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Az ülés kezdetén a képviselő-testület nevében 
Nagy János polgármester Nagy Ferencné 
Szalai Ilonát köszöntötte. Sokunk által Icunak 
becézett szakember a Vadgesztenye Szociális 
Intéz ményben töltött több évtizedes munka 
után nyugdíjba vonul. Ennek alkalmából kö-
szöntük meg az elmúlt évtizedekben városunk 
érdekében végzett lelkiismeretes munkáját.

Nagy Ferencné Szalai Ilona, sokunknak Icu, 
városunk szülötte. 1984. november 1-jétől dol-
gozik, a mai nevén Vadgesztenye Szociális 
Intézményben. Pályáját 3 műszakos szociális 
gondozóként kezdte, általános ápoló és asszisz-
tens végzettséggel. 1987-ben szociális gondozó 
és ápoló képesítést szerzett. 1996. szeptember 
1-jétől megbízott vezetőként, 1997. január 
1-jétől magasabb vezetőként irányítja az intéz-
mény munkáját.

A hatékonyabb, szakmailag megalapozot-
tabb munka érdekében 1999-ben a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola 
szociális tagozatán általános szociális munkás 
diplomát szerzett, majd mesterképzésként, 
2003-ban, idősek szociális ellátása témacso-
portból szociális szakvizsgát tett.

Munkavégzését, egyéniségét nemcsak a ki-
emelkedő szakmai tudás, szociális érzékenység 

és empátia jellemzik, hanem életre szóló elköte-
lezettség is. Ennek elismerésére 2006-ban 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Ér de-
mes Egészségügyi és Szociális Dolgozó Díjjal 
tüntette ki.

A képviselő-testület elfogadta azt az önkor-
mányzati SZMSZ-módosítást, amely leredu-
kálja a bizottsági létszámot 99 főről 68-ra, 
és 9 bizottságból 6 bizottság működik a jö-
vőben. Az elmúlt kétéves tapasztalat alapján 
hozott módosítási javaslatnak nemcsak gazda-
sági oka van, hanem a gördülékenyebb döntés-
hozatalt is elősegíti, hiszen több olyan bizottság 
volt, ahol a témákban nagy volt az átfedés. 
Ezért az új struktúra alapján a bizottságok ösz-
szeolvasztásával egy hatékonyabb és gazdasá-
gosabb rendszer alakult ki, továbbá 2 főállású 
alpolgármester helyett 1 főállású alpolgármes-
ter tevékenykedik a városban. Továbbra is fon-
tos a különböző városrészek fejlesztése, ezért az 
azzal foglalkozó bizottság (BLÉB – Buckai, 
Lakihegyi és Északi Városrészek Fejlesztési 
Bizottság) az egyik legfontosabb bizottságba 
olvadt be, aminek az új neve a Gazdasági és 
Városrészek Fejlesztéséért Felelős Bizottság, 
ebbe beleolvadt továbbá a Városüzemeltetési és 
a Városfejlesztési Bi zottság is. Emellett létrejött 
a Társadalmi Kap csolatok Bizottsága, amely a 
KKTB (Köznevelési, Kulturális és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága) és az ISB (Ifjúsági és 
Sport Bizottság) összevonásából született. 
A  Tulajdonosi Bizottság bővült a Kör nye zet-
védelmi Bizottsággal, új neve a Tulajdonosi és 
Környe zetvédelmi Bizottság lett. Így az új elfo-
gadott struktúra alapján az alábbi bizottságok 
folytatják a döntéshozatalokat: Gazdasági és 
Város részek Fejlesztéséért Felelős Bizottság (13 
fő), Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (13 fő), 
Szociális és Egészségügyi Bizottság (13 fő), 
Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság (11 

fő), Pénzügyi Bizottság (11 fő), Közbeszerzési 
Bizottság (7 fő).

A bizottsági többséget továbbra is az 
Összefogás Frakció biztosítja 60:40 százalékos 
arányban.

A kulturáltabb és esztétikusabb környezet érde-
kében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Fészek közösségi ház környékének rendbeté-
teléhez 4 millió forintos támogatást biztosít 
az önkormányzat, amiből új aszfaltburkolatot 
és járdát kap a város egyik elhasználódott része.
Változik egyes háziorvosok rendelési ideje és 
helye. A módosítást elfogadta a testület. 
A  Tököli út 166. szám alatti rendelőben dr. 
Dorogi Gábor háziorvos közreműködésével 
szeptember 1. naptól megkezdte az új 12. szá-
mú felnőttháziorvosi körzet a működését. 
Ennek folyományaként a rendelő épületében 
működő másik két körzet ellátását biztosító 
háziorvosnak, dr. Milosevits János és dr. Orbán 
Orsolya Krisztinának a rendelési ideje módo-
sult. Egyéb okokból kifolyólag módosult továb-
bá dr. Vida Orsolya Krisztina felnőttháziorvos 
és dr. Dudás Ágnes vegyes körzetet ellátó házi-
orvos rendelési ideje is. Városunk internetes 
oldalán, a www.szigetszentmiklos.hu-n – aho-
gyan eddig is – rendszeresen tájékoztatjuk 
önöket az aktuális változásokról.

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 7-i rendes, nyilvános ülése 
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Változik a hulladék elszállításának módja. A feladatot ellátó Aries 
NKft. – az ukrajnai háború okán – jelezte, hogy 40%-os növekedés jel-
lemzi a szemeteszsákok árait, így a lakosságnak az eddig bruttó 230 fo-
rinton kínált biológiailag lebomló zacskók drágulhatnak. Az árat koráb-
ban az önkormányzat maximalizálta, az ülésen az összeg lehetőség sze-
rinti emelését kérte a kft. A testület a kérelmet elfogadta.

Továbbá változást jelent, hogy az országos hulladékgazdálkodási ter-
vet követve, idén a műanyag hulladékkal (PET, HDPE) és fém italos-
dobozokkal egy kukaedénybe, vagy az átlátszó, sárga feliratos zsák-
ba kerülhet a Tetra Pak, vagyis az italos kartoncsomagolás.

Befejeződik a Temesvári utcai óvoda építése. A szakértői véleménye-
zések után eljutottunk odáig, hogy folytatódhat az óvoda építkezése. 
Ehhez 390 millió forintos fedezetkiegészítésre volt szükség, amelyet a 
testület elfogadott.

A Felső-Duna-ági Természet- és Kör nye zet védelmi Közalapítvány 
támogatási kérelméről folytatott vitát a testület. Mivel a 20 000 000 fo-
rintos kérelmet Sveda Zsolt (a kuratórium elnöke) nem tudta részletesen 
alátámasztani, a testület azt a döntést hozta, hogy egy részletesebb, 
költségekkel és pontos célokkal kiegészített anyagot nyújtson be a köz-
alapítvány a testület elé.

Jövőre is folytatódik az út- és járdakarbantartás, hiszen az előző évhez 
hasonlóan – a testületi döntés értelmében – önkor mány zatunk keretszer-
ződést köt a jövő évi bel- és külterületi közutak, út- és járdakarbantartási 
feladatok ellátására. A keretszerződés a közbeszerzésen nyertes vállalko-
zóval ismét egy évre, vagyis 2023. január 1.–december 31. közötti idő-
szakra vonatkozik majd. A karbantartási feladatok elvégzésére cca. 297 
millió, a műszaki ellenőrzésre 9 millió forint fedezetet biztosít az önkor-
mányzat. Sajnos a háború okozta áremelkedés miatt az építőipari árak is 
az egekbe nőttek, ezért a jövő évre sokkal több pénzt szükséges elkülöní-
teni a költségvetésben, mint 2022-ben.

Több mint 4,5 millió forintból városunk 13 játszóterén történik idén 
nagyobb jellegű fejlesztés, illetve valamennyi területen új tájékoztató 
táblák kerülnek ki – döntött a testület. A fenti táblázat tételesen bemu-
tatja, hogy hol lesz játékcsere, ivókút vagy egyéb újítás. További fejlesz-
tések is tervben vannak, azonban az idei évben a gazdasági helyzet miatt 
sajnos ennyi keretet tud biztosítani az önkormányzat.

A Bucka-tavi játszótér mellé kihelyezett önműködő mosdónál sok 
gondot okozott a bejárat előtti fedetlen talaj. A használók óhatatlanul is 
behordták a homokot, ami végül a padlóösszefolyóba került. Nagy János 
polgármester kérésére ideiglenes megoldásként beton járdalapokat he-
lyeztek a játszótér kapuja és a mosdó ajtaja közé. Végleges megoldásként 
pedig a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a 
mosdó 21 m2-es környezetét térkövezteti, az üzemeltetéssel pedig az 
Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Non profit Kft.-t bízza meg.
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Szigetszentmiklós közigazgatási 
határa és az MO-híd közötti felújí-
tott kerékpárúton már nyár köze-
pétől gurulhattak a lakosok. A hi-
vatalos átadóra augusztus 30-án 
került sor. A munkálatok a II. 
Rákóczi Ferenc utcával párhuza-
mosan futó bicikliút és járda meg-
szakítás nélküli, 640 méter hosszú-
ságú szakaszán zajlottak. A felújí-
tás két buszmegállót is érintett: a 
Háros megállónál a támfal, a korlát 
és a burkolat vált korszerűbbé, il-
letve az Áruházi bekötőút megálló 
a kerékpárúttal azonos szintre ke-
rült. Így mindkét terület biztonsá-
gosabbá vált. 

Az átadón jelen voltak a kivite-
lező cég képviselői, önkor mány za-

tunk egyik képviselője és városunk 
polgármestere, aki elmondta, hogy 
az eredeti tervből egy rész egyelőre 
azért maradt ki, mert a közeljövő-
ben a II. Rákóczi Ferenc út és az 
M0 északi oldali, lámpás csomó-
pontját körforgalommá építik át. 
Hozzátette, hogy hosszú távú cél a 
kerékpárút kiépítése Lakihegytől 
egészen Csepelig: „Bí zunk benne, 
hogy látványos fejlődést tapasz-
talhatnak majd a szigetszentmik-
lósiak rövid időn belül. A fejlesztés 
a kerékpárral munkába közlekedők 
számára nagy segítség lesz, a tu-
risták és a kerékpársport kedvelői 
számára, pedig még nagyobb él-
ményt nyújt majd az idelátogatás, 
a szabadidős tevékenység.”

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT SZAKASZT

ÉPÜL AZ ÚJ BICIKLIÚT Szeptember második 
hetében megkezdődtek a ,,Csepeli úti kerékpárút” 
kivitelezési munkálatai. Az útvonal a Csepeli út–
Leshegyi úti körforgalomtól a Lehel utcán ke-
resztül a Petőfi Sándor utcai autóbusz-fordulóig 

tart. A kerékpárút tervezetten 2023. január elejé-
re készül el, melynek eredményeképpen 2850 m 
új kerékpárút jön létre Szi get szent mik ló son.

Az építési munkálatok alatt forgalomkorlá-
tozások, lezárások fordulhatnak elő, melyről a 

kivitelező Stravaco Építőipari Kft. időben nyújt 
majd tájékoztatást. Kérjük, hogy az érintett 
szakaszon óvatosan közlekedjenek. 

A projekt megvalósulása által bízunk a biz-
tonságosabb kerékpáros közlekedésben.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regio-
nális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság vezetője Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatának a 
VEKOP-5.3.2-15 azonosítószámú „Fenn-

tartható közlekedésfejlesztés Pest megyé-
ben” című felhívásra benyújtott „Sziget-
szentmiklós, Csepeli út–Lehel utca–Petőfi 
Sándor utca kerékpáros közlekedési 
nyomvonal kialakítása” c. pályázatát 

223  591 220 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. A forrást az Európai 
Regio nális Fejlesztési Alap és Ma gyar-
ország költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja.
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Bár szeptember elején még élvez-
hettük a szép, késő nyári időjárást, 
az utóbbi napokban rendszeressé 
váló, olykor heves esőzések egyér-
telműen jelzik az ősz beköszöntét. 
Ebben a csapadékos időjárásban 
fázóssá válunk, lassan itt az ideje 
elgondolkodni a fűtés elindításán.

Az idei ősz a szomszédunkban 
dúló háborús helyzet miatt más-
hogy indul, mint általában. Bár a 
lakossági távhő ára változatlan 
maradt, a (távhőszolgáltatás alap-
jául szolgáló) szabadpiaci gáz ára 
az egekbe szökött, és ennek finan-
szírozása az egész országban csak 
állami szerepvállalással valósulhat 

meg. Sajnos, kevés olyan szolgál-
tató van, amely részben vagy 
egészben ki tudta váltani a föld-
gázt mint energiahordozót a táv-
fűtésből. Társaságunk folyamato-
san keresi a megújuló energiára 
történő áttérés lehetőségeit. E te-
kintetben a geotermikus energia 
kiaknázása lehet mérföldkő a város 
távhőszolgáltatásának életében. 
A  megvalósíthatóságról már ta-
nulmány is készült; a geotermikus 
energia, vagyis a földhő fűtési célú 
felhasználása az üzemeltetési költ-
ségeket tartósan és nagy mérték-
ben képes csökkenteni. A rendszer 
kiépítése azonban olyan költségek-

kel jár, amely csak pályázati segít-
séggel, jelentős támogatási inten-
zitás mellett valósítható meg.

Az energiamegtakarítás szem 
előtt tartása végett napelemes 
rendszert üzemeltetünk; ennek bő-
vítési lehetőségeit jelenleg is vizs-
gáljuk, hiszen a napelemek pótló-
lagos rendszerbe illesztése (akár új 
rendszer párhuzamos kiépítése) 
gazdaságos és logikus, a mai piaci 
energiaárak mellett gyorsan meg-
térülő befektetés. 

Társaságunk eddig is és ezután 
is megtesz mindent annak érdeké-
ben, hogy a társasházak fűtéssel és 
meleg vízzel történő ellátása fo-

lyamatos és biztonságos legyen. Itt 
is szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt 
Felhasználóinkat, hogy a kormány 
álláspontja szerint a távhőszolgál-
tatás rezsicsökkentése változatlan 
formában fennmarad: egyelőre 
nincs tudomásunk a díjak változá-
sáról. Folyamatosan figyeljük a 
távhőszolgáltatással kapcsolatos 
ágazati híreket; amint bármilyen 
változásról értesülünk, soron kívül 
fogjuk tájékoztatni a Tisztelt 
Felhasználóinkat.

Tiba Gábor
távhőszolgáltatási 

egységvezető
Aries Nonprofit Kft.

GLOBÁLIS ENERGIAPIAC, LOKÁLIS HATÁSOK

Tisztelt Ügyfeleink!

A családi fogyasztói közösségek, azaz a jogilag 
egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de 
több családból álló lakóközösségek – legfeljebb 
4 lakásig – szintén igénybe vehetik a rezsicsök-
kentett áron elérhető gázmennyiséget.

Kérelmet szükséges benyújtani a települési 
önkormányzat jegyzője felé hatósági bizonyít-
vány kiállítására.

FONTOS, hogy 
  ez a kedvezmény nem a társasházakra vagy 

lakásszövetkezetekre vonatkozik, és csak 4 
lakásig kérhető hatósági bizonyítvány; 

  csak akkor lehet kérni a bizonyítványt, ha az 
ingatlanban önálló lakások kerültek kialakí-
tásra – ennek a feltételeit a kérelemhez csa-

tolt tájékoztató is tartalmazza, kér-
jük, figyelmesen olvassák ezt el;

  a jogosulatlanul kért és felhasznált 
bizonyítványokat a szolgáltatók ké-
relmére a hatóság ellenőrizheti a 
helyszínen, és a rendelet szerint sza-
bályszegés szankciókat von maga után.
A kérelmet ügyfélkapun, postai úton vagy 

személyesen ügyfélfogadási időben, a Te le pü-
lésrendezési Osztályon lehet benyújtani. Az 
osztály a Losonczi utca 1. alatti épületben talál-
ható, az ügyfélfogadási idő hétfői napokon 
13.00–18.00 óráig, szerdán 8.00–12.00-ig és 
13.00–16.00 óráig, pénteken pedig 8.00–12.00 
óráig tart.

A kérelemre a jegyző 8 napon belül hatósági 
bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egysé-
gek számáról, amennyiben a kérelemben foglal-
takat helyesen kitöltötték, és azt aláírták.

További részletek és a kitöltendő nyomtatvá-
nyok városunk weboldalán érhetőek el: 

www.szigetszentmiklos.hu

TÁJÉKOZTATÓ
– kedvezmények igénylése a családi fogyasztói közösségekre vonatkozóan –
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Schwarczenberger Magdolna: „A szigetszentmiklósi úszólá-
pot érő olajszennyezés szíven ütötte az itt élőket… Ezért a 
gyerekek szemléletformálása érdekében intézményünkben az 
erdei iskolák tematikája az úszólápok köré szerveződött. 
Meghívott szakértők szabadalmaztatott módszerét alkalmaz-
va, és számos szakhatóság, egyéb szervezet segítségét és jóvá-
hagyását kérve iskolánk elkezdte az előhely helyreállítását.”

A tesztmunka már az előző tanév végén kezdődött.

Sete Krisztina: „Júniusban, az akkori 10. c osztállyal felmér-
tük a terepet, és úgynevezett mesterséges úszóláp szi ge te ket 
készítettünk. Vágott, száraz nád közé helyi tőzeget és ép te-
rületről hozott lápi növényeket helyeztünk el. A próbaültetés 
eredményesnek bizonyult, nagyon nagy örömünkre gyökerez-
ni kezdtek a kis nádszigetek. A siker folytatásaként indult az 
első ütem, melyben hat újabb »tutajt« teszünk vízre.”

Szeptember 15-én hat 9. osztályos csoport, több mint száz tanuló dol-
gozott a sérült területen. A diákok egyetértettek abban, hogy a program 
értékét - a környezetvédelem mellett - a szabad levegőn töltött idő és 
a csapatépítő jelleg emeli a legjobban.

A gimnázium ökocsoportja öt ütemben, egészen 2027-ig tartó pro-
jektet tervez, mely során folyamatos ellenőrzés mellett újabb szigeteket 
helyeznek a vízre. E kezdeményezést városunk önkormányzata korábban 
és a továbbiakban is támogatja. Nagy János polgármester személyesen 
mondott köszönetet a diákoknak és tanároknak. Amellett, hogy örömét 
fejezte ki a helyreállítás kapcsán, kiemelten fontosnak tartja a helyi 
természeti értékek megismertetését a fiatalabb generációkkal is.

Nagy János: „2020. december 12-e 
örök emlékké vált a lakosság számára. 
Az akkor felfedezett károk arra figyel-
meztettek minden korosztályt, hogy a 
természet mennyire törékeny, váro-
sunk gyöngyszeme pillanatok alatt 
pusztulhat el… A fiatalok munkája 
valójában több évtizedes területet 
hoz helyre, és több évtizedre előre 
alapoz. Igyekszünk, és kérem, igyekez-
zünk támogatni őket az ismeretek és a 
felelősségtudat megszerzésében is.”

Márkus Marcel Mihály 
„Jó, hogy ezzel a munkával lerö-
vidíthetjük a helyreállítás folya-
matát, idejét.

A feladatnak bizonyos gya-
korlati részei, főleg a megépítés 
tetszik nagyon, a jövő kapcsán is 
műszaki irányban szeretnék to-
vábbtanulni.”

Henter Dóra
„Nem szoktunk gyakran ilyen pro-
jekteket végezni, szóval ez most 
érdekes. Engem többnyire a művé-
szetek vonzanak, az irodalom a 
kedvencem és a képzőművészetek. 
A növényeket is ilyen szemmel né-
zem, és csodálom a szépségüket, 
formáikat, textúrájukat.”

Rozgonyi Gréta
„Az iskolában is beszéltünk már 
az úszólápokról, de hozzám 
egyébként is közel állnak a ter-
mészettudományok. Gyógy sze-
rész szeretnék lenni, nagyon sze-
retem a biológia- és kémiaórákat, 
szóval mindenképp izgalmasnak 
tartom ezt a feladatot.”

Nagy Nimród
„Nagyon szép kezdeményezésnek 
találom, hogy a diákokat bevon-
va próbáljuk helyreállítani az 
okozott kárt. Valójában a mes-
terséges módszerhez hasonlóan 
keletkezik az úszóláp, mi most 
ebben nyújthatunk segítséget a 
természetnek.

TEREMTSÜK ÚJRA!
Batyis diákok állítják helyre a szigetszentmiklósi úszólápot

2020 decemberében több ezer liter fáradt olaj került a Tebe sori 
vízpart nádasába, az élővilágot súlyosan szennyezve. A területen 
szemmel láthatóan visszanőtt a nád, azonban ez nem jelenti azt, 
hogy a rehabilitáció megtörtént. A Szigetszentmiklósi Batthyány 
Kázmér Gimnázium Ökomunkacsoportja diákok bevonásával, illetve 
Schwarczenberger Magdolna, Sete Krisztina és Czita Zoltán peda-
gógusok vezetésével komoly munkába kezdett.

A projekt létrejöttét dr. Zöld-Balogh Ágnes és dr. Balogh Márton 
úszólápszakértők; a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Kör nye-
zet védelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fő osz tálya; 
a Szi getszentmiklósi Tankerület; a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
ga tó ság; a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; a Ráckevei 
Du  na-ági Horgász Szövetség; a Szigetszentmiklósi Horgász 
Egyesület és Szi get szentmiklós Város Önkormányzata támogatta.



A Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület a már hagyományosnak 
számító Duna-takarításra hívja a környezettudatos lakosokat idén 
ősszel is. A tavaszi alkalomhoz hasonlóan október 15-én reggel 8 
órakor zajlik a gyülekező a Rév sor 104. szám alatti Csónakháznál, 
ahol az egyesület kesztyűt, zsákokat, csónakokat és mentőmellényt is 
biztosít az önkéntesek számára. A tanösvény úszóláp, illetve a dunai 
partszakasz több kilométeres hosszán, vízen és szárazföldön is törté-
nik majd a hulladék begyűjtése egészen 12 óráig. A gyűjtőkonténert a 
tanösvény északi bejáratánál helyezik el.
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TISZTÍTSUK MEG EGYÜTT
VÁROSUNK GYÖNGYSZEMÉT

47 csapat bográcsában rotyogott szeptember 10-e hűvös reggelén a finomnak 
ígérkező ebéd. A Kéktó Szabadidőparkban 7 órakor kezdődött a XIX. Csepel-
szigeti Halászléfőző Verseny. A környékről és az ország távolabbi pontjairól 
érkező csoportok egy pontyot és tűzifát kaptak indulásként a szervező Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, illetve önkormányzatunk munkatársaitól. 
Mindenkinek legfeljebb hat óra állt rendelkezésére, hogy lenyűgözze a zsűri 
négy tagját, név szerint Hajdú Miklóst, a halászlé fővárosának, Bajának alpol-
gármesterét, Kiss Katalint, aki több évtizeden át tevékenykedett városunkban 
élelmezésvezetőként, Kiss László hentest és Lakatos Pál díjnyertes cukrászt, a 
Levendula és Kert cukrászda tulajdonosát. A versenyzőket Nagy János polgár-
mester köszöntötte. A több mint 500 fős látogatottságú rendezvényen nem 
minden az evésről szólt. Közel három órája főtt a leves, mire a város több 
pontján megjelenő szüreti felvonulók lóháton és lovas kocsikkal érkeztek a 
Kéktóra. A szorgos munka mellé a Szigetszentmiklósi Lovas Klub csikós- és 
huszárbemutatói, valamint a Tököli Néptánccsoport előadásai társultak.

A zsűri titkos számokkal kapott kóstolót, melyekből megállapították, 
hogy többen eltértek a hagyományos recepttől. Valaki sárgarépát és 
krumplit tett bele, és olyan is akadt, aki tészta helyett a hal húsából készült 
gombócokkal tálalta a halászlét.

Idén a legízletesebbeknek az alábbi nyertesek ételei bizonyultak:
1. FISH TANK TEAM
2. EBIHALAK
3. LACA FAMILIA 
4. PROFILÉ (Aries NKft.)
5. SZNKSE U14
6. EGOMIR

Különdíjasok: Fadotech, KORMORÁN (Bánya Tó Horgász Egyesület), 
Csodacsukák (Bánya Tó Horgász Egyesület), Ponty Pont, Vén Keszeg, 
SZNKSE U14-es csapata, a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület, valamint 
a Német Nemzetiségi Klub, utóbbiak a versenyben ugyan nem vettek részt, 
de önkéntesen vállalták a főzést, és az érdeklődők számára egy tál ebéddel 
szolgáltak. Gratulálunk mindenkinek!

ESŐBEN IS ÉGETT A TŰZ
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Új, korszerűsített állandó kiállítás és frissen 
festett falak várják a látogatókat a megújult 
Ádám Jenő Emlékházban.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
2020-ban 2,5 millió forint támogatást nyert el 
a Helytörténeti Gyűjtemény felújítására, illetve 
állagmegóvási munkák elvégzésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által indított Kubinyi 
Ágoston Program keretében.

A 2021 októberében elkezdődött munkála-
tok során megújult a Helytörténeti Gyűjtemény 
Árpád u. 34. szám alatt található épületének 
utcai és udvari homlokzata.

A parasztházon történt beavatkozás során 
nem használták fel a teljes elnyert összeget, a 

fennmaradóból a kivitelező idén elvégezte az 
Ádám Jenő Emlékház belső festését, melynek 
megvalósítása szintén szerepelt az EMMI részére 
benyújtott pályázat célkitűzései között. A felújí-
tás során új, fehér festést kaptak a falak, illetve 
néhány érintett helyen a korábbi felázások miatt 
elhasználódott vakolat cseréjére is sor került.

Az emlékházban a szigetszentmiklósi szüle-
tésű, országos hírű Kossuth-díjas zeneszerző, 
kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő 
életpályájának sosem látott tárgyi emlékeit 
tekinthetik meg, illetve új multimédiás lehető-
ségeknek hála, Ádám Jenő zeneműveiből és 
rádióelőadásaiból is hallhatnak részleteket a 
látogatók. 

MEGÚJULT 
AZ ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ

HULLÁMZÓ PATAK
Szeptember 24-én Szemadám György Mun-
kácsy-díjas festőművész, művészeti író humoros 
beszédével nyílt meg az idei Patak Fesztivál a 
Városi Galériában. A magyar képzőművészeti 
életben meghatározó eseményt 1999 óta rende-
zi meg városunk. A meghívásos seregszemle és 
pályázat idei hívószava a HULLÁM volt. A témá-
ra 55 művész küldte be alkotását.  

A beérkezett műveket Szemadám György el-
nökletével további négy szakember zsűrizte: 
Dréher János és Varga-Amár László Munkácsy-
díjas festőművészek, Puha Ferenc festőművész, 
a fesztivál kurátora és a kiállítás rendezője, illet-
ve Kontra-Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője, 
a fesztivál szervezője. 

Fődíjat Erdős János vehetett át Lupa Já-
nostól, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 
Társa dalmi Kapcsolatok Bizottságának elnökétől. 
Önál ló kiállításon való bemutatkozási lehetőséget 

– a megnyitóról hiányzó – Bátai Sándor kapott. 
A Patak Díjat Homolya Gábornak, a Patak Kü-
löndíjat pedig Kádár Katalinnak ítélte a zsűri.

A megnyitón a 2020-as Év Fiatal Jazz-ze-
nésze, a szigetszentmiklósi Horváth Albert ját-
szott zongorán. Az impressziók, vagy elmélyült 
gondolatok által inspirált művek sokszínű, tech-
nikai megoldásokban gazdag, egymástól távoli 
stílusok tárlatát eredményezte. Hazánk kiemel-
kedő kortárs alkotóinak személyisége tükröződik 
az október 27-ig látogatható kiállításon.
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Felsorolni sem könnyű a szeptember 17-i 
Miklósi Mustra programjait és előadóit, hisz 
oly’ sokan léptek színpadra, pakolták ki sátrak-
ban hagyományos portékáikat vagy készültek 
kiállítással… Délelőtt főképp a családok szá-
mára állította össze műsorát a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. Bóbita és Ben-
degúz zenés mesekoncertjén Süsüvel is tán-
colhattak a gyerekek, majd lábukat pihentetve 
természetes alapanyagokból készíthettek dí-
szeket, rajzolhattak a Városi Galéria Lurkó 
Klubjában, tanulhattak a klímatudatos asztal-
nál, vagy huszárruhába öltözhettek a Vitéz 
Mikecz Kálmán Huszár és Hagyományőrző 
Egyesület sátrában. A jó ebédhez Orosz Márkó 

és zenekara után az Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Fúvószenekara szolgáltatta a 
nótát és muzsikát. Patay Éva és Kugyela Tibor, 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai latin tán-
cokkal, a Német Nemzetiségi Klub és a 
Napraforgók néptánccal szórakoztatták a kö-
zönséget. Az Ezüsthárfa Énekkar dalai után 
ismét az Ádám Jenő iskola növendékei léptek 
fel, ezúttal a Színjáték Musicalosztállyal. Sok 
ismert sláger mellett limbózni is hívták a kicsi-
ket és nagyokat.

A 45 éves szigetszentmiklósi Kossuth 
Kertbarát Kör kertészeti szaktanácsadással 
egybekötött termésbemutatóját, valamint a 
Helytörténeti Gyűjtemény, a 200 éve szüle-

tett Kardos István és kortársairól szóló kiállí-
tását is megtekinthettük a rendezvénytéren.

Átadták a Legszebb konyhakertek versenyé-
nek díjait is. Első helyezett az országos ver-
senyre is javasolt Szecskó István lett, második 
Patay Éva, harmadik Mattes Györgyné, külön-
díjat a Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda 
kapott. Valamennyi nevező ajándékcsomaggal 
és oklevéllel térhetett haza. A pályázók kertjeit 
júliusban tekintette meg Jaksa-Ladányi Emma 
alpolgármester, a zsűri elnöke és Tóth Benő 
zsűritag, a Kossuth Kertbarát Kör elnöke. 

A Miklósi Mustra Gájer Bálint, Dancs 
Annamari és Csonka András koncertjeivel ért 
véget.

MUSTRAMUSTRA
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Október 14., péntek 19.30 
Nemcsak Jazz Klub: 
All in Five – jazz egy kicsit másképp
Vasicsek Öcsi és Barátai
Vendég: Király Linda
Felejthetetlen zenei utazás a XX. század 
Ame ri kájában Gershwintől Paul Simonig.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH), szín-
házterem

Október 15., szombat 10.00–13.00
Életmódváltó Klub – Előadás és Workshop
Ökoháztartás és az illóolajok – előadás és 
workshop
A figyelemfelhívó előadás mellett a gyakorlati 
foglalkozáson környezetbarát konyhai felület-
tisztítót, mosogatógép-tablettát, mosógélt és il-
latosító sprayt is készítünk.
A foglalkozáson készített házi tisztítószereket 
mindenki hazaviheti.
Előadó: Bolláné Jakab Barbara 
magyar népi gyógyász, aromaterapeuta
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: október 7.
Helyszín: VKKH 

Október 20., csütörtök 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Csodálatos fiú
Amerikai életrajzi dráma, 112 perc, 2018
David Sheff újságíróként már-már egészen 
hétköznapi, középosztálybeli életet él második 
feleségével és két gyermekükkel. Az idillt meg-
töri, hogy legnagyobb fia, az előző házasságá-
ból született Nic egyre súlyosbodó drogfüggő-
séggel küzd. A különféle leszokási kísérletek, 
ígéretek, próbálkozások és elvonókúrák elvetélt 
kísérleteknek bizonyulnak. A fia állapotát két-
ségbeesetten megérteni próbáló David pedig 
kénytelen feltenni magának a kérdést: meddig 
terjed a szülő felelőssége? A szereteten kívül 
mit tehet még a fiáért, amit eddig nem tett 
meg? Veszélybe sodorhatja-e saját és új család-
ja életét pusztán azzal, hogy tovább reményke-
dik Nic gyógyulásában?
A film szokatlan nézőpontból mutatja be a 
drogfüggőséget: a filmben nem csak a beteg, de 
a közvetlen hozzátartozók nézőpontját is meg-
ismerjük. 
Rendező: Felix Van Groeningen

Főszereplők: Steve Carell, Timothée Chalamet
Házigazda: Petró Karesz 
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 
700 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH, színházterem

Október 23., vasárnap 10.00–13.00
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
66. évfordulója alkalmából koszorúzás és 
ünnepi megemlékezés
10.00 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél a 
Gyergyószentmiklós téren, majd kb. 10.40-kor 
ünnepi megemlékezés a VKKH színháztermében, 
ahol beszédet mond Nagy János polgármester.
Közreműködők: Székely Miklós Városi Kórus; 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fanfár 
Együttese; Múzsák Társulat színművészei; 
Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Ban-
dérium
Helyszín: VKKH, színházterem, 
Gyergyó szent miklós tér

November 10., csütörtök 18.00
Nádasdy Művészeti és Hely-, Kultúrtörténeti 
Kiállítás
Helyszín: Városi Galéria

November 11., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Legjobb tudomásom szerint
Magyar filmdráma, 123 perc, 2020
A történet főszereplője Nóra és Dénes, egy fiatal 
házaspár. Dénes feleségét egy éjszaka nemi 
erőszak éri. Az ellentmondásos tanúvallomások 
miatt és a bizonyítékok híján a rendőrség nem 
tud igazságot tenni az ügyben. A férj először 
felesége mellé áll, támogatja, személyesen pró-
bál meg utánajárni, hogy pontosan mi is történt 
azon az éjszakán, a későbbiekben azonban az 
eset feldolgozása próbára teszi a kapcsolatukat. 
A pár különösen nehéz helyzetbe kerül, mert 
mindez épp egy örökbefogadási folyamat végén 
történik, és a történtek befolyásolják a döntés 
kimenetelét.
Rendező: Lőrincz Nándor, Nagy Bálint
Főszereplők: 
Hámori Gabriella, Bodolai Balázs
Házigazda: Petró Karesz 
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt
700 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH, színházterem

November 12., szombat 15.00, 17.00
Márton-napi Családi Délután a Német 
Nemzetiségi Klub közreműködésével
Helyszín: VKKH, színházterem

November 17., csütörtök 18.00
Életmódváltó Klub
„A korszakváltás kapujában: családi minták 
és párkapcsolatok újrarendeződése”
Előadó: dr. Vaktor Orsolya író, jogász
Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH

November 18., péntek 
Nemcsak Jazz Klub 25:
Révész Richárd Quartet Urbán Orsival, 
Arnóczki Noémi és zenekara, Kéknyúl
Helyszín: VKKH, színházterem

November 19., szombat 9.00–13.00
Őszi Családi Könyvtárnap
Helyszín: VKKH

November 8., 15., 22., 29.,
kedd 09.30–11.30

Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu ol-
dalon!

A Csepel Autógyár Gyártmánymúzeum április és 
október között előzetes bejelentkezés alapján 
látogatható.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház hétfőtől 
csütörtökig 11-től 18-ig, szombaton 9-től 13-ig 
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 bejelentkezés alapján látogat-
ható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezvényeink az érvényes járványügyi sza-
bályok szerint látogathatók!

2022. október–novemberi programelőzetes
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A ’67-es születésű Borsos Vilmos 38 éve mu-
tatkozott be városunk futballcsapatában, majd 
később játszott például az NB I-es Újpestben, 
valamint több NB II-es együttesben is. Dol go-
zott Székesfehérváron, Mező kö ves den, Balmaz-
új vá ros ban, Szombathelyen és Kispes ten, részt 
vett a ma már a világ legjobb kapusai között 
számon tartott Gulácsi Péter felkészítésében is.

A profi csapatoknál ellátott feladatok mel-
lett sosem feledkezett meg a szigetszentmiklósi 
futballról. Húsz évvel ezelőtt megalapította a 
Miklósi Kölyök FC-t, amely már a térség legje-
lentősebb utánpótlás-nevelő együttese. Kol lé-
gáival ő támasztotta fel városunkban a labda-
rúgást. A legkisebb U7-es korosztálytól indulva, 
egészen a 16 éves fiatalokig játszanak az MKFC 
utánpótláscsapatai, de a klub részt vesz az 

öregfiúk bajnokságban is. Ma több mint 200 
igazolt sportolója van az egyesületnek. 

A 17 esztendős Zsivnovszky Péter Zsombor 
6 éves kora óta birkózik, számos országos baj-
noki címet, diákolimpiai aranyérmet nyert már, 

de a legnagyobb sikert ez év júniusában a kadet 
korosztály Európa-bajnokságán érte el Bu ka-
restben, ahol a döntőbe került, és végül az 
előkelő 2. helyezést érte el. A fiatal sportoló 5 
éve szumózik is, ahol csapatban Európa-bajnok, 
egyéniben 2. helyezett az U14-es korosztály-
ban, míg U16-os korosztályban csapatban és 
egyéniben is Európa-bajnoki bronzérmes. 
Kipróbálta magát már atlétikában is, ahol diák-
olimpiai aranyérmet nyert.

Pétert sajnos az élet is „megpróbálta”… 
2021 áprilisában nyirokdaganatot diagnoszti-
záltak nála. A kemoterápiás kezelések után új-
rakezdte az edzéseket. Hatalmas akaratereje és 
életigenlése gyógyulást hozott, és a diagnózis 
után fél évvel orvosi engedéllyel tatamira állt és 
szumóversenyt nyert. 

MOZGÁSBAN SZIGETSZENTMIKLÓS

Városi Sportnapot rendeztünk szeptember 24-én 
a Kéktó Szabadidőparkban. A szigetszentmiklósi 
sportegyesületek bemutatkozója alkalmat adott 
arra, hogy megismerjük és kipróbáljuk városunk 
sportolási lehetőségeit. Be pil lan tást láthattunk a 
harcművészetekbe, elsajátíthattuk a jégkorongo-
zás alapjait, aerobikozhattunk Czanik Krisztián 
testépítő, sportoktatóval, valamint az akrobati-
kus kosárlabdashow mellett bemutatkoztak a 

kézilabdázók és a sakkozók is. A táncegyesületek 
látványos elemekkel tarkított műsort tartottak, 
produkciójukkal elkápráztatták a közönséget. 
A gyerekeket egy ügyességi akadálypálya várta, 
de aki annál is nagyobb kihívást szeretett volna, 
az kipróbálhatta az idén is nagyon népszerű 
Exathlon-pályát. A mozgásterapeuták preven-
ciós tanácsokkal látták el az érdeklődőket, de aki 
a jelenlegi egészségi állapotára volt kíváncsi, az 

talpszűrésen, vérnyomás- és vércukorszint mé-
résen is részt vehetett. A rendőrség interaktív 
KRESZ-táblákkal hívta fel a figyelmet a közleke-
dés veszélyeire.

A Városi Sportnap keretein belül Jaksa-Ladányi 
Emma alpolgármester adta át az önkormányzat 
által adományozott idei Testnevelési és Sport Díjat 
Borsos Vilmosnak, valamint az Ifjúsági Testnevelési 
és Sport Díjat Zsivnovszky Péter Zsombornak.

A vízi sportok szerelmesei sem maradtak program 
nélkül, ugyanis a Szigetszentmiklósi Vízisport 
Egyesület a Sportnap délutánján indította a 
Szabacs Kupát. A hagyományos őszi verseny 78 
fős létszámmal zajlott, a legidősebb nevező a 81 
esztendős Jordán Gábor volt. Vízre szálltak roko-

nok, párok, barátok, legyenek akár amatőrök vagy 
profi sportolók, a családias légkör és vidám han-
gulat sehol nem hiányzott. A kenukkal, kajakokkal 
és outriggerekkel 7 km-es távot kellett megtenni. 
Soroljuk, kik lettek a leggyorsabban evező neve-
zők: kenu-2 vegyes: Horváth Antal és Papp 

Péter; kenu-4 vegyes: Pörnyeszi Kriszta, Kolb 
Judit, Pörnyeszi György és Kolb Tamás; outrig-
ger-1 férfi: Tóth János; kajak -1 női: Vecseri 
Vivienn; kajak-1 férfi: Viski Gábor Albert; mi ni-
kajak: Tóth Emma; tengeri kajak-1 női: Tóth 
Erika; tengeri kajak-1 férfi: Csetneki Péter.
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A BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 
friss erővel és megújult kere-
tekkel vág neki a 2022/23-as 
szezonnak!

Városunk kosárlabda-egyesülete, a 
tavalyi, történelminek nevezhető, 
első profi női szezon után a nyáron 
lázas munkába kezdett. Bár az el-
sődleges szakmai cél, azaz az NB 
I/A csoportban való bennmara-
dás sikerült, a szezon során muta-
tott – főleg tapasztalatlanságból 
fakadó – hibákat a Kosok maguk 
mögött akarják tudni. 

A holtszezonbeli átigazolások, 
illetve légióskeresés is ebben a 
szemléletben zajlott. Katona Szi-

dó nia és Szabó Dóra személyében 
két igazán rutinos, elismert ma-
gyar játékos csatlakozott a csapat-
hoz, míg a tengerentúlról a North 
Carolina State két játékosa, a 
WNBA-t is megjárt Kayla Jones és 
Raina Perez, Németországból pe-
dig a válogatott Ama Degbeon ér-
kezett Szigetszentmiklósra. Az ext-
ra rutin beépítése mellett kifeje-
zetten nagy hangsúlyt kapott a 
 fiatalítás. A csapatnak jelenleg öt 
olyan játékosa is van, aki 2004-ben 
vagy azután született. Ha tal mas 
siker és nagy öröm az egyesület 
számára, hogy idén a Natura 
Gyógyszertár névadó szponzor-
ként támogatja a női csapatot!

A cél nem kisebb, mint az 
újoncstátuszból előrébb lépve, sta-
bil középcsapattá válni, és hosszú 
időre megvetni a Kosok lábát az 
elit ligában.

A női csapathoz hasonlóan az 
NB I/B-s férfiaknál is több vál-
tozás történt a nyáron. A csapat 
magja változatlan maradt, azon-
ban több fontos poszton minőségi 
csere történt. A centerposztra az 
albán válogatott Frenki Lilaj érke-
zett, neki hatalmas segítséget 

nyújt majd a palánk alatt a négyes 
poszton bevethető Kelenföldi Do-
monkos, aki tavaly még a Vasast 
erősítette. Komoly tűzerőt jelent a 
korábban NB I/A csoportban játszó 
Plézer Gábor beépítése, valamint 
óriási siker, hogy a csapat aktív 

tagjává vált a Kosok színeiben ne-
velkedő Sándor Benedek is.

A Kosok idén is sok szeretettel 
és számtalan meglepetéssel várják 
hazai mérkőzéseiken a szurkolókat 
a Szigetszentmiklósi Városi Sport-
csarnokban.

ÚJRA LENDÜLETBEN A KOSOK!

Mérkőzések, jegyinformációk: www.bkgakademia.hu
A műsorváltozás jogát az egyesület fenntartja. 

Kérjük, az aktuális mérkőzés előtt tájékozódjon az esetleges változások miatt a bkgakademia.hu-n.

BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós - Női NB I/A
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós - Férfi NB I/B
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok
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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!

IMPRESSZUMSZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE: 
41. hét: október 10–16., Szent Miklós Gyógyszertár; 42. hét: október 17–23., Regi-
na Gyógyszertár; 43. hét: október 24–30., Kígyó Gyógyszertár; 44. hét: október 
31.–november 6., Elixír Gyógyszertár; 45. hét: november 7–13., Melissa 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.

2022. AUGUSZTUS HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Kőrösi Józsefné (1930), Botyánszki Tamás Tibor (1941)
2022. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Popovics Tünde–Révész Imre; Szilvási Anett Enikő–Fésűs Sebastian; 
Borbás Tímea–Bakró András; Patonai Judit–Valach István Gábor; Fodor 
Andrea Bianka–Juray Balázs; Somogyi Kitti–Király Gábor; Hermann 
Henrietta–Szilágyi Zoltán; Szombat Juliánna–Hrabovszky Dezső Tamás.

ANYAKÖNYVI HÍREK




