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Újra eltelt egy év, újabb 365 nap, 
amit városvezetőként töltöttem. 
Mozgalmas időszak volt ez is, 
tele kihívásokkal és váratlan ese-
ményekkel. Azt hiszem, mind-
annyiunk nevében mondhatom, 
hogy 2022 sem tartozik a köny-
nyű éveink közé, de ennek elle-
nére hiszem, hogy pozitívan kell 
visszatekintenünk, a fejlődést 
kell előtérbe helyeznünk, amikor 
számba vesszük az elmúlt egy 
évet.

Igen, látom a gondokat is, lá-
tom a megoldandó feladatok 
hosszú sorát, és szerencsére 
önök sokat segítettek abban ta-
valy is, hogy mindenről tudjak, 
amiről polgármesterként tud-
nom kell. Továbbra is arra kérek 
mindenkit, keressenek bizalom-
mal, osszák meg velem észrevé-
teleiket, mert minden egyes in-
formáció, panasz és ötlet hasz-
nos!

Ez a város az otthonom. Mint 
minden itt lakó, én is ugyanazo-
kon az utakon járok, ugyanazo-
kat a szolgáltatásokat veszem 
igénybe, itt nevelem a fiamat, itt 
veszek részt a rendezvényeken, 
itt csodálom a Kis-Dunát, ma-
gánemberként is ebbe a közös-
ségbe tartozom. Önökkel együtt 
tapasztalom minden szépségét 
és hiányosságát Sziget szent mik-
lós nak. Először civilként, majd 
képviselőként, és immár három 
éve polgármesterként dolgozom 
azért, hogy városunk minden te-
kintetben és minden korosztály 
számára élhetőbb legyen. A tenni 
akarás mindig az életem része 
volt, a pozitív eredmények fel-
mutatása és egy összetartó, egy-
mást segítő közösség építése 
motivált eddig is, és ezután is 
mindent meg fogok tenni azért, 
hogy ez a város szerethető le-
gyen mindannyiunk számára. 
2019-ben önök bizalmat szavaz-
tak nekem, és én igyekszem 
meghálálni a bizalmukat. A fel-
adatom nem könnyű, a felelőssé-
gem óriási, az akadályok leküz-

dése néha lehetetlennek tűnik, 
de őszintén hiszem, hogy elhiva-
tottsággal és kitartással minden 
cél elérhető.

Amíg az elmúlt években egy 
általunk sosem tapasztalt világ-
járvány, most az egész országot 
sújtó gazdasági válság nehezíti 
az életünket. Óriási mértékű ár-
emelkedés és nagy összegű elvo-
nások terhelik önkormányzatunk 
költségvetését, de ennek ellenére 
sikerült 2022-ben stabil anyagi 
hátteret biztosítani Sziget szent-
miklós működéséhez. Min  den 
erőnkkel azon dolgoztunk, hogy 
ne kelljen korlátozásokat és szi-
gorításokat bevezetnünk, nem 
zárt be a közösségi ház és a 
sportcsarnok, nem kellett meg-
válnunk dolgozóinktól, sőt, új 
munkahelyeket tudtunk teremte-
ni. Nem kellett sem a fűtésen, 
sem a közvilágításon spórolnunk, 
továbbá arra is jutott fedezet, 
hogy a megemelkedett rezsi 
 miatt bajba került lakókat egy 
újonnan bevezetett támogatással 
segíthessük. Ezenkívül az útfel-
újítások, járdaépítés és karban-
tartás, óvodák átadása, kerékpár-
utak építése, parkosítás, faültetés, 
jótékonysági rendezvény, ado-

mánygyűjtés, intézményi és ját-
szótéri felújítások, csapadékvíz-
elvezetési munkálatok, egy kö-
zösségi ház és tér kialakítása 
Lakihegyen, valamint számos kö-
zösségi program és rengeteg, a 
város fejlődése érdekében folyta-
tott tárgyalás, egyeztetés mellett 
az idei év fejlesztéseinek és beru-
házásainak előkészületei zajlottak 
ebben az évben. Ennek köszönhe-
tően 2023-ban folytatódik a 
Temesvári utcai óvoda építése, 
átadásra kerül a szintén ott épülő 
iskola, bevezetésre kerül a buckai 
közlekedési koncepció első üte-
me, elkezdődik a Szebeni utca 
átalakítása és a Petőfi utcai cso-
mópont kiépítése, valamint a 
Spar melletti parkoló felújítása, 
folytatódik a Bucka-tó környéké-
nek fejlesztése. Beüze me lésre ke-
rül az a szerverszoba, ami a térfi-
gyelő kamerák használatát teszi 
hatékonyabbá, ezáltal növelve a 
közbiztonságot, és traf fi pax do-
bo zok kihelyezésével felvesszük a 
harcot a gyorshajtókkal szemben. 
A Massányi Károly–II. Rákóczi Fe-
renc utcai kereszteződésben kor-
szerű, forgalomfigyelő lámpával 
és új kanyarodósávval ellátott 
útszakasz kerül kiépítésre. To-

vábbra is prioritásként kezelve 
dolgozunk azon, hogy az állami 
beruházásként elkezdett, majd 
fel függesztett M0-gerincút cso-
mópontjának építését magántő-
ke bevonásával folytathassuk, és 
a ge rinc utat négy sávra bővítsük. 
Ezek a beruházások jelentősen 
megkönnyítik majd a térség köz-
lekedését, hiszen még mindig az 
elsődleges problémát a nagymér-
tékű autós forgalom okozza a 
vá  rosban, de a környező települé-
sekre is hatással van az úthálózat 
fejlesztésének több évtizedes el-
hanyagoltsága, ezért az agglo-
merációban dolgozó polgármes-
terekkel is felvettem a kapcsola-
tot annak érdekében, hogy ez a 
közös probléma mielőbb megol-
dódjon.

Biztos vagyok abban, hogy ez 
az év is tartogat kellemes és kel-
lemetlen meglepetéseket egy-
aránt, én továbbra is a legjobb 
tudásom szerint dolgozom önö-
kért, a városért. Kívánom, hogy 
mindenki érje el a kitűzött céljait, 
ehhez erőt, kitartást, és sok sze-
rencsét kívánok minden kedves 
szigetszentmiklósinak! 

Tisztelettel:
Nagy János polgármester

Kedves 
Szigetszentmiklósiak!
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Támogatási kérelem a Sziget
szentmiklós Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság korszerűsítésé
re és felújítására

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy 1 000 000 Ft összeget 
biztosít a Pest Megyei Kataszt-
rófa vé del mi Igazgatóság számára 
a Szi get szentmiklós Hiva tásos 
Tűz oltó-parancsnokság épületé-
nek kor szerűsítési és felújítási 
költségeinek támogatása céljából. 
Ilyen módon is köszönjük az 
egész éves munkájukat.

A 2310 Szigetszentmiklós, Re
me te u. 9. szám alatti, 7030 
hrsz.ú gyermek és felnőtt
háziorvosi rendelő épületének 
névadása
Dr. Bakonya Mária fogorvosként 
dolgozott a Sziget szent miklósi 
Ren  delő intézetben. 

Munkásságát több kitüntetés-
sel ismerték el (az egészségügy 
kiváló dolgozója, Kiváló Munkáért 
Díj, Szigetszentmiklós Város érde-
mes egészségügyi dolgozója, a 
Pest Megyei Önkormányzat 
Semmelweis Ignác Díja, Bat-
thyány-Strattmann-életműdíj, 
Szigetszentmiklós Város Pro Urbe 
Díja). A testület megszavazta, 
hogy a rendelő épülete 2023. ja-
nuár 1. naptól néhai dr. Bakonya 
Mária nevét viselje, ezért a Bucka 
városrészközpontban lévő épület 
neve „Dr. Bakonya Mária Egész-
ségház” lett. 

A felnőttkorúakra vonatkozó 
szociális gondoskodásról szóló 
5/2015. (II. 26.) önkormányza
ti rendelet módosítása

A lakossági rezsiköltségek meg-
emelkedése miatt a kép vi selő-
testület elfogadta azt az előter-
jesztést, amelyben egyszeri rendkí-
vüli támogatást biztosíthatunk a 
nehéz helyzetbe kerülteknek.

A támogatás villany- és gáz-
számla, távhő és közös költség 
csökkentésére igényelhető, egy 
alkalommal, legfeljebb 40 000 Ft 
erejéig. Az igénylés feltételeiről és 
menetéről szociális irodánkon 
kérhetnek bővebb felvilágosítást. 
Cím:  Szigetszentmiklós,  

Losonczi utca 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00–18.00
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

0–24es gyógyszertárhelyszín 
biztosítása a Buckában
Az OGYÉI által kihirdetett pályázat 
eredménytelensége miatt váro-
sunk továbbra is ragaszkodik ah-
hoz, hogy a Bucka városrészben 
0–24-es gyógyszertár nyithasson, 
ezért a Csépi út 71. szám alatt ta-
lálható ingatlant erre a célra enge-
délyezné a városvezetés. 

Az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 8/2015. (III. 
26.) önkormányzati rendelet 
módosítása
A 2022. szeptember 1-jén meg-
nyílt, Csépi út 137. szám alatt a 
Napraforgó Óvoda Szivárvány 
Tagóvodájának Tündérkert Óvo-
dája, illetve a Csépi út 186. szám 
alatt működő Narancsliget Óvoda 

és Bölcsőde iskola-egészségügyi 
ellátásáról szól a rendelet módo-
sítása. 

A két nevelési intézményben 
– egyeztetés alapján és a döntés 
értelmében:
  a Tündérkert Óvoda iskola-

egészségügyi ellátását dr. Lakos 
Piroska (1-es körzet) gyermek-
orvos és Rischtné Horváth 
Tímea (6-os körzet) védőnő,

  a Narancsliget Óvoda és Böl
csőde iskola-egészségügyi ellá-
tását dr. Szabó Ágnes (3-as 
 körzet) gyermekorvos és Kiss 
Anikó (13-as körzet) védőnő 
látja el. 

Az Aries Nonprofit Kft. 2023. 
évi belső ellenőrzési terve
A tervben foglaltak szerint a 
Felügyelőbizottság az NKft. 2022. 
évben elvégzett feladatait (köztük 
az intézményi felújítások és park-
rekonstrukciós munkálatok) do-
kumentációit ellenőrzi. Cél az 
egyéb, nem tervezői szolgáltatá-
sok rendszerének felülvizsgálata.

Aries NKft. 2023. évi feladat
ellátása és fedezet biztosítása
Az elfogadott javaslat tartalmaz-
za az önkormányzat által terve-
zett 2023-as költségvetést, mely-
ből az nkft. gazdálkodhat felada-
tainak (köztük a hulladékszállítás, 
városgondozás és a távhő szol-
gál tatási feladatok) ellátása érde-
kében. A testület a napirendi 
pont elfogadásával megszavazta 
az ott dolgozók 20%-os béreme-
lését is.

Út és járdakarbantartás 2022. 
évre – Keretösszegemelés
További csaknem 18 millió fo rin-
tot költhet városunk az utak és 
járdák karbantartására idén. 
A megkötött szerződés keretösz-
szeg-emelése azért vált indokolt-
tá, mert a megnövekedett anyag-
költség mellett ezáltal lehetőség 
van további munkálatok elvégzé-
sére. 

Massányi Károly út–II. Rá kóczi 
Ferenc úti csomópont fejlesz
tése

Jelzőlámpás forgalomirányítású-
vá, forgalommegfigyeléssel vezé-
relt csomóponttá válik a kereszte-
ződés. A fejlesztési terv szerint 
egy jobbra kanyarodó sáv kerül 
kialakításra, ezzel segítve a jobbra 
és a balra kanyarodók haladását 
is. A kivitelezési költségeket egy 
magánberuházó (CTP Manage-
ment Hungary Kft.) finanszírozza. 
A döntés értelmében városunk 
önkormányzata csak az üzemel-
tetési díjakat fizeti.

Dr. Lengyel Lajos u. 5. alatti 
ingatlanon parkoló kialakítása
Új parkoló épülhet a belvárosban. 
A régóta várt parkolási problémá-
ra hozott döntést a testület. Az 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanról átköltöztettük a közterü-
let-felügyeletet is, így a használa-
ton kívüli és korszerűtlen épüle-
teinek lebontásával egy 15-20 
gépjárművet befogató területet 
alakít ki a városvezetés. 

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 1-jei rendes, nyilvános és zárt ülése 
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2023. évi szúnyoggyérítés
Városunk továbbra is olyan mó-
don végzi majd a szúnyoggyérítő 
tevékenységet, mint eddig. A kör-
nyező településekkel továbbra is 
közösen végezzük el a feladatot, 
amely abban az esetben szüksé-
ges, ha a katasztrófavédelmi gyé-
rítés kevésnek bizonyulna.

2023–2024. évi deratizációs 
tevékenység
Városunk nem spórol a pat-
kányirtás módjával sem. Az eddigi 
bevált módon mind közterületen, 
mind pedig magánterületen is az 
eddigiekhez képest végezzük a 
patkányirtó munkálatokat.

A nappali sürgősségi ellátás 
fenntartásával kapcsolatos 
döntés meghozatala
A nappali sürgősségi betegellátás 
biztosítása érdekében még feb-

ruár ban kötött szerződét önkor-
mány zatunk az Inter-Európa 
Mentő szolgálat Kft.-vel. A kft. 
2023. január 1-jétől havi cca. 166 
ezer forinttal emeli szolgáltatási 
díját. A további működés érdeké-
ben a testület megszavazta a 
szerződés meghosszabbítását.

2022. II. és 2023. I. félévi ver
senysportkeret és ÁJTIren dez
vénycsarnok kedvezményes 
bér leti díja keret terhére nyúj
tott önkormányzati támogatás
ra benyújtott pályázatok elbí
rálása, illetve a 2021/2022. évi 
versenysport és ÁJTI kedvez
ményes terembérlettámogatá
sok elszámolása
A döntés értelmében önkor-
mányzatunk vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást nyújt a 
2022. II. félév–2023 I. félév idősza-
kára a pályázó szervezetek részére.

Nemet mondtunk 
a posta ajánlatának

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 2022. december 12-i 
rendkívüli, nyilvános ülése

Döntés született a „kisposta” kap-
csán. Városunk képviselő-testülete 
rendkívüli ülésen tárgyalta a 
Magyar Posta Zrt. által bezárt 
Bajcsy-Zsilinszky utcai 3-as sz. pos-
tahivatal ügyét. Mivel a zrt. első 
körben rezsicsökkentéssel magya-
rázta a szünetet, így Nagy János 
polgármester mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a rezsiköltsé-
gek önkormányzati átvállalásával 
újra kinyithasson a posta, azonban 
a zrt. friss tájékoztatásában már az 
uniós normára hivatkozik, miszerint 
országos szinten jelentősen csök-
kenteni kell a posták számát. 
Újranyitásra kizárólag akkor lett 
volna lehetőség, ha a posta a teljes 

működési költségeinek felét (bérek, 
logisztika, bérleti díj, rezsiköltség 
stb.) az önkormányzatra hárítaná, 
ami évente áfával együtt 50 millió 
Ft. Ezt az összeget mindenki irracio-
nálisnak ítélte meg, Nagy János ál-
tal indított internetes szavazáson a 
lakosság nagy arányban szintén el-
vetette. Végül amellett döntött a 
testület, hogy megvárják a zrt. által 
kínált partnerségi megállapodás 
részleteit, és alternatív megoldáso-
kat keresnek a szolgáltatás pótlásá-
ra. Mindezek mellett oktatási prog-
ramot indítunk online ügyintézés-
ről, illetve biztosítunk idős és moz-
gáskorlátozott személyeknek a 
postai ügyek intézéséhez segítőt.

A képviselő-testületi ülésekről készült videófelvételeket 
önkormányzatunk YouTube-csatornáján 

(Szigetszentmiklós Város Önkormányzat) 
megtekinthetik.
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„Szigetszentmiklós Város Év Rendőre 2022”

Plausin Mátyásné c. r. alezredes a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztályán teljesít szolgálatot mint kiemelt fővizsgáló. Ezen 
beosztást 1999. 06. 01. napjától tölti be, a rendőrség állományába 1991. 
11. 01. napon került kinevezésre.

Ez idő alatt végig a bűnügyi vizsgálati területen teljesített szolgálatot. 
A  Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság egyik legtapasztaltabb tagja. 
Munkáját hosszú ideje kiegyensúlyozott és magas színvonalon, szabad-
idejét sem kímélve végzi. Munkáját a hivatástudat, a lelkiismeretesség és 
a rendőrség iránti odaadás jellemzi.

Folyamatosan részt vesz az új kollégák betanításában, melyet saját 
munkája maradéktalan ellátása mellett hajt végre. Túlnyomórészt a ki-
emelkedő súlyú, bonyolult megítélésű bűnügyek vizsgálatát végzi. Az el-
követők felelősségre vonását szívügyének tekinti. A Vizsgálati Osztály be-
osztottjait szakmai tudásával támogatja, a felmerülő szakmai problémák 
megoldásában aktívan részt vesz. Az eltelt mintegy 28 évben mutatott 
hozzáállásával, teljesítményével példaértékű az egész állomány számára.

„Szigetszentmiklós Város Év Tűzoltója 2022” 

Németh Zsolt Attila tű. őrmester 2017. 02. 15-én szerelt fel Érd Ka-
taszt rófavédelmi Kirendeltségre, beosztott tűzoltónak. Azóta a Szi get-
szentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „C" szolgálati csoportjának 
kiemelkedő tagja.

Hozzáállása és tettrekészsége példaként állítható társai elé. A szolgá-
latra minden alkalommal pontosan jelenik meg, szolgálati szabályzókkal 
napi szinten tisztában van, elöljáróinak is nagy segítséget nyújt számos 
területen. A káreseteknél helytállása példás, az új kollégák beilleszkedését 
személyes példamutatásával is segíti. 

Munkáját kiemelkedő szakértelemmel látja el, szakmai tudása magas 
szintű mind a tűzoltások, mind pedig a műszaki mentések terén. Az elméle-
ti és gyakorlati képzésekre nagy hangsúlyt fektet. Átlagon felüli képességek-
kel rendelkezik, melyet a kollégái segítésére minden téren tud alkalmazni. 
Szakmai felkészültségére bármikor számíthatnak, társai és vezetői egyaránt. 
Csoportjában a szakmai megmérettetéseken magas színvonalon helytáll. 
A versenycsapat meghatározó tagja, sporttevékenysége kimagasló.

DÍJAKKAL ZÁRJÁK AZ ÉVET
Az Év Rendőre és Év Tűzoltója díjakat adta át Nagy János polgármester december 19én. 

A feletteseik által javasolt személyek többéves kiváló munkájuk elismeréseként vehették át a díjat:

Gratulálunk az elismeréshez, és köszönjük valamennyi rendőr, tűzoltó, és minden olyan szakmát képviselő személy munkáját, 
akik a lakosok biztonsága, mentése érdekében 2022-ben is kitartottak választott hivatásuk mellett.
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Magyarország legszebb konyhakertjeit ünne-
pelték november 29-én a Biatorbágyon meg-
rendezett gálaműsoron. A versenyben részt 
vevő települések képviselőit Sári Kovács Szilvia 
ötletgazda-programigazgató és Sári Enikő, a 
Magyar Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazga-
tója köszöntötték. Szigetszentmiklós helyi 
győztese, Szecskó István normál kategóriában 
érte el az országos díjra jelölést. Városunk lakó-
ja a konyhakertjét bioalapelvek alapján alakí-
totta ki, úgy is gondozza, ezzel segítve elő az 

egészséges élelmiszerek termelését. Jaksa-
Ladányi Emma alpolgármester oklevelet vehe-
tett át önkormányzatunk nevében a program-

hoz való csatlakozásért. Koordinátori munká-
jáért elismerő oklevelet kapott Horváth Mónika, 
a polgármesteri kabinet munkatársa.

ORSZÁGOS ELISMERÉST KAPOTT VÁROSUNK

LÁTOGATÁST TETTÜNK AZ ÚJ OVIBAN
Városunk jegyzője, dr. Szilágyi Anita néhány munkatársunk körében a 
közelmúltban nyílt, új szigetszentmiklósi óvodát tekintette meg. 
A  Rákóczi Ferenc utca 64/b szám alatti Hajnalcsillag Református 
Óvodában szeptember óta négy csoportban 87 gyermeket látnak el, de 
az épület 100 gyermek befogadását teszi lehetővé a jövőben. Az óvoda 
területe 960 nm, a földszintes épület mellé egy zárt játszókert is tarto-
zik. Az intézmény fenntartója a Szigetszentmiklós, Kossuth utcai 
Református Egyházközség, így pedagógiai programjukban szerepel a 

hitéleti nevelés, de a gyerekek felvételénél nem szempont a felekezethez 
való tartozás, valamint a körzethez tartozó gyerekek létszáma kötele-
zően el kell érje a 25%-os arányt. 

Jámborné Miskolczi Éva intézményvezető és Szalkay László reformá-
tus lelkész elmondása szerint még vannak apró hiányosságok, de igye-
keznek mielőbb pótolni azokat. A lelkész külön köszönetét fejezte ki 
városunk önkormányzatának, hiszen a területvásárlásban és egyéb más 
munkálatokban is hozzájárultak ahhoz, hogy 2022-ben a gyerekek, 
óvónők, dadusok és minden ott dolgozó ebben a csodálatos óvodában 
kezdhette meg a nevelési évet.
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Félreértés ne essék, jól olvasták a címlapon, az 
újság „rómaiul” is 29. évadát ünnepli, azonban a 
kezdeti időszakban Önkormányzati Híradóként 
került a kezekbe. Ennek – megkockáztatom – két 
legnagyobb tudója Gere Ágnes és Nagy Ferenc, 
az akkori tördelők, és az akkori és jelenlegi fotó-
sok, akik azóta is töretlenül a szigetszentmiklósi 
önkormányzati sajtótörténelem talán legismer-
tebb szereplői. Ági „az akasztják a hóhért” köz-
mondást valóságba ültetve nem kívánt kamera 
elé állni, de szívesen mesél ő is.

„1995-ben már létezett egy négyoldalas 
hírlap, amit a képviselők és hivatali dolgozók 
írtak, majd 1997-ben Fiedler Anna Mária lett a 
főszerkesztő. Az akkor 7500 példányszámú la-
pot Kisvárosnak nevezte el.

Részlet az 1995. februári újságból

Ma már aranyéletetek van.”

– véli Ági. 
„Akkor még nem volt digitális fotózás (saját 

archívumunkban ma is őrizzük az összes teker-
cset), elő kellett hívni a fényképeket, a kézzel írt 
cikkeket pedig kezdetleges módszerekkel, sajt-
cédulákon, kisebb papírlapokon kaptuk meg, 
majd begépeltük, nyomtattuk, vonalzóval, ceru-
zával, ollóval és ragasztóval »kilegóztuk«, hogy 

mi hova fér. Ezután a – ma egyetlen rosszabb 
minőségű fotó méretével megegyező – legfel-
jebb 500 kB-os floppylemezen vittük a nyomdá-
ba” – sorolják közösen az emlékeket.

„Egy nagyon primitív helyzet volt. Nem lé-
teztek még ezek a számítógépes programok. 
Internetet, mobiltelefont még nem, vonalas te-
lefont még ritkán használtunk. Személyes talál-
kozás volt az elsődleges kommunikáció. A hiva-
tallal szemben, egy kis faházban, de többnyire 
Fiedler lakásán folyt a szerkesztői munka. 
Összeültünk, kitárgyaltuk a dolgok alakulását, 
összegyűjtöttük a miklósi élet »pletykáit«. 
Kölcsönösen tiszteltük egymást, kollégák he-
lyett inkább barátként tekintettünk egymásra. 
Az újság önjáróvá vált, kellő időben mindig 
megjelent, akkor még nem olyan hirtelen tör-
téntek a dolgok. Később, amikor betört az inter-
net korszaka, eleinte nem bíztunk benne, úgy 
éreztem, az e-mail valahogy eltűnik a semmi-
be… Inkább személyesen vittem a nyomdába” – 
teszi hozzá Feri nevetve. 

Ebben az időszakban templomok épültek 
Szigetszentmiklóson, a 3-as iskola Kardos gimivé 
bővült, és a többi között létrejött a Batyi suli is. 
Fiedler Anna Mária főszerkesztőnek – számta-
lan más, ma is használatos városi kifejezés mel-
lett – köszönhetjük tehát a Kisváros nevet is, 
mely akkor valóban tükrözte a ma már kétszere-
sére nőtt szigetszentmiklósi lélekszámot. 

Anna 1997 és 2011 között szerkesztette a 
Kisvárost. Előtte – és néha még közben is – a Pest 
Megyei Hírlapnál, az Új Magyarországnál és a 
Magyar Nemzetnél dolgozott. ’87 óta miklósi 
lakosként helyi hírekről is beszámolt, így esett a 
választás a tapasztalt újságíróra. 

„Igazából nem volt egy városi újsága 
Szigetszentmiklósnak. Megkerestek engem, 
hogy nem vállalnám-e el ezt a munkát, és én 
igent mondtam. 

Végigkísérhettem, hogy a településből ho-
gyan lett város. Az újság tartalma folyamatosan 
alakult, létrejött a szerkesztőbizottság, minden-
ki ötletelt nagy-nagy lelkesedéssel. 

Nagyon sok emberrel találkoztam például a 
gyermekem óvodájában, a piacon, a testületi 
üléseken, a Duna-parton. Sokkal másabb volt a 
helyzet, fele annyian éltek Szigetszentmiklóson, 
például a Bucka a maihoz képest szinte lakatlan 
volt. Sokkal több emberrel tudott az ember sze-
mélyes kapcsolatot kialakítani.

Ma a tv, rádió, internet egyszerre önti magá-
ból a híreket, régen abszolút a Kisvárosból sze-
rezték a lakosok az információt, jóformán az 
egyetlen forrás volt akkoriban sokak számára. 

Arcával merte vállalni, 
akinek véleménye volt.

Ma, a közösségi médián keresztül bármit le-
het mondani. Talán régen megfontoltabbak vol-
tak az emberek. Úgy hömpölygött minden, min-
denki előre nézett, klassz időszak volt. A ’90-es 
évek tele volt vágyakozással, szabadságérzettel. 
Például parlamenti tudósítóként simán be tud-
tam menni az épületbe, simán be tudtam állni a 
parkolóba a kis Trabantommal, később mindent 
lezártak… Nyilvánvaló, hogy ez meglátszott, 
meglátszik a médián is. Jelenleg pedagógusként 
dolgozom, és nem mennék vissza. Azt látom, 
hogy mára minden túlpolitizált lett, megy a 
másik lejáratása, és ebből én már ki akarok ma-
radni.”

1997-ben Milošević hosszú elnöklete alatt 
már zajlottak a katonai perek az új, de még há-
borús Jugoszláviában, NATO–orosz kapcsolatok-
ról tárgyalt Bill Clinton és Borisz Jelcin. 

Közben nálunk Fodor Antalné dr. vezette a 
várost. Az újság pedig 4, 8, majd 16 oldalas lett. 

„Az egy nagyon kritikus időszak volt. A rend-
szerváltás környékén szinte egyszerre szűntek 
meg a munkahelyek a Csepel Autógyárban, a 
Pest Vidéki Gépgyárban, a Halásztelki Szerszám 
Gépipari Művekben, és majdnem mindenki ott 
dolgozott a környékről. A lakótelepek egy része 

25 ÉVES A KISVÁROS

Részlet az 1997. decemberi Kisvárosból
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cégek támogatásával épült, és a munkások vet-
ték meg a lakásokat. Amikor a kisebb és na-
gyobb vállalatok megszűntek, bizony sok eset-
ben a családokban a férj és a feleség is munka 
nélkül maradt… Mindeközben az infláció na-
gyot emelkedett. 

Tragédia volt ennek 
az ellátása, az önkormányzat 

sem volt erre felkészülve.

Részletek az 1997. decemberi Kisvárosból

Jelentősen meg kellett emelnünk a szociális 
támogatások költségeit és típusait, akkor jött 
létre például a lakhatási és a tüzelőtámogatás. 
Nagyon nehéz időszak volt lelkiekben is. Fel 
kellett fejlesztenünk a Családsegítő Központot, 

hogy az embereknek lelki segítséget is nyújt-
hassunk.

Nekem bizony kicsit visszaköszön az az idő-
szak a jelenlegi rezsigondokkal, és akkor még 
nem nagyon voltak civil szervezetek, nem volt 
még olyan önkéntes munka. Ma már az adomá-
nyozások is gördülékenyebben működnek. Kö-
szönhetően a gyorsabb online kommunikáció-
nak, aminek sajnos van sok negatív hatása is.

Régen nem köntörfalaztunk, reálisan megfo-
galmaztuk a valóságot, és az emberek toleránsak 
voltak. Elfogadták, bármennyire is kellemetlen 
volt például a útlezárási, közlekedési gond a ren-
geteg vízvezeték-, csatorna- és útépítés miatt. Jó 
együttműködés jellemezte a várost, más volt a 
köznyelv, más volt a stílus. Amikor lehetőséget 
adtunk az első elektronikus üzenetekre, máris 
megjelentek a más néven írt provokatív, vagy 
akár trágár szövegek. Kulturálatlanná vált a 
kommunikáció, ami sajnos ma is jelen van. Az 
emberek nem értékelik annyira a pozitívumokat, 
mindig valami másra vágynak. 

Régen sok minden nem jelent meg nyilváno-
san a sajtóban, nem kommunikálta a tv, a rádió, 
és amiről az ember nem tud, az, ugye, nem fáj. 
Most viszont a világ összes gondját, terhét visel-
jük. Észre sem vesszük, és bizony ráül egy kicsit 
a lelkünkre…

Vigyáznunk kell, hogy a gé-
pies, digitális, személytelenné 
váló életformában ne haljon 
ki az emberi érzés, ami most 
a mindennapok nehézségei-

ben még összetartja az embe-
reket, családokat.”

Az újság kezdeti éveiben együtt sírtunk a 
Titanicon, és röhögtünk a Man in Black című 
filmen, a kislányok Anasztázia hercegnőnek öl-
töztek farsangon, Amerikában megjelent az első 
South Park, az Aqua Barbie Girljétől kaptunk 
dallamtapadást, de ekkor született a Formula–1-
es világbajnok Max Verstappen is.

Részlet az 1997. decemberi Kisvárosból

Az akkor már hét éve működő Sárgaházban 
100-ért játszóházba, 150 Ft-ért gyerekszínházba 
mehettünk, és ötven-száz kamasz is összegyűlt a 
szerepjátékklubban. Soltiné Radnics Magdolna 
egykori igazgató szemezget a múltból:

„Bármit mondunk Szigetszentmiklós kultu-
rális életéről, talán az a leglényegesebb, hogy 
’90 előtt gyakorlatilag nem volt kulturális intéz-
ményünk. Itt élt 19 ezer ember a lakótelepeken 

és az ófaluban, és ha bármilyen kulturális szol-
gáltatást szeretett volna igénybe venni, 
Gyártelepre kellett utaznia a Csepel Autógyár 
művelődési házába. 

A helyzet 1990-ben változott és megnyílt a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első évek a 
tapogatózás időszakai voltak, kerestük, hogy 
mire van igény, mit vár a lakosság, kik vennék 
birtokba az intézményt. Rendkívül erőteljesen, 
gyorsan és nagy számban kezdtek alakulni a ci-
vil közösségek. Szinte teljesen betöltötték a 
VKKH terét és idejét.

Olyan volt ez, mint amikor 
egy kalitkát kinyitnak, 

és kirepül belőle a madár. 

Így fogalmaznám meg azt a hatalmas sza-
badságélményt. Mindenki együtt akart lenni, 
kerestük azt a közösséget, ahol jól érezhetjük 
magunkat. 

Ám, ami a legfontosabb dolog, hogy hogyan 
jutottunk, jutunk el a közönséghez. Alapvetően 
plakáton és »szájról szájra« történt a kiállítások, 
rendezvények hirdetése. Aztán megjelent a 
Kisváros, ami rendkívül nagy szerepet töltött és 
tölt be ma is. Ez lett az, ami nekünk valódi fóru-
mot adott. A rendszeres és jól böngészhető 
programajánlót már akkor is nagyon szerették a 
lakosok.

Például, amikor megalakult a Sziget Színház, 
az újságban teljes oldalakon lélekközelbe kerül-
tek az olvasók a fiatal tehetségekkel. Sokan kö-
zülük ma is az ország nagy színházaiban játsza-
nak, és viszik városunk jó hírét mindenhová. 

Elindultak a szabadtéri koncertek, sport-
programok is. Az '50-es években betemetett 
Kéktó strand helyét már 1987. május 1-jén nyi-
tottuk meg fiatalok összefogásával.

Manapság az emberek közös időtöltés iránti 
vágya lecsökkent. Az érdeklődés sem akkora, 
mint régen. A ’90-es években az úgymond sztá-
rok nehezen voltak elérhetőek, ma pedig min-
denki celeb, aki a TikTokon feltesz pár videót. 
Elértéktelenedik a tehetség fogalma. Ma nehe-
zen csatlakoznak az emberek az egyesületek-
hez, nehezebben mozdulnak ki az otthon falai 
közül és az internet mögül.

Lehet, hogy átalakul a struktúra, de én bízom 
benne, hogy egyszer visszatér, és lendületet kap 
az emberi kapcsolatok, találkozások értéke. Ki 
kell majd találni, hogyan…"
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Nádasdy János

A családi emlékezet alapján az 1800-
as években a főnemesi Nádasdy 
család sarját, Jánost édesapja meg-
házasítás szándékával hívta haza 
külföldi állásából. A fiatalember 
leen dő apósával való megismerke-
déskor szembesült vele, hogy milyen 
életet szánnak neki, ami elől meg-
szökött és titokban feleségül vette 
szerelmét. A család kitagadta, így 
elvesztette rangját. Ezután került 
Szigetszentmiklósra, ahol szűkös kö-
rülmények között nevelte öt gyer-
mekét. 

Egyik fia, János már gyerekkorá-
ban fogékony lett a festőművészet-
re. A tehetséges fiatalember Buda-
pesten, a Kisképzőben kezdett tanul-
ni. Ekkoriban ismerkedett össze ké-
sőbbi feleségével, Kerekes Katókával, 
aki a szigetszentmiklósi mozis, 
Kerekes Lajos lánya volt. A Kerekes 
család története is kalandos: a 
Dunaharasztiból származó Lajos 

1924-ben indította be Sziget szent-
miklóson a mozit az Árpád A. utcá-
ban. Politikai okokból aztán úgy 
döntött, hogy feleségével és gyer-
mekeivel Dél-Amerikába emigrál. 
Katóka lánya viszont szerelmes lett a 
fiatal festőművészbe, Nádasdy 
Jánosba, így egyedüliként itthon 
maradt – s ha már így alakult, férjé-
vel karöltve folytatták a mozi mű-
ködtetését.

A fiatal házaspár nagy összegű 
kölcsönt vett fel, és 1937-re felépí-
tették 350 férőhelyes mozijukat. 
Sajnos a mozis házaspár élete hamar 
szomorú fordulatot vett: a II. világ-
háborúban az épület megsérült, 
majd az oroszok hadikórházat ren-
deztek be a moziszékek helyén. 
A háború után a család hozzálátott 
a felújításhoz, azonban 1948-ban az 
állam elvette a mozit a családtól. 

Az államosítás során majdnem a la-
kásukat is elvették, és a Nádasdy 
házaspár megtűrtté vált a maga 
építette moziban. Annak ellenére, 
hogy a mozi már nem volt az övék, 
az építésre felvett kölcsönt továbbra 
is fizetni kellett, így a házaspár szű-
kös anyagi körülmények között ne-
velte három fiát.

Nehéz helyzetük ellenére a csa-
lád komoly kultúraszervező szerepet 
töltött be Szigetszentmiklós nagy-
község életében: Katóka néni szín-
házi előadásokat szervezett, vidéki 
társulatokat hozott a faluba, majd az 
1960-as évektől maga is színjátszó 
csoportot szervezett, ahol Szi get-
szentmiklós fiatalságának jelentős 
része játszott. Továbbá nevéhez fű-
ződik az énekkar, tánccsoport meg-
alakulása is. Tagja volt a helyi 
Vöröskeresztnek, az MNDSZ-nek 

(Magyar Nők Demokratikus Szö-
vetségének) és sok más szerveződés-
nek. Munkájáért megkapta a Vö-
röskereszt Aranyfokozatát, 2004-
ben pedig posztumusz részesült a 
Szigetszentmiklós Város Köz mű ve-
lő dési Díjban. Mindenki szerette és 
tisztelte őt Sziget szentmiklóson, 
nemcsak mint Nádasdy János festő-
művész, tanár feleségét, hanem 
mint Kató nénit, a szervezőt.

Id. Nádasdy János pedig az 
1950-es évektől alkotta élete legje-
lentősebb műveit. A rendszer ellen-
ségeként eleinte csak környékbeli 
gyárakban végezhetett kétkezi mun-
kát, de a '60-as években végül sike-
rült Tökölön rajztanári álláshoz jut-
nia. 1964-től a mai Bíró Lajos Ál ta-
lános Iskolában képzőművészeti 
szakkört indított. Tagja volt a Nagy 
István Képző- és Iparművészeti 
Csoportnak, alapító tagja volt a szi-
getszentmiklósi Insula Kép ző mű vé-
szeti Egyesületnek.

Három gyermekük is a művé-
szetek terén találta meg boldogu-
lását. Első gyermekük, János 1956-
ban emigrált, és végül Hannoverben 
telepedett le, ahol azóta is fontos 
szereplője a helyi képzőművészeti 
életnek. Középső fiuk, Lajos országo-
san elismert néptáncos és ba lett-
művész lett.

Legkisebb gyermekük, András 
apja nyomdokába lépett, grafikus-
művész lett, és máig ő üzemelteti a 
rendszerváltás után visszavásárolt 
mozit. A '90-es években kapott fel-
kérést Szigetszentmiklós ma is hasz-
nált címerének elkészítésére, vala-
mint több kulturális szervezet logó-
ját is ő készítette el.

(Miss Nándor, a VKKH 
múzeumi munkatársának írása)

A NÁDASDYAK TÖBB MINT SZÁZ ÉVE
115 éve született Id. Nádasdy János festőművész, 110 éve pedig a felesége, Kerekes Kató néni, tele
pülésünk művelődéstörténetének kiemelkedő személyisége. Emellett 85 éve nyitotta meg kapuit a 
Nádasdy filmszínház, melyet a házaspár maga épített a Szilágyi Lajos utcában. Az évfordulók alkal
mából a Városi Galéria és a Helytörténeti Gyűjtemény képzőművészeti és helytörténeti kiállítással 
állít emléket a Nádasdy család kiemelkedő tevékenységének.

Kerekes Katóka

A Kerekes-mozi bejárata

A mozi építése

Kerekes Kató táncosai
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Január 19., csütörtök  18.00
Magyar Kultúra Napja
Székely Miklós Városi Kórus műsora
Nagy János polgármester köszöntője
Meghívott ünnepi szónok: Pataki András, a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium művé-
szetért és közösségi művelődésért felelős he-
lyettes államtitkára
Somogyvári Gyula Díj átadása
László Attila zenész, énekes zenés irodalmi 
műsora
Szabó Ajna kiállítása, üveg- és vászonfestmé-
nyek
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
(VKKH)

Január 20., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Hot Jazz Band
Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band napjainkra 
Magyarország egyik legsikeresebb professzio-
nális zenekarává vált. A '20-as, '30-as, '40-es 
évek, a korai jazz, a swing és a dixieland 
revival kel életre tolmácsolásukban. Reper-
toárjukon megtalálhatók az ugyanebből a 
korszakból származó magyar szerzemények is.
Jegyár: 2700 Ft/felnőtt, 2000 Ft/nyugdíjas, 
diák. Helyszín: AMI Hangversenyterem

Január 27., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör: Magyar Kultúra 
Napja
Helyszín: VKKH

Január 27., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes,
dokumentumfilm, 81 perc
Az Aki legyőzte az időt Keleti Ágnesről, a vilá-
gon ma élő legidősebb olimpiai bajnokról ké-
szült intim portréfilm.
Rendező és vágó: Oláh Kata
Narrátor: Pető Kata, Faya Bradbrook
A közönségtalálkozó vendége: Oláh Kata ren-
dező
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt,
700 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH

2023. február
Tűgobelinkiállítás
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Február 2., csütörtök  18.00
Kiállításmegnyitó: 
Magyar Gábor festőművész
Helyszín: VKKH Városi Galéria

Február 4., szombat 
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Nagy János polgármes
ter. A házigazda: Petykó Ágnes, a Lakihegy 
Rádió programigazgatója. A báli tánczenét 
a The Perfect Show Band szolgáltatja.
A báli menüt a Misi Fakanala vendéglő kony-
hafőnöke, Hárosi Mihály készíti.
Jegyár: 12 000 Ft, 
elővételben vásárolható!
Helyszín: 
Városi Sportcsarnok

Február 11., szombat  9.00–15.00 óráig
Életmódváltó Klub
Mindennapi kenyerünk – Kovászoskenyér-ké-
szítő tanfolyam, mely során megismerkedünk 
a kovász készítésével, az alapeszközök listájá-
val, a lisztek tulajdonságaival. Mindenki beda-
gaszt, formáz egy kenyeret. Több fonási tech-
nikával és változatos felületkezeléssel zsemlé-
ket készítünk. Az elkészített kenyeret és zsem-
léket mindenki hazaviheti.
Előadó: 
Tóth Elizabet, a Mindennapi kenyerünk 
kézműves pékség tulajdonosa
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő
Jelentkezni lehet Haszon Gyuláné művelődés-
szervezőnél

Február 17., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Myrtill és a Swinguistic
Az NJK közönségének egyik kedvenc formáció-
ja végre újra Szigetszentmiklóson. Micheller 
Myrtill és zenekara 2011-ben alakult, műsoruk 
a XX. század Franciaországának hangulatát 
idézi fel francia és angol nyelvű dalokkal, vi-
dám gipsy swing stílusban.
Jegyár: 2700 Ft
Helyszín: 
VKKH, színházterem

Február 18., szombat  15.00, 17.00
Farsangi Családi Délután a Német 
Nemzetiségi Klub közreműködésével
Helyszín: VKKH, színházterem

Február 18., szombat  16.00 és 18.00
Gyermektáncház 
Élő zene: Horváth Tünde és zenekara
Tánctanítók: Kulcsár Luca és Győri Sipos 
Gergő
Helyszín: VKKH

Február 18., szombat  17.00
Szigetszentmiklósi Színházi Előadások: 
Balkon kilátással, egy részben
Szereplők: Péter Kata (Karen), Ötvös András 
(Alvin), Ficzere Béla (Paul) 
Stáb: 
Író – Wil Calhoun 
Fordító – Zöldi Gergely 
Látványtervező – Kálmán Eszter 
Zene – Mátyássy Szabolcs
Rendezőasszisztens – Kis-Kádi Judit 
Rendező – Kocsis Gergely
Producer – Orlai Tibor
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenyterem 

Február 18., szombat  19.00
Ifjúsági és Felnőtttáncház
Élő zene: Horváth Tünde és zenekara
Tánctanítók: 
Kulcsár Luca és Győri Sipos Gergő
Helyszín: VKKH

Február 24., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Helyszín: VKKH

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház Információs Pultjában 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 
nyitunk a világra programunk, melynek kere-
tében hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között 
ablakos kölcsönzésre is van lehetőség.
A Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő 
Emlékház előzetes bejelentkezés alapján láto-
gatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezvényeink az érvényes járványügyi 
szabályok szerint látogathatók!

2023. januári és februári programajánló
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A MIKULÁS BEJÁRTA AZ EGÉSZ VÁROST
Szigetszentmiklóson csupa jó gyermek lakik, hiszen a Mikulás alig győzte 
kiosztani az ajándékokat. Lakihegytől a Buckán át, Felsőtagig, 11 helyszínen 
1800 csomag találta meg tulajdonosát. Mindenhol hatalmas örömmel fo-
gadták a fehér szakállút. A Mikulás ezúton is köszöni a szülők nyitottságát 
és a támogatók önzetlen segítségét. Kálmán Eszter, Horváth Mónika, Lupa 
János, Ladányi Sándor, Vizi Ferenc, Jaksa-Ladányi Emma, Pilván Anita, a 

Szigetszentmiklósi Lovas Klub, az Ezüstsörény Lovarda, a Szigetszentmiklósi 
Polgárőr Egyesület, a Magyar Rescue 4x4, a Délegyházi Polgárőr Egyesület, 
a Dávid Szuper Diszkont (József Attila lakótelep), a Sétány Tenisz & Bisztró, 
az Özgül ABC (Bíró Lajos utcai ABC) és a Lakihegyi Dohánybolt nélkül nem 
sikerült volna ilyen varázslatos estét szerezni a gyerekeknek!

Köszönjük, kedves Mikulás! Jövőre is várunk szeretettel!

TELT HÁZZAL A „CSUDÁLATOS”
„Szinte a csillárról is lógtak”, olyan sok kisgyermek szíve telt meg 
örömmel a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében. 
December 3-án az izgalommal várt Mikulásról és annak csudálatos 
ajándékcsomagoló készülékéről tudhattak meg titkokat a gyerekek, 
melyben előadásával a Mesekocsi Színház segített. Természetesen a 
Mikulással (vagy a Krampusszal?) való találkozás és az ajándékosz-
tás sem maradt el. Mese után jól jött a finom falat. Kicsik és na-
gyobbak is mézeskalácsot készíthettek és díszíthettek a Német 
Nemzetiségi Klub közreműködésével. 

HAGYOMÁNNYÁ VÁLIK A MIKULÁS-PARTY
A Miklósi Baráti Klub december 3-án második alkalommal ren-
dezte meg az év végi bált, melyre nagyon hamar elkeltek a jegyek. 
A kiemelkedő érdeklődés is jelzi, hogy szükség van az effajta ta-
lálkozókra városunkban – mondta köszöntőjében Jaksa-Ladányi 
Emma alpolgármester, egyben az esemény főszervezője. Az Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI-musicalosztály diákjai között, meg-
lepetésként, Nagy János polgármester is énekelt, ezzel is kifejezve 
köszönetét a jó hangulatú, igazi közösségi program megszerve-
zéséért. 
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A Szigetszentmiklósi Család- és 
Gyermekjóléti Központ (CSSK) 
december 7-én Mikulás-ün nep-
séget tartott, ahol a központ 
munkatársai ismét bizonyították 
kreativitásukat és tehetségüket, 
hiszen a gyermekek számára báb-
játékkal készültek. December 13-
án, az évzáró karácsonyi találko-
zón a Napraforgó Óvoda Csiga 
csoportja betlehemes játékkal kö-
szöntötte a gyerekeket és szülei-
ket, a Batthyány Kázmér Gim ná-

zium diákjai ajándékokkal, a köz-
pont munkatársai pedig élelmi-
szercsomagokkal lepték meg a 
CSSK ügyfeleit.

A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház színháztermében Nagy János 
polgármester is jelen volt. Kö-
szöntőjében háláját fejezte ki 
Kerekes László központvezetőnek 
és munkatársainak az egész évben 
nélkülözhetetlen szolgálatukért. 
Jelezte, tisztában van vele, hogy a 
nagycsaládosok, egyedülálló idő-

sek számára talán még nehezebb 
ez az időszak, bízik benne, hogy az 
ajándékok enyhítik a családi kasz-
sza terheit, és szebbé tehetik az 
ünnepi időszakot. Elmondta, hogy 
polgármesterként és magánem-
berként is szívügye a rászorulók 
támogatása.

Ünnepek előtt kiosztották az 
Év segítője díjat is a központ 
munkatársai között. Kiemelkedő 
tevékenysége miatt 2022-ben 
Farkas Eszter kapta e kitüntető 

címet. A díjazott négy éve tagja a 
munkaközösségnek, példaértékű, 
precíz és szorgalmas munkája so-
rán több nehéz sorsú gyermek az 
ő munkája révén maradhatott a 
családjában. Minden tudásával 
azon van, hogy a gyermekek ve-
szélyeztetése megszűnjön. 

Gratulálunk, és a lakosság 
nevében is köszönjük 

a CSSK valamennyi 
dolgozójának munkáját!

TRIPLÁN ÜNNEPELT A CSSK

ÖSSZEFOGÁSSAL A SZERETET ÜNNEPÉN ÉS AZON IS TÚL

A karácsonyi időszakot megelőzően 
városunk nevelési, oktatási intéz-
ményei, egyházi gyülekezetek, 
sportegyesületek és számos egyéb 
szervezet gyűjtött ajándékokat rá-
szorulók részére. A csomagok szá-
ma akár több ezerre is tehető. 
A gyűjtések során a tartós élelmi-
szeren kívül főképp tisztálkodó- és 
tisztítószert, babaételt, babaholmit, 

jó állapotban lévő játékot és édes-
séget vártak a szervezők.

Ilyen szervezet volt például a 
Rotary Club Szigetszentmiklós-Du-
na haraszti közösség, a Magyar 
Vöröskereszt helyi alapszervezete, 
amelyeknek tagjai több napon át 
tartó akciójuk során Szi get szent-
miklós több pontján önzetlenül vár-
ták a segítőket. 

A kutyák békésebb ünnepére is 
gondoltunk. Nagy János polgármes-
ter kezdeményezésére, „Tűzi játék 
helyett kutyatápot” jelmondattal, 
december 30-án 11 bevásárlókocsi 
telt meg a vásárlók által ado má-
nyozott állateledellel. Kö szönjük a 
helyszínt az Auchan Áru ház nak!

A polgármester szavaival élve: 
„Arra buzdítunk mindenkit, hogy ne 

felejtsük el az adakozás örömét és 
fontosságát az év további napjain 
sem.”

Mi, a Szigetszentmiklósi Ön kor-
mányzat és a Kisváros szerkesztő-
sége nevében is ígérjük kedves ol-
vasóinknak, hogy 2023-ban is mel-
léállunk a jó ügyeknek, és tájékoz-
tatni fogjuk a lakosságot valameny-
nyi hasonló eseményről.
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Pénzadományt adott át Nagy János polgármester a Kakusei 
Sportegyesületnek a december 11-én, Szigetszentmiklóson rendezett IJKA 
OB és Sziget Kupa karateversenyen. A Kakusei sportolói szeptember 11-én 
szenvedtek balesetet csehországi útjuk során, melyből komoly személyi 
sérülés nélkül érkeztek haza, azonban járművük használhatatlanná vált. 
Ezután indult gyűjtés, melyben városunk is segítséget nyújtott. A Le-
csófőző Fesztiválon és az Adventi Vasárnapon a polgármesteri kabinet, 
illetve utóbbin az Aries és az EGOMIR munkatársai ingyen italt és pogá-
csát kínáltak, melyért, aki tehette, adományt hagyott az egyesület részére. 
83 925 Ft gyűlt össze a becsületkasszában, melyet Nagy János további 
100 ezer forinttal egészített ki, hozzájárulva a Kakusei működéséhez. 
Köszönjük, hogy önök is segítettek!

Közösen segítettük 
a Kakuseit

A szigetszentmiklósi Griff Sikló-
er nyős Club és Sportegyesület 
2022-ben első helyen végzett a 
hazai országos, egész éves távre-
pülő MKK Kupán az összes indu-
ló klub közül. A végig szoros 
versenyben sok új egyéni és or-
szágos rekord született, amely-
ben a megfelelő időjárás is segí-
tett. A győztes csapatot Tasi 
Péter, Bajor Boldizsár, Babucs 
Péter, Szabó József és Erő Zsolt 
alkotják.

A Griff csapata 12 éve oktat 
siklóernyős pilótákat, és folya-
matosan fejlesztik saját tudásu-

kat, képességeiket. Az eredmény 
egyértelmű az egyéni, csapat-, 
hazai és nemzetközi megméret-
tetések terén is. Jól szerepeltek a 
Magyar Nemzeti Bajnokság ma-
cedóniai versenyén, illetve a 
Románia SkyTribe-on is, hiszen 
mindkét helyszínről kategória-
győztessel jöttek haza.

„Ami még nagy büszkeségük, 
hogy Erő Zsolt a válogatott keret 
tagjaként az idei Európa-baj-
nokságon repült Szerbiában”- 
közölte sikereiket Szabó József, a 
Griff SC elnöke. A Griff 2022-ben 
is támogatta a Miklósi Futónapot, 
és elárulták, hogy nagyon várják 
az idei versenyt és szezont is.

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK A GRIFFEK
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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: 
2. hét: január 9–15. Elixír Gyógyszertár; 3. hét: január 16–22. Melissa 
Gyógyszertár; 4. hét: január 23–29. Szent Miklós Gyógyszertár; 5. hét: január 
30.–február 5. Regina Gyógyszertár; 6. hét: február 6–12. Kígyó Gyógyszertár; 
7. hét: február 13–19. Elixír Gyógyszertár.

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

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

2022. NOVEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Úri Jánosné (1966), Fábián Pálné (1941), Borzi Antal (1952), Takács 
Tivadarné (1946), Szabó Pálné (1945), Barnucz Gizella (1930), Hatházi 
Irén (1945), Erdei Mihályné (1940), Rézműves Gyuláné (1953), 
Lázokné Havasi Ildikó (1944)

2022. NOVEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Magdics Dóra – Vallyon András; Molnár Fanni – Ruszkovics Márk;
Szabó Mercédesz – Szabó Róbert Mátyás; Herdlein Krisztina – Grössing 
Gábor; Szokola Veronika – Kovács Máté Örs; Petri Anikó – Venter Márk 
József; Homoki Nikolett – Törőcsik Ferenc; Máté Petra – Oláh Krisztofer

ANYAKÖNYVI HÍREK




