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Szeretettel köszöntöm önöket az adventi idő-
szakban!

Nagyon boldog vagyok, hogy újra együtt 
várhatom önökkel Jézus születésének ünnepét, a 
karácsonyt. Ez az időszak minden évben öröm-
mel tölt el mindannyiunkat, ilyenkor minden 
sérelmet félrerakunk, hiszen a szeretet ünnepe 
mindent felülír.

Az adventi várakozás erről szól. Ilyenkor picit 
elcsendesedhetünk, a hétköznapi harag elmúl-
hat, átveheti helyét a béke, a megértés, esélyt 
adhatunk a megbocsátásra. 

Fontos, hogy az ünnep tényleg ünnep legyen, 
figyelemmel forduljunk egymás felé. Az elmúlt 
évek sok aggodalomra adtak okot, és a szomszé-
dunkban zajló háború a magyar emberekre, a 
szigetszentmiklósiakra is rányomja a bélyegét. Az 
energiaválság sok családot érint, főleg ilyenkor, 
az ajándékozás idején. Most aztán főleg fontos, 
hogy a karácsony ne a drága ajándékokról, a 
mérhetetlen mennyiségű ételekről szóljon, ha-
nem adjunk egymásnak időt magunkból. 
Beszélgessünk egymással, nyissuk meg a szívün-
ket egymás előtt. Ez az igazi ajándék. Mi magunk. 
Az ajándékok helyett adjunk örömöt, mosolyt, 
kedvességet, dicséretet, kedves szavakat. Ezekkel 
a szép érzésekkel élesszük fel az otthon melegét.

Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem az, 
hogy mennyi szeretettel adunk. Teréz anya gondo-
latai is elmondják azt, hogy figyeljünk egymásra, 
tiszteljük egymást, de a legfontosabb, hogy szeres-
sük egymást. Azt hiszem, így teszi a karácsony az 
életünket egy kicsit szebbé, egy kicsit jobbá.

Kedves Barátaim!

Szigetszentmiklós karácsonyfájánál állva az ju-
tott eszembe, hogy ez a szép fa, a rajta lévő dí-
szek és a fények mennyi gyerek reményét, kíván-
ságát rejtheti. Elárulok egy titkot. Én is kívántam. 
Mégpedig azt, hogy legalább ebben a pár hétben 
higgyünk a csodában, higgyünk egymásban, és 
békében várjuk együtt Jézus születésének ünne-
pét, a karácsonyt. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak azoknak az egyesületeknek, 
szervezeteknek és magánembereknek, akik egész 
évben szeretettel tesznek a városért. Ez az igazi 
összefogás, amit az egymás iránti tisztelet és a 
szeretet tart össze. Ebből is látszik, hogy a lokál-
patriotizmus és az elkötelezettség viszi előre 
Szigetszentmiklós fejlődését. Ezért jó sziget-
szentmiklósinak lenni. Nemcsak adventkor, ha-
nem az év minden napján.

Idén is, mint ahogyan azt az elmúlt években 
már bevezettük, a munkatársaim úgy díszítették 
fel városunk karácsonyfáját (amit ezúttal is kö-
szönök nekik), hogy lehetőséget biztosítunk a 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy ők is to-
vább díszíthessék a fát, felrakhatják saját díszei-
ket, hiszen ez a közös karácsonyfánk, a mi váro-
sunk fája. Mindannyiunké.

Végül engedjék meg, hogy egy verssel kíván-
jak áldott ünnepet minden olvasónknak, minden 
szigetszentmiklósi lakosnak:

Tisztelt Szigetszentmiklósiak, 
kedves Barátaim, Ünneplők!



Városunk karácsonyfája körül több száz ünneplővel közösen elindult a várakozás a karácsonyra, a 
szeretet és Jézus születésének ünnepére. Advent első vasárnapján, november 27-én a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban és a Szent Erzsébet téren egész napos rendezvények várták az érdeklődőket. Volt, 
aki már ajándék után kutatott a kirakodóvásárban, és sokan a helyben készült, hagyományos ételeket 
választották ebédre. A gyerekek pedig a könyvtárban kézműves foglalkozáson melegedhettek, vagy 
izgulhattak, vajon kié lett a legszebb rajz a versenyen. Az eredmény délután kiderült:

Mádai Tamás pünkösdi lelkész imáját követően Nagy János polgármester köszöntötte az ünnep-
lőket, majd meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.

A rendezvényen Mahó Andrea és Nagy Sándor, a Mező fiúk, az Ezüsthárfa énekkar, a Sonnenschein 
német nemzetiségi kórus, a Székely Miklós Városi Kórus, a Csillag Születik Énekiskola, az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI színjáték-musical osztálya, Zsirmon Zsolt trombitaművész és Kerek Ferenc 
zongoraművész, valamint a József Attila Általános Iskola énekkara lépett színpadra. 

Várva várt várakozás

Advent első vasárnapján Szigetszentmiklós 
 Pro Urbe-díjasát, Homonna Bélánét is kö-
szönt hettük. A Csicsergő Óvoda vezetője ré-
szére Nagy János polgármester adta át a ki-
tüntető címet, melyet azok érdemelnek, akik 
hosszú éveken át tartó, kiemelkedő munkás-
ságukkal településünk értékeit gazdagítják. 
Homonna Béláné, Rozika Gánton született. 
Nagycsaládban nevelkedett négy nővérével. 
Szülei gyermek szerető, és a gyermekeikért 
mindent megtevő emberek voltak. Általános 
iskolába Gánton járt, középiskolai tanulmá-
nyait Székesfehérváron az Ybl Miklós Gim-
názium és Szakközépiskolában végezte, ott 
érettségizett, majd a Soproni Óvó nő képző 
Intézetben folytatta tanulmányait. 

1974-től 1986-ig Szigethalmon dolgozott 
óvodapedagógusként, majd 1980-tól a mosta-
ni munkahelyén, a Szigetszentmiklósi Csi-
cser  gő Óvodában óvodavezetőként. Ez idő 
alatt az óvodavezetői posztot hatszor pályázta 
meg, és nyerte el sikeresen. 2001-ben megkap-
ta a Szi get szentmiklós Város Érdemes Pe-
dagógusa kitüntető címet. Több mint egy évti-
zede a HUMANITÁS 91 közalapítvány kura-
tóriumi tagja. A vele dolgozókkal együtt na-
gyon sok városi rendezvényen vettek és vesznek 
részt. Sokszor szerveztek és szerveznek nehéz 
sorsú gyermekeknek és családjaiknak gyűjtést.

Emberi hitvallása: „Aki hisz a pedagógiá-
ban, az csak optimista lehet…” (Németh László)

Az elmúlt három év nehéz és különleges 
időszaka új kihívásainak is helytállt. Az eddig 
még sosem tapasztalt, válságos helyzetben is 
elkötelezett, toleráns, motiváló, segítőkész és 
emberséges maradt.

Aki hisz 
a pedagógiában

Homonna Béláné kapta 
az idei Pro Urbe-díjat



2020-ban a lakihegyi képviselő, Orosz László javaslatára és támogatásával 
városunk megvette azt a területet, ahol a városvezetés egy lakihegyi közös-
ségi teret és épületet álmodott meg, majd elkezdtük a terület rendbetételét.

2021-ben és 2022-ben folyamatosan biztosítottunk – a nehezebb 
gazdasági helyzet ellenére is – fedezetet, hogy a területet mielőbb hasz-
nálatba tudja venni Szigetszentmiklós lakossága. Maga a telek eléggé 
elhagyatott volt, és a nagy mennyiségű törmelék és hulladékok elszállítá-
sa, valamint gaztalanítás után építhetővé-szépíthetővé vált. 2021-ben 
ezt a területet már közösségi célra is használtuk, hiszen a lakihegyi pör-
költfőző verseny ott került megrendezésre.

Az idei évben a lakihegyi képviselő kérése alapján Szigetszentmiklós 
város képviselő-testülete 40 000 000 forintot biztosított a Lakihegyi 
Szabadidősport Egyesületnek, akik vállalták az önkormányzati tulajdon-
ban lévő terület fejlesztésének koordinálását. Polgármesterként Orosz 
Lászlót, Lakihegy önkormányzati képviselőjét kértem meg, hogy irányítsa 
a fejlesztési projektet. Ezúton is köszönöm neki, hogy aktívan részt vesz 
a közösségi ház létrehozásában.

Mivel a beruházást nem csak cégekkel végeztették, a képviselő és az 
egyesület közösségi munkára hívta a lakókat, ezzel is segítve a fejlesztés 

mielőbbi befejezését, úgy gondolom, hogy kötelességünk önöknek beszá-
molni, milyen fejlesztés történt az idei évben a lakihegyi közösségi házzal 
kapcsolatban.

Tisztelt Szigetszentmiklósiak, 
kedves Lakihegyiek!

Köszönjük a támogatók és önkéntesek munkáját, segítségét! 
Hajrá, Szigetszentmiklós!

Ez év májusában tereprendezési és bontási 
munkálatok zajlottak, majd a kút, szivattyúk, 
csövek, szerelvények beépítése is megtörtént. 
Júniusban a parkolók kiépítése és további 
földmunkák történtek. A földmunkák végzése 
közben derült ki, hogy a terület alatt 20 cm 
mélységben kommunális hulladék volt 3000 
m² területen, amely miatt a terület feltöltése 
vált szükségessé. A  szerződés alapján a be-
tonjárdák és a raktárhelyiség alapjának felsze-
dése is megtörtént. Június végére a vízóraak-
na és a víznyomócső telepítése elkészült, majd 
a munka a tetőfedéssel, szigeteléssel és a 
csatorna cseréjével folytatódott. Július elejére 
elkészültek a belső bontási munkálatok, ekkor 
derült ki, hogy a teljes közműhálózat (víz, 
csatorna, áram) használhatatlan, emiatt an-
nak új kiépítése vált szükségessé. Július hó-

napban megtörtént a parkolók tömörítése, 
fedése darált aszfalttal és annak vízelvezetése. 
A focipálya feltöltéséhez 300 m³ termőföldre 
volt szükség, szükségessé vált a teljes terület 
takarófölddel való lefedése. Július hónapban a 
szennyvízelvezető rendszer kiépítése zajlott. 
Augusztus első felében megtörtént az ablak-
csere és a belső vakolat javítása. A focipálya 
vízellátása és a kútfúrás is elkészült, amelyet 
egyébként közösségi munkaként ingyen vég-
zett el Oláh Gergő és kútfúró csapata. 
Augusztus közepétől elkezdődött a ház külső 
szigetelése is. Idén októberben megtörtént a 
focipálya és az előtér műtrágyázása, füvesíté-
se hétvégi társadalmi munkában. Október vé-
gére elkészült a külső színezési és a fűtés-elő-
készítő munkálat, továbbá a belső villanysze-
relés is.

Köszönöm Orosz Lászlónak a beszámolót. 
Mivel a képviselő úr jelezte, hogy az egyesü-
letnél elnökváltás lesz, engedjék meg, hogy itt 
köszönjem meg az egyesület elnökének a 
munkáját.

Természetesen a jövő évi költségvetésben 
is fedezetet biztosítanánk a közösségi ház 
befejezéséhez, hogy mielőbb 100%-osan ki 
tudja használni a lakosság a közösségi terüle-
tet és épületet. Eddig Lakihegy csak erre a 
projektre több mint 100 000 000 forintot ka-
pott, ebből az idei évben az előbb említett 
munkálatokra 40 000 000 forintot. Tehát 
Lakihegy is fejlődik, bárki bármit is állít.

Tisztelettel:
Nagy János polgármester



Járdaépítés a Szebeni utcában 
(sürgősségi indítvány)
A Városi Sportcsarnok és Petőfi 
utca közötti út, vagyis a Szebeni 
utcai járda megépítése kezdődik el 
a közeljövőben. A tervet valameny-
nyi képviselő támogatta, és az egyik 
legfontosabb feladatnak tekintik, 
hiszen elsődleges szempont, hogy a 
gyermekek, családok biztonságosan 
tudjanak közlekedni a területen. 
A  döntés értelmében viacoloros 
járda kerül kialakításra 1200 méte-
ren. A teljes beruházás további ter-

veiben 1,2 km hosszúságban 6-6,5 
m széles útburkolat, 1,5 m széles 
kerékpárút, valamint csapadékvíz-
elvezető megépítése is szerepel. 

Felső-Duna-ági Természet- és 
Környezetvédelmi Közalapítvány 
2022. évi támogatása 
Városunk önkormányzata 8 millió 
forintos támogatást nyújt a köz-
alapítvány számára, mely összeget 
a tanösvény 7-es számú hídjának 
felújítására és a többi híd felületke-
zelésére fordíthat. A munkálatok 
no vem ber 22-én kezdődtek, és vár-

hatóan december 20-án fejeződ-
nek be.
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Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képe-
ző járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkola-
tok helyreállításának szabályozásáról szóló 27/2005 (XII. 21.) önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatának elindítása.
A hatályban lévő Burkolatbontási Rendelet megalkotása 17 évvel ezelőtt 
történt, a jelenlegi szervezeti és működési szabályzat változása miatt szüksé-
gessé vált a felülvizsgálata. Az egyhangúlag támogatott rendeletmódosítás 
egy részletesebb és szigorúbb szabályozást tartalmaz, mely a nem megfelelő 
munkavégzések hatósági számonkérését teszi lehetővé, tehát a burkolatbon-
tásból eredő problémák ezáltal csökkenhetnek.

Térfigyelő kamerarendszer 2023. 
évi üzemeltetési és karbantartási 
feladatainak ellátása és a 487/ 
2021. (X. 27.) sz. Önkor mányzati 
határozat módosítása
Módosított árajánlatról döntöttek 
egyhangúlag a képviselők. Az évek 
óta tartó folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően városunk közigazga-
tási területén jelenleg összesen 68 
db térfigyelő kamera fokozza a la-
kosság közbiztonságérzetét, és segíti 

a rendőrség munkáját. Mivel idén 8 
helyszínen, 10 db végponttal bővült 
a rendszer, és szerver-, illetve megfi-
gyelőszoba is kialakításra került, így 
a korábban megítélt költségek meg-
emelkedtek a karbantartási, hely-
színbérlési költségekkel.

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-i rendes, nyilvános ülése
Önkormányzati fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges hitel-
felvétellel kapcsolatos döntések visszavonása 
12 igen, 1 tartózkodás mellett a testület elfogadta a javaslatot, miszerint nincs 
szükség hitelfelvételre. 

2022. március 3-án a képviselő testület elfogadta az éves költségvetési 
tervet, melyben akkor még szerepelt egy egymilliárd forintos hitel. 
Szigetszentmiklós szigorú gazdálkodása lehetővé teszi a tervezett beruházá-
sok megvalósítását hitelfelvétel nélkül, ráadásul a háború okozta jelenlegi 
bizonytalan gazdasági helyzetben kockázatokkal járhat egy kölcsön. 

Szigetszentmiklóson szerencsére nincsenek olyan gondok, mint egyes 
településeken. Jó hír lakosaink számára, hogy városunkban nem kell meg-
hozni semmilyen megszorító intézkedést, az adóbevételekből és az év közbe-
ni pluszbevételeknek köszönhetően ki lehet küszöbölni a kölcsönfelvételt. 

Az egyes helyi adókról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati rende-
let módosításáról 
Szigetszentmiklós önkormányzati képviselői arra törekednek, hogy a lakos-
ságnak minél kevesebb adót kelljen fizetniük, így például a máshol már 
megszokott kommunális adót sem vezeti be a városvezetés.

Az ipari parkok területén növekedett az épületek száma, és mivel 2018 
januárja óta nem változott az adó mértéke, így a testület egyhangúlag támo-
gatta a javaslatot, miszerint az üzleti célt szolgáló épületek és épületrészek 
adója emelkedik. A módosítás eredményeként előzetes számítások alapján 
évi közel 260 millió forint pluszbevétellel tud majd kalkulálni a város.

Havária miatti belső felújítási munkák elvégzése az Adóhatósági 
Osztály épületében
A képviselő-testület 13 igennel támogatta a Polgármesteri Hivatal Ifjúság tér 
4. sz. alatti épületének belső felújítási munkáit, melyre 30 millió forintot 
szavaztak meg. Az adóhatóság épületének felújítása hosszú évek óta nagy 
dilemmát okozott, azonban nem szerepelt a prioritási lista élén. Az utolsó 
hirtelen érkezett nagy mennyiségű csapadék viszont olyan szintű károkat 
okozott, hogy a dolgozók már nem maradhattak az épületben. Az adóható-
ság új tetőszerkezetet kapott, a döntés eredményeként pedig a belső felújítás 
is megtörténik a tervek szerint december közepéig. 

Gyalogátkelőhely tervezése (sürgősségi indítvány)
A lakosok biztonságosabb közlekedése érdekében gyalogátkelőt terveztet 
városunk önkormányzata a Csepeli út–Rákóczi utca csomópontban. A zebrát 
a Magyar Közút NZrt. terveinek és engedélyeinek érkezése után lehet majd 
felfesteni.



Nagy János, Szigetszentmiklós vá-
ros polgármestere két levelet írt a 
Magyar Posta Zrt. igazgatóságá-
nak, majd további lépéseket tett, 
és személyes tárgyalást kezdemé-
nyezett dr. Fónagy János parla-
menti államtitkárral a 3-as sz. 
posta bezárásával kapcsolatban.

A Bajcsy-Zsilinszky úti szolgál-
tatást november 12-én, rezsicsök-
kentés okán szüntette meg a 
Magyar Posta Zrt. A november 
24-i találkozáson az államtitkár 
további várakozást és türelmet 
kért a lakosoktól, szerinte az 
egyeztetések után leghamarabb 
január végén nyithat ki újra a 
posta. A polgármester online vi-
deó be szá mo ló já ban azt mondta, 
minden tőle telhetőt megtesz 
azért, hogy lehetőség szerint már 
decemberben újra nyithasson a 
posta, hiszen több mint 8 ezer em-
bert, a József Attila lakótelep és a 
Bucka városrész lakosait, köztük 
időseket, mozgásukban korláto-
zottakat is kiszolgált az úgyneve-
zett „kisposta”. Azért is lenne na-

gyon fontos a mielőbbi újranyitás, 
mert a karácsony előtti időszak-
ban mindig sokkal nagyobb for-
galmat bonyolítanak le a posták.

Mivel a 3-as sz. posta önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanban 
van, ezért polgármester úr felaján-
lotta, hogy amíg ez a nehéz gazda-
sági helyzet tart, addig a város 
nem kérne bérleti díjat a helyhasz-
nálatért, bízva abban, hogy ez a 
Magyar Posta Zrt.-nek kedvező 
ajánlat és miharabb újra nyitják 
városunk postáját.

Amíg zárva tart a 3-as számú 
posta, addig a Szent Erzsébet téri 
és a Háros utcai (Auchan áruház) 
postát használhatják a lakók.

Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elvégezteti a 
Bajcsy-Zsilinszky úti SPAR és a 
Vásárcsarnok közötti ~1250 m2

nagyságú önkormányzati terület fel-
újítását. A munka két részből állt, 
amelyek párhuzamosan folytak. 

Az egyik részben a SPAR előtti és 
melletti zöldterület parkosítása tör-
tént, melynek során a területet ren-
deztük fakivágással, gyökérkiszedés-
sel, majd szétterítettük a termőföl-
det. A talaj-előkészítési munkákat 
köve tően füvesítettünk és növény-
zettel színesítettük a bevásárlóköz-
pont környezetét. Az egész terület 
vízszükségletét újonnan telepített 
automata öntözőrendszer látja el. 

Fentieken kívül megvalósult a 
zöldterületen belül 2 db viacolor par-

ki út építése is. A régi, évek óta üze-
men kívüli szökőkút új funkciót tölt 
be, mégpedig oly módon, hogy szik-
lakertté lett átalakítva, amely köz-
ponti dísze lesz ennek a területnek.

A másik rész a SPAR épülete és a 
Vásárcsarnok közötti területet öleli 
magába, ahol a régi, térkő burkolat 
kapott új arculatot térkő lerakásá-
val, folyókák lecserélésével, meg-
tartva a szükséges lejtést a terület 
vízelvezetése céljából. A térburkolat 
készítésével egy időben épített 
magaságyás is készült, melybe a ki-
helyezett dézsákhoz hasonlóan nö-
vényeket ültettünk, kellemesebbé 
téve a hangulatát ennek az övezet-
nek. Későb biekben utcabútorok 
(köztéri padok, hulladékgyűjtők) 
nyernek kihelyezést.

(Aries NKft. beszámolója)

,,Mindent megteszek 
a 3-as posta újranyitásáért”

TOVÁBB SZÉPÜL A BELVÁROS

A véradókat ünnepeltük november 17-én. 
A Magyar Vöröskereszt főigazgatója, Horváth 
Péter Zsolt, valamint városunk polgármestere, 
Nagy János köszöntötte a hétköznapi hősöket, 
akik minden egyes véradásukkal három ember 
életét menthetik meg. 

Személyenként köszöntötték azokat a lako-
sokat, akik 25, 30, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 95, 
100 és 124 alkalommal nyújtották karjukat. 
A  lista élén Jandó Ferenc áll, aki élete során 
150-szer adott vért. A számok alapján váro-
sunk véradói több mint 8000 ember életét 
menthették meg…

A donorok mellett köszönet illeti a 
Vöröskereszt munkáját egész évben segítő 
szervezeteket: a Napsugár Vöröskeresztes 
Bázis óvodát, a Vitézi Rendet, a Magyar Rescue 
4x4 mentőcsapatot és a Szigetszentmiklósi 
Polgárőr Egye sületet, akik önkéntes munkájuk-
kal is támogatták a véradások lebonyolítását.

Nagy János polgármester – aki maga is 
rendszeres véradó – beszédében fejezte ki hálá-
ját és büszkeségét. Mint mondta, „városunk la-
kossága többször bebizonyította már, és a vér-
adók számában is megmutatkozik, hogy a 
sziget szent miklósi lakosok nemes cselekede-

teikkel szívükön viselik embertársaik sorsát. 
Egyre többen jelentkeznek donornak, többek 
között ezért kaptuk meg idén a Humanitárius 
Település címet, melyet a Magyar Vöröskereszt 
adományozott városuknak. Nagyon büszkék 
va gyunk erre a címre, és igyekezni fogunk, hogy 
megtarthassuk ezt a megtisztelő kitüntetést.”

A többszörös véradók és az önkéntes segí-
tők oklevelekkel, kitüntetésekkel és ajándékok-
kal térhettek haza. Az ünnepi hangulatot a 
Romano Glaszo zenekar előadása emelte a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház színházter-
mében.

Városunk véradó hőseit ünnepeltük



BOLDOG NYUGDÍJAS ÉVEKET KÍVÁNUNK!
Ünnepélyesen búcsúztattuk nyugdíjba vonuló 
kollégáinkat, akik hosszú éveken át a közszfé-
rában, önkormányzati intézményeinkben se-
gítették Szigetszentmiklós működését. Nagy 
János polgármester a hivatal nagytermében 
városunk nevében is köszönetet mondott a 
sokéves közjóért végzett munkájukért. 

2022-ben az alábbi személyek kezdték vagy kezdik 
meg pihenőidejüket: 
ç  Bercsik Judit óvónő, intézményvezető – 

Mocorgó Óvoda 
ç Béresné Anda Gabriella pedagógus, Kardos 

István Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium

ç Gyökeres Magdolna dajka, Mocorgó Óvoda

ç Hanácsek Lászlóné Györgyi pedagógus, Bíró 
Lajos Általános Iskola

ç Karle Béla üzemeltetési csoport munkatársa 
(EGOMIR)

ç Kenéz Sándorné Magdika pedagógiai asszisz-
tens, Mocorgó Óvoda

ç Kenyeresné Knez Zita védőnő, oktató, Védőnői 
Szolgálat, Szigetszentmiklós

ç Kerek Ferencné Erzsike pénzügyi ügyintéző, 
Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala

ç Kiss Sándorné Katika élelmezésvezető, Csi-
csergő Óvoda

ç László Zoltánné Julika pedagógus, Kardos István 
Általános Iskola, Gimnázium és Szak gimnázium

ç Nagy Ferencné Szalai Ilona intézményvezető, 
Vadgesztenye Szociális Intézmény

ç Plausin Istvánné Joli pedagógus, intézmény-
vezető, Kardos István Általános Iskola

ç Rózsa Sándorné „Rózsa” konyhai dolgozó, 
József Attila Általános Iskola (EGOMIR) 

ç Szabóné Óvári Éva óvónő, Napraforgó Óvoda
ç Szerticsné Pinczés Mária pedagógus, 

Batthyány Kázmér Gimnázium 

Az idei évben nyugdíjba vonulók névsorát az in-
tézményvezetőktől kapott információk alapján 
állítottuk össze.

Vendégeinket a november 4-i rendezvényen 
Némedi-Varga Tímea színművésznő szórakoztat-
ta, operettslágereket és népszerű kuplékat éne-
kelt. Az ünnepség végén egy kisfilmmel és ajándé-
kokkal kedveskedtünk a nyugdíjba vonulóknak. 



10 éve nyitotta meg kapuit a Városi 
Sportcsarnok, és negyed évszázados múltra 
tekinthet vissza a szigetszentmiklósi 
Nemcsak Jazz Klub. November 18-án együtt 
ünnepeltük e két jeles intézményt.

Szontágh Ferenc, a csarnokot üzemeltető 
SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Virág Lajos igazgató 
és Nagy János, városunk polgármestere kö-
szöntötték az egybegyűlteket. 

Szontágh Ferenc a gyermeknevelés metafo-
rájával írta le, milyen nagy felelősséggel jár egy 
ilyen intézmény irányítása. A születés és csepe-
redés örömteli napjai mellett olykor komoly, 
megoldandó feladatok hárulnak ránk. 
Hangsúlyozta, hogy bármilyen gond is adódott 
10 év alatt, azt mindig az együttműködés, össze-
fogás oldotta meg. Minden a jó partnerségen 

múlik, a csarnok váro sunk önkormányzata nélkül 
nem jött volna létre, és nélküle ma sem maradna 
stabil a működés – fogalmazott. 

Virág Lajos harmincas éveit váltotta negyve-
nesre az igazgatói székben. A kezdetekről mesélt, 
melybe enyhe félelem vegyült. A találkozásokból, 
a közös tervezésből végül egy álom vált valóra. 
Az álmokból pedig sportegyesületek, hazai és 
nemzetközi versenyek, győzelmek, bajnokok és 
barátságok születtek. Kiemelt köszönetet mon-
dott a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munka-
társainak, akikkel együtt töltik meg a „teret”, 
minőségi kulturális életet létrehozva.

Nagy János büszkén mondta el, hogy az or-
szág számos területéről kap visszajelzéseket, a 
településvezetők, sportolók, magánszemélyek is 
dicsérik a csarnokot, legyen szó sport- vagy kultu-
rális eseményről, szívesen emlékeznek itt töltött 
idejükre, és szívesen térnének vissza városunkba. 

A polgármester hálával említette elődeit, akik lét-
rehozták azt az intézményt, melyben ma is gyer-
mekek százai kezdik meg sportéletüket, fiatalok 
búcsúznak iskolájuktól szalagavatókon, lakosaink 
ezrei ünnepelhetnek és szórakozhatnak igényes, 
modern környezetben. Örömmel emelte ki, hogy a 
sikeres városvezetés eredményeként olyan gazda-
sági helyzetben vagyunk, amiben nincs szükség 
komoly megszorításokra, az önkormányzati intéz-
mények – köztük a 10 éves Sportcsarnok is – aka-
dályok nélkül folytathatja működését. 

Az ünnepség a 25 éves Nemcsak Jazz Klub telt 
házas gálakoncertjével folytatódott, ahol a klub 
alapítói és vezetői, Szegedi Zsuzsa és Árki Attila 
hazánk legkiemelkedőbb fiatal jazz-zenészeit, 
Horváth Albertet és Bóna Alexet, a Fonogram- és 
Emerton-díjas swingénekesnőt, Szűcs Gabit és 
zenekarát, valamint a soul és funk stílus táncze-
nészeit, a Kéknyúl együttest hívhatta színpadra.

DUPLA JUBILEUM



Kihirdettük a Virágos Sziget szent-
miklós idei pályázatának nyertese-
it. Nagy János polgármester a kép-
viselő-testületi ülést megelőzően 
gratulált a díjazottaknak, akik há-
romfős független zsűri – Ladányi 
Sándor, Ender Julianna és Grün-
wald Nikoletta – bírálatai és az 
önök Face book-reakciói alapján 
ré szesülhettek elismerésben. Ez-
úton is köszönjük a részvételt a 
pályázóknak és mindenkinek, aki 
szavazott a közönségdíjasra! A 
Virágos Szi get szentmiklós 2022 
verseny legjobbjai tehát: 
�  Legszebb Balkon Díj: Barta 

Jánosné Katalin (1). Nyereménye 

egy szigetszentmiklósi kertészet-
ben felhasználható 25 E Ft értékű 
vásárlási utalvány.

�  Legszebb Előkert Díj: Marosi 
Eszter (5). Nyereménye egy szi-
getszentmiklósi kertészetben fel-

használható 25 E Ft értékű vásár-
lási utalvány.

�  Közönségdíj: Dobrocsi Roland (3). 
Nyereménye egy szigetszentmik-
lósi kertészetben felhasználható 
25 E Ft értékű vásárlási utalvány.

�  Legszebb Előkert II. helyezés 
2022-ben: Gruz Jánosné.

�  Legszebb Előkert különdíj: Vígh 
Péterné.

Valamennyi díjazott a versenyered-
ményt hirdető emléktáblát is haza-
vihetett. Gratulálunk mindenkinek! 
Bízunk benne, hogy egyre több ka-
pun és házfalon megjelennek majd 
e kitüntetések, és városunk tovább 
szépül a lakók által is.

DÍJAZTUK, KIÉ A LEGSZEBB

Hordai Lászlóné Ilonka nénit köszöntötte 90. születésnapján Nagy 
János polgármester. Városunk szépkorú lakója 25 éve él Szi get-
szentmiklóson, előtte Adonyban és Budapesten lakott. Ilonka néni 
anyakönyvvezető volt fiatalkorában, talán onnan a kedvesség, amit 
arca tükröz. A kilencven éves hölgy most fiával és annak családjával él, 
szívesen internetezik, olvas és filmeket néz. Elégedett az életével, azt 
mondja, nem tudna kiemelni semmit az emlékei közül, hiszen úgy érzi, 
mindent megkapott az élettől, ami boldoggá tette. Isten éltesse sokáig, 
Ilonka néni! További jó egészséget kívánunk!

Ilonka néni mindent megkapott



JÓSÁGOT HIRDETTEK LÁMPÁSAIKKAL

Márton-napi délutánon mulathattak november 
12-én a szigetszentmiklósi családok. A Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében telt 
ház előtt lépett fel az Aranyszamár Bábszínház 
társulata. A gyerekek Farkasbarkas és Rókakoma 
tanulságos történetét ismerhették meg, majd 
Kulcsár Luca és Győri Sipos Gergő pedagógu-

sokkal elindult a táncház. A kézműves foglalko-
zás asztalainál serény kis kezecskék készítették a 
libákkal díszített lámpásokat. Ezután hosszú, 
fényes sorban és vidám énekszóval tettek egy 
nagy kört a családok.

A városunkban többéves hagyománnyal bíró 
Szent Márton-napi lámpás felvonulással a gyere-

kek „elhozták a fényt”, mely a jó cselekedeteket 
szimbolizálja, és eljuttatták az emberekhez az 
adományozás örömét is, ugyanis az ajándékba 
kapott briósokat mindenki megoszthatta valakivel. 

Horváth Tünde és zenekara az aulában to-
vább húzta a népi hangszereket a felnőttek 
táncházában.

Városunk könyvtára díjazta a rendszeresen 
olvasó lakosokat. Az „Olvass, Miklós!” kihívá-
son a legkisebbeknek 100, a 7 és 14 év közöt-
tieknek 12, a 14 évnél idősebbeknek 18 
könyvet kellett kiolvasniuk, melyért cserébe 

ajándékkönyvet vehettek át a november 19-i 
Családi Könyv tár napon. Az ajándék mellett 
kézműves fog lal kozáson vehettek részt az 
érdeklődők, ingyen kölcsönözhettek DVD-t 
vagy hangos könyvet, és a legújabb kötetek 

között böngészhettek gyerekek és felnőttek 
egyaránt. 

Görögország szerelmesei a Meteorákról 
szóló úti beszámolót hallhattak. Jelencsics-
Nagy Andrea író – aki szabadidejében buckai 
otthonából több mint 6 éve kutatja a kolos-
torkomplexumot – saját könyvét mutatta be 
számos érdekességet elmesélve. 

AJÁNDÉK AZ OLVASÁSÉRT



November 27., vasárnap  11.00
- 2023. január 22.

Nádasdyak című Művészeti és 
Hely-, Kultúrtörténeti kiállítás
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház (VKKH) Városi Galéria

December 6., 13 kedd 
09.30–11.30

Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH-színházterem

December 9., péntek 19.30
Nemcsak Jazz Klub, Révész Richárd 
Quartet feat. Urbán Orsi 
Helyszín: VKKH-színházterem

December 10., szombat 17.00 
Szigetszentmiklósi Színházi 
Előadások

Apácák. Zenés komédia két részben a 
Zenthe Ferenc Színház előadásában.
Információ: Facebook Sziget szent-
miklósi Színházi Előadások-oldalon.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI Hangversenyterem

December 14.–2023. január
Szabó Ajna szigetszentmiklósi alkotó 
kiállítása tekinthető meg az Aula 
Galériában. A tárlaton láthatóak ter-
mészetábrázoló képek és a Szent Ko-
rona zománcképei inspirálta üvegfest-
mények. Helyszín: VKKH Aula Galéria

Január 18., szerda  18.00
Életmódváltó Klub
„Immunerősítés télen az ájurvéda 
segítségével” Előadó: Pál Tamás
ájur  védikus tanácsadó

Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyugdí-
jas, diák

Január 19., csütörtök  18.00
Magyar Kultúra Napja
Székely Miklós Városi Kórus 
műsora 
Nagy János polgármester 
köszöntője
Ünnepi beszéd: Szabó András elő-
adóművész, a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetettje
László Attila zenész, énekes irodal-
mi műsora; Szabó Ajna fotókiállítá-
sa a Szent Koronáról. 
Helyszín: VKKH

Január 27., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Helyszín: VKKH

Minden belépődíjas rendezvényünkre 
jegyek elővételben vásárolhatók a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház in-
formációján és a jegy.hu oldalon!
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 beje-
lentkezés alapján látogatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezvényeink az érvényes járvány-
ügyi szabályok szerint látogathatók!

2022. decemberi és 2023. januári, tervezett programok



GOLYÓSOK A VILÁG KÖRÜL
Körbegurítható a világ

Acsai Éva: Kevesen tudják rólunk, hogy 
petanque-ozunk, pedig már 30 éve csináljuk, 
több-kevesebb sikerrel. Tulajdonképpen ez egy 
örök szerelem. Utazunk, barátokat szerzünk, és 
nem mellesleg versenyzünk. Az úgy kezdődött… 
közel 30 évvel ezelőtt az unokaöcsém (Pintér 
Tamás) a Bajcsy üzletsor mögött dobált a ba rá-
tai val (Kós Péter, Madar István, Nagy Géza). 
Ő szólt nekem először, hogy lehet csatlakozni, és 
persze szponzorálni is a petanque-csapatot. Itt 
jött képbe Józsi is, mint a városi Foocus Kft. ve-
zetője, az ő cége építette meg az első petanque-
pályát a Kéktón, majd Madar István elnökletével 
1993-ban megalakult a klub, melynek létszáma 
évek alatt úgy felduzzadt, hogy az ifiket már 
diák olimpiára vittünk. Sokan lettünk golyósok...

Nem viccből mondok golyósokat, hiszen így 
hívják azokat a sportolókat, akik „golyós” sport-
ágat űznek. Legyen az francia eredetű petanque 
és lionese, az olaszok által játszott bocsa vagy az 
angol bowls. Mi a petanque-on kívül bocsázunk 
és gyeptekézünk is, szóval „golyósok” vagyunk.

KV: Annak idején sokat lehetett hallani a 
petanque-ozókról, úgy emlékszem, versenyek 
is voltak Szigetszentmiklóson.
AÉ: A párom, Józsi a Magyar Petanque Szö-
vetségnek két ciklusban is elnöke volt. A Kéktón 
minden évben szeptember második hétvégéjén, 
20 éven keresztül nemzetközi versenyek voltak, 
érkeztek versenyzők a környező országokból és 

Európa más országaiból is. A legnagyobb rendez-
vényen, 2005-ben 15 ország versenyzői voltak 
jelen. 

Majd erre a hétvégére szervezték a Halászlé-
főző Versenyt, a Gasztronómiai Fesztivált, majd a 
Szüreti Felvonulást is, és egyéb programok is 
csatlakoztak. Tehát egy nagyon jó hangulatú 
program volt mindenkinek. Sajnos 10 évvel ez-
előtt úgy döntött az akkori városvezetés, hogy a 
petanque-pálya helyett az akkori rendezvény 
nagysága miatt parkolóra van szükség, ezért a 
versenyt tegyük át más időpontra. Tudomásul 
vettük, azóta nem rendeztünk versenyt. 

KV: Verseny ugyan nem volt több a Kéktón, 
de máshova jártatok megmérettetni maga-
tokat. Hol tartottatok edzéseket? 
AÉ: Az edzések továbbra is a Kéktón zajlottak, 
hetente legalább kétszer, vagy a József Attila-
szobornál, a kavicsos részen. De számunkra egy 

verseny is tulajdonképpen az edzés. Józsi szerve-
zett utat pl. Prágába, ahova egy egész buszra 
való ember jött velünk. Mindig más országban, 
más városban voltunk. Megszervezte a közép-
európai országok versenyét, – Ausztria, 
Csehország, Lengyelország, Magyarország, 
Szlovénia és Szlovákia részvételével –, ahol az 
országok versenyzői gyűjtötték a pontokat, hogy 
kiderüljön, melyik ország az év győztese. De per-
sze vannak Európa- és világbajnokságok női, 
férfi, veterán és ifjúsági kategóriákban. 

KV: Mi volt a legnagyobb siker, amit elérte-
tek?
AÉ: Józsi is és én is veterán Európa-bajnoki har-
madik helyezettek vagyunk. Ebben az a csavar, 
hogy nem Magyarország, hanem én ukrán, Józsi 
bolgár színekben versenyzett. Józsi lengyel bajnok 
is volt egy alkalommal. Ez úgy lehetséges, hogy ha 
valakinek nincs magyar licence, tehát nem a ma-
gyar szövetség igazolt játékosa, akkor bárhol ver-
senyezhet. Kanadában a női világbajnokságon vi-
szont középkategóriában végeztünk a szigetszent-
miklósi lányokkal. Ez nagy büszkeség.

Legfrissebb: a törökországi Kemer városában 
hagyományosan megrendezett nemzetközi ver-
senyen (október 22–26.) a Magyar Golyósport 
Szövetség delegációjában vettünk részt. Afri ká-
ból, Ázsiából és Európából 12 ország indult a 
meghívásos versenyen. Petanque triplett kategó-
riában mind a női, mind a férfi csapattal arany-
érmet szereztünk. Mindkét csapat a hazaiakkal 
küzdött meg a döntőben. Hát a házigazdák ellen 
nem volt könnyű… Raffa kategóriában még sze-
reztünk egy-egy bronzérmet is.

Régebben több ország világszövetségi tagsá-
gát is elősegítettünk, így a világszövetség elnö-
kével szinte baráti kapcsolat alakult ki, ami a mai 
napig is tart. Többször járt nálunk, Sziget szent-
miklóson hivatalos és magánlátogatáson is. 

KV: Vannak-e további céljaitok ezzel a 
sporttal?
AÉ: A petanque kortalan. Nekünk ez már az 
életünk része, hozzánk tartozik. Amíg bírjuk, biz-
tosan csináljuk.

Ki ne tudná városunkban, hogy hol van Szigetszentmiklóson a piac? Ki ne tudná városunk-
ban, hogy hívják a piacvezetőt? De ha valaki mégsem tudná, Acsai Évának hívják. Ugye, 
hogy beugrott? De azt ki tudja róla, hogy Éva lelkes petanque-játékos, sőt, nemcsak ő, 
hanem párja, József is járják a világot, versenyeznek, és sikert sikerre halmoznak. 
Szégyellem, de én nem tudtam. Erről kérdeztem Évát és Józsefet.



Szeptember 21–24. között került 
megrendezésre a 17. STUPAVA 
FLOORBALL KUPA négy nemzet 
részvételével: Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország és Magyarország 
csapatai versenyeztek. A B11 kor-
osztályban az Unihockey Szigeti 
Rókák SE képviselte hazánkat. 

80 lőtt és 21 kapott góllal veret-
lenül hozták le a 8 mérkőzést, így 
megérdemelten vehették át a ku-
pát. A csapattagok 3 oktatási intéz-

ményt képviseltek. Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI: Berecz-
Tóbiás Eszter, Csepregi Lilla, 
Csepregi Mira, Oláh Tímea; József 
Attila Általános Iskola: Bokor Áron, 
Incze Botond; Batthyány Kázmér 
Gimnázium: Hoffmann Hunor Ist-
ván, Varga András Ádám, Vasúth 
Tamara Zsófi. Minden külön kupát 
bírói döntés alapján a csapattagok 
érdemeltek ki: Varga András Ádám 
– a legtöbb gólt lövő, Incze Botond 

– a legtöbb gólpasszt adó, Bokor 
Áron – a legkevesebb gólt kapó ka-
pus. Edzői döntés alapján: Vasúth 
Tamara Zsófi – a legjobb védőjáté-

kos. Gratulálunk minden játékosnak 
és edzőjüknek, Sándor Csabának! 
Nagyszerű csapatmunka volt! 

Franyó Kálmán edző írása

ELHOZTÁK A KUPÁT SZLOVÁKIÁBÓL



SZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE: 
49. hét: december 5.–december 11. Elixír Gyógyszertár; 50. hét: december 
12.–december 18. Melissa Gyógyszertár; 51. hét: december 19.–de cember 
25. Szent Miklós Gyógyszertár; 52. hét: december 26.–2023. január 1. 
Regina Gyógyszertár; 2023. 1. hét: január 2.–január 8. Kígyó 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. OKTÓBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Kiss László (1956), Bai Józsefné (1932), Farkas Ferenc (1936)
Debreceni Lajos (1956), Hegedűs György Pál (1953), Gere József (1936)

2022. OKTÓBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Sófalvi Dorottya–Aszalos Szabolcs, Ecsedi Fanni–Juhász Máté
Kovács Krisztina Klaudia–Hatvan Máté Csaba, Gyenes Adrienn–Fazekas 
Zsolt, Szepesi Orsolya–Batonai István

ANYAKÖNYVI HÍREK



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!
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