik, hogy az új virágkép tovább emeli a központ szépségét 
és hangulatát, valamint a szépen kezelt zöld területek látványa kelle
mes, nyugtató érzéseket kelt városunk lakóiban.

2022. augusztus 15. és 20. között 
ismét a népművészet, a népzene, 

dalok és táncok kerültek középpontba 
Szigetszentmiklóson. A Duna mente térség legki
emelkedőbb folklóreseménye egyszerre zajlott 
Tökölön, Száz halom battán és Szi get szent mikló son. 
A 29 éves Sum merfest öt éve költözött be váro
sunkba is, nemzetközi jellegét sajnos a koronavírus 
már három éve csorbítja, de nincs ok a csüggedés
re, hiszen nagyobb teret kapnak ezáltal hazánk 
kiváló művészei, vallja Budai Gábor, a Summerfest 
Sziget szent miklós fesztiváligazgatója.

„Sajnos a nemzetközi körülmények azt eről
tették ránk, hogy idén sem tudtunk külföldi 
vendégeket hívni, azonban a magyar művészeti 
élet olyan gazdagsággal bír, hogy annak egyes 

elemeit felvonultatva, mindenki ta
lálhatott számára megfelelő és ér
dekes programelemet. Idén a nyolc 
helyett hat napba kellett sűríteni a 
fesztivált, de úgy gondolom, hogy 
ez még esszenciálisabbá teszi a 
rendezvénysort.”

Budai Gáborral Lázár Gergő, a Városi Könyv tár 
és Közösségi Ház igazgatója sem nézett kevés 
kihívás elé. Hat nap alatt öt helyszínen közel 30 
eseményt koordináltak, közösen az állandó kol
légákkal és több mint 50 önkéntes segítővel. 

Közel 700 szereplő vett részt a kiváló, magas 
színvonalú előadásokban, melyeket 4000nél 
több néző, látogató tisztelt meg figyelmével. 

A fesztiválon 
forrósággal és vi
harral is dacolva, végül 
minden tökéletesen alakult. A tervek 
megvalósultak, sőt – mint mondták 
–, már alakulnak a jövő évre vonat
kozó ötletek. 

A következő oldalakon képes összefoglalón
kat láthatják a felnőtteknek és gyermekeknek 
szánt programokból. 

„Köszönetünket fejezzük ki az önkor
mányzatnak, támogatóknak, szponzoroknak és 
mindenkinek, aki segítette az idei fesztivál 
megvalósítását! Külön köszönet a Nemzeti 
Kulturális Alapnak, a Csoóri Sándor Prog ram
nak, az OTPnek és a helyi médiának!”

HAT NAP, HÉTSZÁZ SZEREPLŐ
– munka a XXIX. Summerfest mögött –



XXIX.  SUMMERFEST SZIGETSZENTMIKLÓS NEMZETKÖZI  FOLKLÓRFESZTIVÁL 2022.  08.  15 .  -  08 .  20.

Bolgár-Német Est

Cs ík Zenekar
Lovas i  Andrással

Magyar Gála

Örökség Zenekar

,,Ásó ,  kapa,  nagyharang”
Menyegzö a Kárpát-medencében



XXIX.  SUMMERFEST SZIGETSZENTMIKLÓS NEMZETKÖZI  FOLKLÓRFESZTIVÁL 2022.  08.  15 .  -  08 .  20.

Bolgár-Német Est

Cs ík Zenekar
Lovas i  Andrással

Magyar Gála

Örökség Zenekar

,,Ásó ,  kapa,  nagyharang”
Menyegzö a Kárpát-medencében



GYEREKEK SUMMERFESTJE  SZIGETSZENTMIKLÓS
NEMZETKÖZI  FOLKLÓRFESZTIVÁL 2022.  08.  15 .  -  08 .  20.

Lara banya tananyaga
Lara Mesék Társulat

Egyszer egy királyfi  Kuttyomfitty  Társulat

Mazsola és Tádé
Fabula Bábszínház

Ingó-bingó foglalkozás
Páll Évivel

Mesebolt
HandaBanda Zenekar

Családi Nap Kolompos Zenekar 

Berebere Játszóház
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Jakab Károlynét „Nemzetiségi közösségért, ha
gyományokért kitüntető díjban” részesítette a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete. Az 
emléklapot Hohl László elnök adta át augusztus 
14én a Summerfest színpadán.

Jakab Károlyné Erzsike 1952ben pedagógus 
szülők gyermekeként Lászlófalván született. 
A szüleitől azt tanulta, hogy a megszerzett tudás 
csak akkor ér valamit, ha azt másoknak tovább 
tudja adni. Ötödik osztályos korától kollégista volt, 
ahol délutánonként osztálytársait tanította.

Végzettsége: matematika–német–orosz sza
kos tanár, német–orosz nyelvű idegenvezető, 
számos kézműves tanfolyam. Főiskolásként ba
rátnőjével hosszabb ideig kórházban tartózkodó 
beteg gyerekekhez jártak tanítani, majd a tanári 
pályafutást Ráckevén kezdte, s közben a 
szigetszentmártoni német nemzetiségi tánccso
portban táncolt első fia születéséig.

1982 óta Szigetszentmiklóson tanított és 
vett, illetve vesz részt a város kulturális életében. 
Kirándulásokat vezetett és szervezett, német 
nyelvi táborokat Ausztriába is. 

1985ben és 2004ben nevelői pedagógus 
munkájáért miniszteri dicséretben részesült. 
2011ben Szigetszentmiklós Város érdemes pe
dagógusi kitüntetés kapott. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képvi
selőjeként dolgozik már a második ciklusban. 
Német társalgási tanfolyamot szervez, kézműves 
és hagyományőrző foglalkozásokat tart évtize
dek óta a városi programokon. Ismeretterjesztő 
sétákat vezetett, aktív szerepet vállal a Német 
hagyományőrző Klub és a Sonnenschein kórus 
életében, nyelvi és szakmai tudását kamatoz
tatva. 

2005től nyugdíjba vonulásáig szervezte a 
máig tartó diákcsereprogramokat Steinheim 
testvérvárossal. Tolmácsolt a testvérvárosi dele
gációk részére itthon és Németországban.

Tudása, embersége példamutató mindenki 
számára.

A zsűri már augusztus 12én tudta, kik nyerik a 
VII. Bolgár Paradicsomnevelő Versenyt. A pályá
zók ugyanis aznap adhatták le terméseiket, me
lyek a tavasszal kapott bolgár palántákból nőt
tek. A zsűri tagjai: Varga Szimeon, az Országgyűlés 
bolgár nemzetiségi szószólója, Micov Ivan bol
gárkertész, illetve Nagy János polgármester a 
bolgár ivókút előtt várta, majd kóstolta meg 
egyenként a 42 darab, jellegzetesen édes és lé
dús zöldséget.

A több évtizedes múltú Csepelszigeti bolgár 
nemzetiségű közösség – egyéb kulturális esemé
nyei mellett – a bolgárkertészet történetének és 
hagyományainak népszerűsítése érdekében pa
radicsomnevelő programokat is szervez.

Kirov Milán, a Szi get
szentmiklós Bol gár 
Nemzetiségi Ön kor
mány zat elnöke el
mondta, hogy „a bol
gárkertészet régen egy 
kiskerti termesztésen 
alapuló technológia 
volt. A bolgárok két 

részletben, az 1900as évek elején, illetve köze
pén jöttek a környékünkre, és hozták magukkal a 
régi, úgynevezett öntözőkerekes módszert. 
Hozzátette, hogy ma már korszerűbb módon 
történik a paradicsom termesztése, de elődeik 
kertészeti és zöldségpiacon szerzett gazdasági 
sikereiket kétségkívül ennek is köszönhetik.

Profi kóstoló Varga Szimeon, hiszen ő maga is 
bolgárkertészcsaládból származik, felmenői ha
gyományait ma is őrzi. Elárulta, közel lakik hoz

zánk, és szívesen láto
gat városunkban:

„Gyakran járok Szi
getszentmiklóson, és 
nagyon örülök, hogy 
ilyen régóta, több év
tizede épül ez a nem
zetiségi csoport, hogy 
befogadták a bolgáro
kat, ami, úgy gondolom, az önkormányzatnak is 
köszönhető. Emellett természetesen örvendetes 
a szoros testvérvárosi kapcsolat a bulgáriai 
Gorna Oryahovica településsel. Együttműködési 
kapcsolataink következő lépéseként Erasmus ok
tatási csereprogramot terveznek a városok ve
zetői.

Nagy János polgármestert a paradicsomhoz fű
ződő viszonyáról és az ízekről kérdeztük:

„Idén összességében szebbek és finomabbak 
lettek a beküldött paradicsomok. A szépség kate
góriában több került például a top 10be. Azt 
vettem észre, hogy egyre több szigetszentmikló
si próbál kialakítani kertet otthon, és ennek az a 

célja többnyire, hogy leváljanak a folyton válto
zó, bizonytalanságot nyújtó gazdasági függésről. 
Tehát összességében az önállóság és a remélhető 
alacsonyabb ár miatt választják sokan az ott
hontermesztést, és nemcsak kertekben, hanem 
erkélyeken, nagyobb cserepekben.

Gyermekkoromban nagyon szerettem a 
nagymamámnak segíteni a kertben, ha több 
szabadidőm lenne, én is szívesen belevágnék. 
Egyelőre marad főképp az irodai munka, amiben 
a többi között azon is tevékenykedünk, hogy 
minél több zöld, természetes programot indít
sunk, támogassunk. Ilyen a bolgár önkormányzat 
paradicsomnevelő versenye, de idesorolhatom a 
hamarosan kihirdetésre kerülő konyhakertek és 
virágos udvarok versenyét is.”

Az idei – egészen a Summerfest Bolgár–Német 
Est rendezvényéig titokban tartott – nyertesek 
augusztus 15én vehették át díjaikat:
 Legnagyobb termés: I. Harangi Józsefné 

–  813 g (bal oldali fotón), II. Naszódi Tibor 
– 769 g, III. Boldizsár Miklós – 748 g.

 Legszebb termés: I. Fodor Antalné dr. (jobb 
oldali fotón), II. Plausin Zoltán, III. Tüzes Imre. 

 Legízletesebb termés: I. Szabó Istvánné, 
II. Recska Endre, III. Csukay Zoltán.

TÖBB MINT 60 ÉVE TANÍT

NÉPSZERŰ VOLT IDÉN IS A PARADICSOMOK VERSENYE
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Szigetszentmiklós Család és Gyermekjóléti 
Központja 2022 nyarán ismét nagyszerű progra
mokkal fogadta a gyerekeket. A tíz héten át tartó 
napközis táborban hetente olykor több mint 60 
általános iskolás is részt vett. A tematikusan 
felépített hétköznapokon a szórakozás mellett 
kertészkedéssel, környezetvédelemmel, gyer
mekjogi kérdésekkel, elsősegélynyújtással, bűn
megelőzéssel, a felelős állattartással is foglal
koztak. Látogatóik és látogatásaik által a Magyar 
Vöröskereszt, a Szigetszentmiklósi Rendőr
kapitányság, az Aries Kft. és a városi önkormány
zat munkatársaival, valamint a Felidae Hungary 
állatvédelmi egyesület aktivistáival is megismer
kedhettek, továbbá nagy sikert aratott a gyerme
kek körében a Szigetszentmiklósi Capoeira 
Abolição csoport harcművészeti, és Magyar Pál 
horgászbemutatója is. Fontos szerepet kapott a 
barátság fogalma, a közösségépítő és társasjáté

kok, a képzelőerő és a kreativitás, a Dunaparton 
töltött napokon pedig a kedvenc elfoglaltságok 
közé tartozott a horgászás. A nagy hőségben 
elmaradhatatlan fagyizásokkal és vízibulival hű
sítették magukat a gyerekek, ez utóbbiba még a 
táboroztató óvodai és iskolai szociális segítők is 
bekapcsolódtak.

A gyerekek ülhettek szemetesautóban, de 
Nagy János polgármester székében is. Az Aries 

telephelyén a szemét feldolgozásának fázisairól 
és a szelektív hulladékgyűjtés módjáról, fontos
ságáról tanulhattak, míg a polgármesteri hiva
talban többnyire az íróasztal mögötti bürokrati
kus munka csínjátbínját csipegették. Az utolsó 
teljes héten a napközis tábor hagyományaihoz 
híven megtartották a demokrácia napját, meg
alapították a diákönkormányzatot, ahol díszpol
gárt és diákpolgármestert is választottak.

TÍZ HÉT 
A CSSK-VAL

Második helyezést ért el a szigetszentmiklósi 
Levendula és Kert cukrászda a Magyarország 
Tortája idei versenyen. Lakatos Pál cukrász fele
ségével, Bicsérdi Viktóriával, valamint a család és 
munkatársak több tagjával közösen alkotta meg 
a „Kék kötény kincse” elnevezésű fahéjas, rumos
meggyes, barna cukrospiskótás édességet. 
Lakatos Pál elmondta, hogy „az igazi megméret
tetés augusztus 19én vette kezdetét, hiszen dí
jazott süteményük akkor került ki a boltba, és a 

vendégek véleménye mindig a legeslegfonto
sabb”.

A cukrászda már tavaly is kiemelkedően sze
repelt, akkor a Szabacsi Rubato nevű torta a 
harmadik helyezést érte el.

ÚJABB ORSZÁGOS SIKER
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Szeptember 7től 
minden szerda  18.00–19.30 

Kerámiafoglalkozás
kezdő és haladó felnőtteknek. 
Szeptember 10től 
minden szombat 9.00–10.00

kezdő és haladó gyerekeknek.
Szakmai vezető: Huber Kinga
Információ: 20/5597979
Helyszín: VKKH

Szeptember 10., szombat  
 7.00–15.00

Csepelszigeti Halászléfőző Verseny
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

Szeptember 17., szombat 
 10.00–19.00

Miklósi Mustra 
(Részletek a plakáton)

Szeptember 23., péntek  19.30
Kultúrházak ÉjjelNappal
Nemcsak Jazz Klub:
(részletek a plakáton)

Szeptember 24., szombat  11.00
Kultúrházak Éjjel-Nappal:
Patak Fesztivál 2022. – HULLÁM 
című országos kortárs képzőmű-
vészeti kiállítás megnyitója és 
díjátadó ünnepsége. A kiállítás 
megtekinthető október 31ig. A ki
állításról és kísérőrendezvényeiről 
bővebb információ: www.facebook.
hu/varo si.galeria 
Rend ha gyó óralátogatásra beje
lentkezés: 20/9935955 
Helyszín: VKKH, Városi Galéria

Szeptember 24., szombat  
 9.00–14.00

Kultúrházak ÉjjelNappal:
Városi Sportnap
Változatos sport és egészséges 
életmódprogramok, sportbemuta
tók, workshopok. A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

Szeptember 26–28., 
hétfő–szerda  9.00, 10.30

Őszi Gyermekszínház

A magyar népmese napja alkalmá
ból, idén a A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című zenés, díszletes 
mesejáték lesz látható 5060 perc
ben a Mesekocsi Színház előadásá
ban. Helyszín: VKKH és AMI Hang
ver senyterme

Szeptember 29., csütörtök 
 9.00–13.00

Szoptatás világnapja
Szervező: Védőnői Szolgálat és 
VKKH. Helyszín: VKKH

Szeptember 30., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Helyszín: VKKHszínházterem

Szeptember 13., 20., 27., 
kedd  09.30–11.30

BabaMama Klub
A gyerekneveléshez, az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó előadáso
kat, tanácsadást kínálunk, és egy kis 
kötetlen beszélgetés mellett lehető
séget biztosítunk a gyermekeknek 
játszani, barátkozni. Minden érdek
lődőt szeretettel várunk, folyamatos 
csatlakozási lehetőséggel.
Helyszín: VKKH

Október 3., hétfő  16.00
Városi Idősek Napja
Ünnepi köszöntőt mond: 
Nagy János polgármester
Műsort adnak városunk nyugdíjas 
művészeti csoportjai.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterem

Október 3–9., hétfő–vasárnap
Országos Könyvtári Napok
Helyszín: VKKH

Október 3–4., hétfő–kedd
Benedek Elek Mesemondó Verseny
Helyszín: VKKH

Október 5., szerda  17.30
Szigetszentmiklósi Alkotókör 
csoportos kiállításának megnyitó 
ünnepsége

A kiállítás díjmentesen megtekinthe
tő: október 28ig
Helyszín: VKKH Aula, Galéria, Szín
ház terem, Aula

Október 6., csütörtök  10.00 
Aradi Vértanúk Gyásznapja
Helyszín: Kossuth L. utcai kopjafa

Október 8., szombat 
 9.00–13.00

Őszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat 
bébikortól a tinédzserkorig, babako
csit, etetőszéket, gyerekautóülést 
és sok más hasznos dolgot.
Előzetes jelentkezés: szeptember 7., 
szerda 8.00 órától
Helyszín: VKKH

Október 8., szombat  15.00
Alkotás testközelből a magyar 
festészet napja alkalmából
Jókedv – alkotás – kiállítás – képző
művészet – zene – nyitott műterem 
– karikaturisták. A program minden 
része ingyenes! Szervező: Insula 
Alkotóművészek Egyesülete és a 
Városi Galéria, VKKH. A kiállításokról 
és kísérőrendezvényeiről bővebb in
formáció: www.facebook.hu/varosi.
galeria . Helyszín: Városi Könyvtár és 
Kö zös ségi Ház, Aula, Színházterem 
előtti tér, Oktatóterem, Insula terem, 
Parkoló, Galéria

Október 14., péntek
Nemcsak Jazz Klub: 
All in Five (Vasicsek Öcsi és Batátai)
Felejthetetlen zenei utazás a XX. 
század Amerikájában Gershwintől 
Paul Simonig.
Helyszín: VKKHszínházterem

Október 15., szombat 
 10.00–13.00

Életmódváltó Klub
Ökoháztartás és az illóolajok 
– előadás és workshop
Előadó: Bolláné Jakab Barbara ma
gyar népi gyógyász, aromaterapeuta
Részvételi díj: 6000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: október 7., 
szombat
Helyszín: VKKH

Október 21., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Helyszín: VKKH

Október 21., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Helyszín: VKKHszínházterem

Október 23.,
vasárnap  10.00–13.00

Az 1956os forradalom és sza
badságharc 65. évfordulója al
kalmából koszorúzás és ünnepi 
műsor
Helyszín: VKKHszínházterem

Október 4., 11., 18., 25.,
kedd  09.30–11.30

BabaMama Klub
Helyszín: VKKH

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

A Csepel Autógyár Gyártmány
múzeum április és október között 
előzetes bejelentkezés alapján láto
gatható.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
hétfőtől csütörtökig 11től 18ig, 
szombaton 9től 13ig tart nyitva, 
és továbbra is elérhető Ablakot nyi
tunk a világra programunk, melynek 
keretében hétfőtől csütörtökig 8 és 
16 óra között ablakos kölcsönzésre 
is van lehetőség.

A Helytörténeti Gyűjtemény és 
Ádám Jenő Emlékház előzetes beje
lentkezés alapján látogatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rendezvényeink az érvényes járvány
ügyi szabályok szerint látogathatók!

2022. szeptemberi és októberi programelőzetes
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
Megjelenik 16 800 példányban. Főszerkesztő: Farkas Éva. 
Szerkesztő: Germán Melinda. Telefon: 24/505-593 
DTP: EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

A legfrissebb hírekért, kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szi get szent-
miklos.hu weboldalt vagy Facebookon a Szigetszentmiklós Város Hiva-
ta los Oldalát, illetve a buszmegállókban kihelyezett InfoPontok tartal-
mát. Videó-összeállításainkat a „Szigetszentmiklós Város Önkor mány-
zata” YouTube-csatornán láthatják.

A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény fenntartja!

IMPRESSZUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE: 
36. hét: szeptember 5–11. Szent Miklós Gyógyszertár; 37. hét: szeptem
ber 12–18. Regina Gyógyszertár; 38. hét: szeptember 19–25. Kígyó 
Gyógyszertár; 39. hét: szeptember 26.–október 2. Elixír Gyógyszertár; 40. 
hét: október 3–9. Melissa Gyógyszertár; 41. hét: október 10–16. Szent 
Miklós Gyógyszertár

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

Elixír Gyt.: 24/444228, Ősz u. 15.; Kígyó Gyt.: 24/368461, BajcsyZs. út 
II. üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517040, Petőfi S. u. 12.; Regina Gyt.: 
24/540915, Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365700, Radnóti u. 4.

2022. JÚLIUS HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Vári Imréné (1932), Jánosy Éva (1950)

2022. JÚLIUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Bartok Réka–Fórizs András; Győri Veronika Ágnes–Varga Gyula
Elter Vanessza–Dudik Bence; Szoboszlai Krisztina Piroska–Lengyel 
Zoltán; Tabák Szilvia–Fux Gábor; Panker Liza Renáta–Versics 
Richárd; Imrik Henrietta Liliána–Hegedűs Zsolt; 
Domokos Alexandra–Kanalas István; 
Bodnár Juliánna–Zsobrák Róbert; Sarkadi Kitti–Böhm Alex Jenő

ANYAKÖNYVI HÍREK




