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Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy az óesz-
tendő értékelése során elsőként vagy akár túlnyo-
mórészt negatív emlékek és érzések törjenek elő 
belőlünk. Önmagában az a tény, hogy a világ 
bármely részén fegyveres konfliktus zajlik és em-
berek veszítik életüket, kellő ok a szomorúságra és 
aggodalomra. Foko zottan igaz, ha mindez egy 
olyan országban történik, amely nemcsak határos 
Magyar országgal, de amely százezer honfitársunk 
otthona is egyben. Sajnálatos módon a háborút és 
annak minden borzalmát és fenyegetését nem 
tudtuk magunk mögött hagyni az óévben. Éppen 
ezért idén helyénvaló és érthető, ha szeretteink-
nek és az egész világnak – a boldogságot aktuali-
zálva – békés új évet kívánunk. Én is a BÉKÉT kívá-
nom önöknek, azzal a szilárd meggyőződéssel, 
hogy a háborúnak és a vele törvényszerűen együtt 
járó vérontásnak és negatív gazdasági hatásoknak 
kizárólag a BÉKE vethet véget. 

A közel egy éve kezdődött fegyveres konfliktus 
a tavalyi országgyűlési választásokra is jelentős 
hatást gyakorolt. Az eredmények ismeretében ki-
jelenthető, hogy a magyar emberek többsége 
egyértelmű döntést hozott abban, hogy kire bízná 
és kitől óvná hazánkat ebben a kihívásokkal és 
nehézségekkel teli időben. A választók bizalmából, 
a politikai közösségem immáron negyedszerre, 
kétharmados felhatalmazással felvértezve vállal-
hatta a kormányzati felelősséget és szolgálatot. 
E  bizalom részeként, az önök, illetve a térség 
polgárainak bizalomteljes döntése nyomán har-
madik képviselői ciklusomat kezdhettem meg te-
lepüléseink parlamenti képviselőjeként, amely bi-
zalomért köszönetemet fejezem ki. 

A háború a választási siker örömét és a jövő 
tervezését is beárnyékolta. Sem ideje, sem helye 
nem volt az ünneplésnek vagy a pihenésnek. 
A háború, az életek elvesztése, a kárpátaljai ma-
gyar közösségeinkért való aggodalom, a brüsszeli 
átgondolatlan döntések és értelmetlen szankciók 
okozta gazdasági nehézségek, az energiaárak 
emelkedése a rendszerváltozás óta talán legnehe-
zebb esztendővé tették a 2022-es évet.

Az összes negatívum ellenére van okunk a büsz-
keségre és bizodalomra is. Büszkének kell lennünk a 
kormányzat, a közigazgatási, valamint a civil szer-
vezetek és a magyar emberek példa nélküli össze-
fogására, amellyel a háború kitörése óta segítik az 
Ukrajnából menekülő vagy ott maradó emberek 
boldogulását, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra 
tekintet nélkül. Közös eredményünk, hogy a kihívá-
sok dacára a kormányzat kiállt a rezsicsökkentés 
politikája mellett, jelentős segítséget nyújtva ezzel 
a magyar családoknak. Óriási segítséget jelent a 
hatósági árszabályozás is. 

Kormányzatunk a családok mellett 2022-ben 
is számos módon segítette településeinket és ön-
kormányzatainkat, sok-sok támogatást juttatva 
állami és pályázati forrásokból, vagy a Magyar 
Falu Program keretében. 

Büszkék lehetünk a gazdaságfejlesztési intéz-
kedéseinkre is, amelynek köszönhetően a háborús 
és a korábbi pandémiás helyzet ellenére folyama-
tosan növekszik és csúcsokat dönt a foglalkozta-
tottság és a beruházások volumene. A munkahe-
lyek védelme és a beruházási környezet javítása 
olyan gazdasági potenciált jelent, amire az előt-
tünk álló időkben óriási szükségünk lesz. 

Talán az egyik legnagyobb sikerünk mégis az, 
hogy a folyamatos és módszeres támadások, fe-
nyegetések és nyomásgyakorlás ellenére kiálltunk 
a magyar emberek érdeke, továbbá a választás 
során kinyilvánított és a nemzeti konzultációban 
megerősített akarata mellett. 

Térségünket tekintve elmondható, hogy a 
Budapest–Belgrád vasútvonal átépítése kiemelen-
dő a nemzetgazdasági szintű beruházások közül, 
hiszen az minősített fontossággal bír az itt élők 
számára. E projektnek köszönhetően, az érintett 
települések lakói számára 30-40 percen belül elér-
hető lesz a főváros központi része. Választó-
kerületünk települései számára kiemelten öröm-
teli, hogy az újonnan megalakult kormány is 
egyértelműen a HÉV-vonal felújításának fontos-
sága mellett foglalt állást, amely nem valósulhat 
meg a Gyártelepi csomópont – régen várt – átépí-
tése nélkül. Az elmúlt év eredménye, hogy átadás-
ra került a tököli volt okmányiroda, mely felújítva 
és immár kibővített ügykörrel, Kormányablakként 
működve szolgálja a térség polgárait.

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!

A nehézségek ellenére Szigetszentmiklós és pol-
gárai számára fontos, mindennapi életüket segí-
tő fejlesztések történhettek meg tavaly is a kor-
mányzati támogatások és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhetően. Szi get szent-
miklóst sok kisgyermekes család választotta ott-
honául az elmúlt években, az ennek kapcsán 
szükségessé vált intézményhálózat fejlesztésé-
hez a kormány igyekszik minden segítséget 
megadni a városnak, jelentős támogatási össze-
gek biztosításával.

A Bucka városrészben a 100 kisgyermeknek 
otthont adó Tündérkert Óvodát adhattuk át, szin-
tén a Csépi úton már zajlik a Görögkatolikus 

Egyház óvodájának építése, egy tavalyi kormány-
zati döntés pedig az önkormányzat számára teszi 
lehetővé egy újabb, 4 csoportszobás bölcsőde 
építését, segítve ezáltal a kisgyerekes szülőknek 
megtalálni a munka és a család közötti egyen-
súlyt, miközben gyermekük értő kezek között, kö-
zösségben fejlődik. A Rákóczi utcában ősszel 
kezdte meg működését a Hajnalcsillag Református 
Óvoda. A Temesvári utcai négy csoportszobás 
óvoda befejezéséhez szükséges pluszforrást is 
biztosítja a kormány, így az várhatóan 2023 őszén 
nyitja meg kapuit, szintén a Temesvári utcában a 
2023/24-es tanévtől megindulhat az oktatás az 
új, impozáns, 16 tantermes általános iskolában.

Kerékpárutak építése terén is jelentős előrelé-
pések történtek, pályázati források felhasználásá-
val Lakihegyen már elkészült, a Csepeli út mellet-
ti bicikliút pedig idén kerül átadásra. Mindezek 
mellett vízi és ökoturisztikai fejlesztések is kez-
dődnek idén, két év alatt megújul a Május 1. sé-
tány, a Gyula deák sétány, a Tanösvényi játszótér 
és az Úszóláp Tanösvény környezete.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem ígérkezik könnyű évnek az idei. Ez azonban 
nem az elkeseredésre, hanem az elköteleződésre 
és kemény munkára kell, hogy sarkalljon minket. 
Ennek jegyében fontos terveink között szerepel az 
infláció egy számjegyűvé csökkentése, valamint 
települési és térségi szinten az infrastruktúra, a 
közösségi közlekedés és az úthálózat fejlesztése. 
Bővíteni fogjuk intézményeinket, iskoláinkat, óvo-
dáinkat és bölcsődéinket is, hiszen térségünk to-
vábbra is gyarapodik, ami a települések lakosság-
számának növekedésében is egyértelműen meg-
mutatkozik. Idén sem feledkezhetünk meg kultu-
rális és civil közösségeinkről, ifjúsági és sportszer-
vezeteinkről és egyházainkról sem. Nehéz időkben 
kiemelten fontos az a szolgálat, amivel ezek a 
szervezetek hozzájárulnak a terhek viseléséhez és 
mindannyiunk boldogulásához.

A nyugdíjak reálértékének megőrzése, vala-
mint a családok és a gyermekvállalás támogatása 
továbbra is elsődleges célunk, hiszen a jelen lehe-
tőségeit az idősek munkája teremtette meg, a 
jövő záloga pedig a gyermek. 

Hálatelt szívvel köszönöm meg mindenkinek, 
aki hazánk, nemzetünk vagy térségünk gyarapo-
dásához bármivel hozzájárult ebben a válságos 
időszakban is. Arra buzdítok mindenkit, hogy a 
jövőben is segítsük közösen ezen célok elérését. 
E nem kis vállalkozáshoz együttműködésemet 
ajánlva és a gondviselés segítségét kérve köszö-
nöm meg ezúton is támogatásukat és kívánok 
sikerekben gazdag és békét hozó 2023-as esz-
tendőt.

Tisztelettel:
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!



33Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2023. 2. szám2023. 2. szám

Építési engedélyek:
Egy 2019-ben elfo-
gadott, és 2020 
márciusában ha-
tályba lépő tör-
vény értelmében 
az addig jegyzői 
hatáskörbe tarto-
zó építési engedé-
lyek kiadása a járási 
kormányhivatalokhoz 
került. Önkor mány za tunk ezáltal az engedélyek 
kiadásában már nem vesz részt, és sajnos rálá-
tásunk sincs ezekre az ügyekre, a Helyi Építési 
Szabályzat szigorításával igyekeztünk vissza-
szorítani a további építkezéseket.

Csapadékvíz-elvezetés:
Az utóbbi években több mint 50 helyszínen 
történtek csapadékvíz-elvezetési beruházások 
a városban. Árok épí téssel, víznyelők, szik kasz-
tó kutak és szikkasztó-
mezők kialakításá-
val fejlesztettük a 
csapadékvíz el-
vezetését, vala-
mint a Csokonai 
utca–Tököli út 
kereszteződésé-
nél található át-
emelő megépítésé-
vel megszüntettük a 
hosszú évek óta ott fennálló esővíz okozta 
problémákat.

A tavalyi évben 118 millió Ft-ot terveztem a 
költségvetésbe erre a célra, amely összeget a 
Buckai, Lakihegyi és Északi Városrészek 
Fejlesztési Bizottsága (BLÉB) javaslatára a kép-
viselő-testület közel a felére, 68 millió Ft-ra 
csökkentett. Tudom jól, hogy Sziget szent-
miklóson a csapadékvíz elvezetésében vannak 
hiányosságok. Amit az elmúlt 3 évben – mind a 
lehetőségeket, mind az anyagi fedezetet te-
kintve – megtehettünk, azt megtettük, és a 
jövőben is folytatjuk a munkát. Az idei költség-
vetésben újra megpróbálok nagyobb összeget 
elkülöníteni a fejlesztésre, bízom benne, hogy a 
bizottságok és a testület, látva az utóbbi idők-
ben egyre gyakrabban előforduló szokatlanul 
nagy intenzitású és mennyiségű csapadék 
okozta gondokat, támogatják az erre irányuló 
szándékomat.

Közvilágítás fejlesztése:
Egy tavaly áprilisi testületi döntés értelmében 
53 helyszínen fejlesztjük a közvilágítást Sziget-
szent miklóson. A fejlesztést az eddig is használt 
Tungsram termékekkel terveztettük meg, azon-
ban időközben kiderült, hogy a cég felszámolás 
alá került, ez problémákat okozott volna a ké-
sőbbi karbantartási munkák során, ezért a terve-
ket módosítani kellett, más gyártó közel azonos 
termékeivel. A közbeszerzési eljárást csak ezután 
tudtuk elindítani, a beérkezett ajánlatok elbírá-

lása zajlik jelenleg. A fejlesztési munkálatok 
várhatóan idén tavasszal elkészülnek. 

Ezúton szeretném megkérni önöket, hogy 
amennyiben hibát észlelnek a közvilágításban,  
jelezzék a megfelelő elérhetőségen, ezzel elő-

segítve a mielőbbi javítást! A hiba típusától 
függően két csoportra 
oszthatók a beje-
lentések, ameny-
nyiben egy da-
rab fényforrás 
nem működik, 
annak javítá-
sáért az önkor-
mányzat felel, ha 
több, egymás mel-
lett lévő fényforrás 
nem világít, a javítást az Elmű feladata el-
végezni.

Útkarbantartás:
Önkormányzatunk 
minden évben 
szerződést köt a 
járdák és utak 
karbantartására 
– a beszerzési 
szabályzat értel-
mében – a közbe-
szerzésen legolcsóbb 
árajánlatot adó céggel. 
Az idei évben ez az eljárás különböző jogi prob-
lémák miatt elhúzódott, ezért január hónapra 
nincs ilyen szerződésünk. Az utak állapota az 
esős időjárás miatt gyorsan romlik, ezért annak 
érdekében, hogy erre az időszakra se maradjon a 
város útkarbantartás nélkül, 10 millió Ft keret-
összegig a karbantartási munkákat a Szigeti 
Vízművek végezteti addig, amíg az idei évben 
kiválasztott útépítő cég nem tudja elkezdeni a 
munkát.

Regionális Utánpótlás-nevelő Centrum:
Jelenleg a Sport utcai pálya tulajdonjogának 
tisztázása zajlik, ahol elsőfokon pert nyert a 
város a felszámolóval szemben, azonban fel-
lebbezés miatt a tárgyalás folytatódik. 
Amennyiben másodfokon is számunkra pozitív 
döntés születik, és ez az ügy lezárásra kerül, 

akkor tudunk a RUC 
ügyében is továb-
bi lépéseket ten-
ni. A Gyári út 
mellett találha-
tó építmény és 
a terület jelen-
leg a felszámoló-
hoz tartozik, a fél-
kész stadiont érintő 
eljárás lezárultáig ezen a 
területen semmilyen munkálatot nem folytat-
hatunk.  

Ipari parkok:
Minden Szi getszent-
mik lós iránt érdek-
lődő beruházóval 
folytatott tárgya-
láson előtérbe he-
lyezem azokat a 
feltételeket, melye-
ket egy esetleges 
szerződés aláírásával a 
beruházónak vállalnia kell. 
Elsősorban az úthálózat fejlesztése az, ami el-
engedhetetlen vállalása egy újonnan beköltöző 
cégnek. Ezáltal az idei évben a gerincút 4 sávra 
bővítése, körforgalmak építése, és a Massányi 
Károly út–II. Rákóczi Ferenc utca kereszteződé-
sének fejlesztése is megvalósítható. Ezzel 
együtt az innen származó adóbevételeknek 
köszönhetően tudtunk 2022-ben stabil gazda-
sági hátteret biztosítani a város működéséhez 
a válság ellenére is.

Tisztelettel:
Nagy János 

polgármester

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!
Az alábbiakban olyan, a város életét érin-
tő témákat szeretnék önöknek röviden 
összefoglalni, melyek - tapasztalataim 
szerint - többszöri tájékoztatás után is 
állandóan visszatérő kérdéseket vetnek 
fel, és leginkább foglalkoztatják a lakos-
ságot.

(A csapadékvízzel és közvilágítással kapcso-
latban felmerülő gondok bejelentésének me-
netéről további információt a következő ol-
dalon találnak.)
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ZÖLDÜLŐ BELVÁROS

Új környezet tárul elénk a Bajcsy-Zsilinszky utca egyik legforgalmasabb 
szakaszán. A piac melletti pihenő néhány hét múlva éri el teljes pompáját.

A Spar környéki 1250 nm-es, önkormányzati tulajdonú területen a 
viacolorozás és termőföld terítése után 60 db sáfrányfű, 20 aranylevelű 
japán gyöngyvessző, 18 vöröslevelű hólyagvessző, 5 bordólevelű juhar, 1 
hárs, 29 nyári orgona, 5 kékoszlopos boróka, 63 törpeborbolya, 51 vesszős 
köles, 250 évelő növény és cserje, a régi szökőkút helyén pedig az új szik-
lakert növényei várják velünk együtt a tavaszt. A felújított területre új 
padok (5 db), kukák (4 db), egy kandeláber, 10 apácarács-kerítés, fúrt 
kúttal kiépített automata öntözőberendezés és dézsákba telepített díszba-
bérok is kerültek.

A parkrekonstrukció kivitelezési munkálatait az Aries NKft. munkatár-
sai végezték.

Használják egészséggel, és kérjük önöket, hogy vigyázzanak a park 
tisztaságára, rendezettségére.
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A magyar kultúra napját ünnepeltük január 
9-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szín-
háztermében. Ünnepi köszöntőt Lupa János, 
városunk Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke, valamint Lakatos Mihály, a Kulturális 
és Inno vációs Minisztérium Művészeti Főosz tá-
lyának osztályvezetője mondott. Mindketten 
kihangsúlyozták a magyar kultúra fontosságát, 

mely meghatározó része identitásunknak. Az 
ünnepség keretein belül Nagy János polgár-
mester adta át a Somogyváry Gyula-díjat ifj. 
Nádasdy András balettművész, koreográfus-
nak. A díjon kívül más meglepetést is tartoga-
tott az este a művész úrnak, hiszen tanítványai 
megható műsorral köszöntötték őt a színpa-
don. Ezúton is gratulálunk!

Az ünnepen fellépett a Székely Miklós 
Városi Kórus, valamint László Attila zenész-
énekes, aki megzenésített verseket adott elő.

A Buda Környéki Tv rendezvényen ké-
szült felvételét a televízió honlapján 
(budakornyekitv.hu), A magyar kultúra 
napja Szigetszentmiklóson címen tekinthe-
tik meg.

NÁDASDY KAPTA A SOMOGYVÁRY-DÍJAT

1989-ben szerezte meg diplomáját a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán. Ettől az évtől 26 
éven át a Magyar Állami Operaház balett-
táncosa.

Vendégszereplései: Mexikó, Kína, Kanada, 
Portugália, Ausztria, Görögország, Japán, 
USA, Németország, Izrael, Nagy-Britannia, 
Ciprus, Hongkong, Tajvan

2003–2005. A Budapest Balett koreográfusasz-
szisztense.

2005 májusától a Budapest Balett művészeti 
igazgatója és szólótáncosa.

Magyar Táncművészeti Főiskola (Klasszikus 
Balett Pedagógus Szak 2005)

Színházi munkái: Mulat a Monarchia, Puccini: 
Manon Lescaut, Rossini: A sevillai borbély, 

Donizetti: Don Pasquale, Verdi: Aida, Mozart: 
Cosi fan tutte, Zeller: A madarász, Pataki–
Oravec: A kör, Theodorakisz: Zorba, Koltai–
Szűcs: Honfoglalás, Frederick: A rosszul őr-
zött lány, Vivaldi: Négy évszak

A felnövekvő nemzedék oktatását húsz éve 
kezdte el.

Jelenleg a szigetszentmiklósi Ádám Jenő művé-
szeti iskola balett tanszak vezetője, a mu si-
cal osztály vezető tanára, továbbá a csepeli 
Egressy Béni konzervatórium táncos- és szí-
nészképző tanára.

Növendékeivel rendszeresen fellépnek Sziget-
szentmiklós város kulturális rendezvényein, 
illetve magyarországi és külföldi produk-
ciókban. 

A Somogyváry Gyula-díjat Szigetszentmiklós Város Önkormányzata minden évben hagyo-
mányosan olyan személynek adományozza, aki a város kulturális, művészeti életében kezde-
ményezőként, segítőként és aktív szereplőként is kiemelkedő munkát végez. 

Ifj. Nádasdy András balettművész, koreográfus méltatása
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A reggeli zord idő sem tántorította el a segíteni vágyókat. Január 19-én 
a Vöröskereszt Szigetszentmiklós Városi Alapszervezet munkatársai 
11-től 18 óráig folyamatosan és nagy létszámban fogadták a lakosokat, 
akik önként nyújtották karjukat. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban 

116-an, köztük 10-en első alkalommal adtak vért. Egy véradással akár 
három élet megmenthető.

A humanitárius szervezet és az Országos Vérellátó Szolgálat nevében 
is köszönjük a szigetszentmiklósiak életmentő cselekedetét.

116 DONOR – 348 ÉLET

Paprikás krumpli, savanyúság, péksütémény, alma, körte, narancs, tea és 
egy zsák burgonya, továbbá az „Ez A Világ” Kft. felajánlásaként előre 
csomagolt főzelékek – személyenként ezeket az élelmiszereket osztották 
ki a Vitézi Rend Karitatív Részlegének, valamint a hozzájuk csatlakozó 
Magyar Vöröskereszt, illetve a Rescue 4x4 önkéntesei.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház parkolójában január 21-én étel-
osztáson várták a rászoruló személyeket egy meleg ebéddel és az elvihe-
tő élelmiszerekkel. A többségében nagy áruházak (Auchan, Lidl) élelmi-
szermentéséből származó árut a Vöröskereszt munkatársai átválogatják, 
és ezeket adományozzák a nélkülözőknek.

Fotón balról jobbra: Nagy János, Szigetszentmiklós város polgármestere; Perdiák János, a Vitézi Rend tagja; Fodor Antalné dr., a Magyar 
Vöröskereszt elnöke; Veres Kálmán János, a Vitézi Rend székkapitánya; Csernus János, a Magyar Rescue 4x4 parancsnoka. 

EGY CSOMAG GONDOSKODÁS
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Január közepétől már elérhetők a friss bevallási információk a 
NAV honlapján, sőt akik a NAV által elkészített bevallási ter-
vezetük felhasználása helyett mégis maguk szeretnék elkészíte-
ni bevallásukat, ők már hozzáférhetnek a 22SZJA-bevallás 
webes kitöltőprogramjához.

Már elérhető a 22SZJA személyijövedelemadó-bevallás nyomtatványa és a 
kitöltéséhez szükséges felület. Azok, akik maguk készítenék el bevallásukat, 
már használhatják a webes kitöltőprogramot is, ami a legegyszerűbben a 
NAV eSZJA-oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített 
bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők. A NAV-felület akkor 
is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapun keresztül 
nyújtja be a bevallását. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási 
nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZJA-oldaláról, 
illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell 
elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik 
postán a bevallásukat.

A bevallás kitöltése jóval egyszerűbb azonban, ha a NAV szja-bevallási 
tervezetét veszik alapul, ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az 
egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre 
kötelezett magánszemélyeknek is készül tervezet, de esetükben ahhoz, 
hogy a tervezetből bevallás legyen, azt beküldés előtt mindenképpen ki kell 
egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Az szja-bevallási és 
befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2023. május 22.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi  
igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkezik, már-
cius 15-től megnézheti saját adóbevallási tervezetét az eSZJA-oldalon  
(https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login).

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-ig, adóazonosító jele és 
születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet pos-
tázását: 

  SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon a következő formá-
ban:
SZJA(szóköz)adóazonosítójel(szóköz)ééééhhnn, 

  az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon, 
  levélben,
  a BEVTERVK

(https://nav.gov.hu/.../nyomtatvanykitolto.../BEVTERVK) 
formanyomtatványon,

  telefonon, a 1819-es hívószámon, 
  személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén 
is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A rendelkező nyilatkozat 
benyújtásának határideje 2023. május 22.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

INDUL AZ IDEI 
eSZJA-SZEZON
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Szigetszentmiklós Város Önkor mány zat Kép-
viselő-testülete a 21/2014. (XI. 27.) számú Helyi 
adókról szóló önkormányzati rendeletét a 
18/2022. (XI. 28.) számú rendelettel módosította.

2023. január 1-jétől az építményadó mértéke az 
alábbiak szerint módosult: 
a)  üdülő esetén 600 Ft/m²/év,
b)  üdülő esetén, a Duna-parti sétányok mindkét 

oldalán és a tóparton 700 Ft/m²/év,
c)  garázs esetén 0 Ft/m²/év,
d)  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. 

§ 11. pontja szerinti egyéb nem lakáscélú, 
vagy üzleti célt, vagy a vállalkozási tevékeny-
séget szolgáló épület vagy épületrész

da)  50 m2-t meg nem haladó része után 800 Ft/
m²/év,

db)  50 m2-t meghaladó, de 500 m2-t el nem érő 
része után 1000 Ft/m²/év,

dc)  500 m2-t meghaladó, de 1000 m2-t el nem 
érő része után 1300 Ft/m2/év,

dd)  1000 m2-t meghaladó része után 1800 Ft/ 
m2/év,

e)  a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, 
nevelési, oktatási tevékenység céljára szolgáló 
épület esetén 0 Ft/m²/év,

f)  lakás esetén 600 Ft/m2/év.

Az adózókat, akiket az adó mértékének válto-
zása érint, határozatban értesíti az adóható-
ság a fizetendő adó összegéről. A 2023. január 
1-jétől adóköteles építmények bevallásának 
határideje január 15-én lejárt. Kérjük az adó-
zókat, hogy akinek adóköteles építmény van a 
tulajdonában és építményadó-bevallási köte-
lezettségének határidőben nem tett eleget, 
szíveskedjen haladéktalanul megtenni. 

Ezúton tájékoztatjuk az adózókat, hogy 
2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó    
devizában történő megfizetéséről szóló 
366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi 
iparűzési adót euró vagy amerikai dollár 
devizanemben is megfizethetik.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 
számlaszáma: 

10023002-00344135-02120018
Számla IBAN-száma: 

HU91 1002 3002 0034 4135 0212 0018

Bővebb tájékoztatást a március hónapban 
megküldésre kerülő számlaegyenlegen talál 
vagy az adóhatóságtól kérhet.

Moldván Valéria
adóhatósági osztályvezető

HELYIADÓ-HÍREK

Az Aries Nonprofit Kft. sokrétű, szerteágazó 
munkát végez városunkban, környezetgazdál-
kodás, távhőszolgáltatás és városgondozás te-
rületeken. Ezek jellegét és módját az önkor-
mányzattal kötött éves feladatellátási szerző-
dések szabják meg társaságunk számára. 
A  közterület- és parkfenntartási tevékenysé-
günk alá tartozó szerződéses közterületen cé-
günk felel a járdától az útszegélyig terjedő fe-
lület tisztán tartásáért. 

Társaságunk igyekszik a lakosság és a vá-
rosvezetés igényeit figyelembe véve városunk 
tisztaságát megóvni, arculatát folyamatosan 
pozitív irányba emelni. Azonban e munkálatok 
a szerződéses területekre terjednek ki, és a 
város többi pontján az ingatlanhasználók 
együttműködésével valósíthatjuk meg azt a 
célt. Minden lakótársunkat arra kérjük, hogy 
fogjunk össze ezért, mert kizárólag együtt ér-
hetjük el! 

Példamutatásul társaságunk munkatársai 
az év elején olyan területeken is végeztek hul-
ladékmentesítést, zöldfelület-tisztítást, mely 
nem tartozik az Aries NKft. szerződéses felada-
taihoz. Kultu rált, tiszta közlekedést biztosítva a 
kollégák rendbe tették, összeszedték a gondat-
lanul elszórt hulladékot, cigicsikkeket a Gyári 
úton a Határ úttól az Ifjúság útjáig, és a 
Bajcsy-Zs. utcán, a Jókai utcai körforgalomig, 
tehát azokon a járdaszakaszokon is, ahol ez a 
feladat az ingatlanhasználó kötelezettsége lett 
volna. Akciónkkal szeretnénk felhívni a lakos-
ság figyelmét arra, hogy közös célunk az, hogy 

egy tiszta, élhető városunk legyen, melyben 
rendezett környezetben nőhetnek fel gyerme-
keink egy környezettudatos közösségben.

A tiszta környezet fenntartásáért minden 
egyes lakos felelős városunkban. A felelősséget 
és kötelezettséget több jogszabály is előírja. 
A  közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete által hozott 27/2015. (X. 01.) 
önkormányzati ren de le té nek idevágó része az 
alábbiakat írja elő:
  1. § A rendelet hatálya Szi get szentmiklós 

v áros közigazgatási területén lévő belterületi 
ingatlanokra terjed ki.

  2. § Az ingatlanok tisztán tartásáról az ingat-
lan tulajdonosa vagy tényleges használója (a 
továbbiakban: használó) gondoskodik.

  3. § (1) A használó köteles az ingatlant és az 
ingatlan telekhatárától az úttest széléig ter-
jedő közterületet tisztán tartani, gyom- és 
gazmentesíteni, hó- és síkosságmentesíteni, 
valamint az ingatlant olyan módon megmű-
velni, amely az ingatlanhasználati céllal 
összhangban van.
Továbbá az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 

együttes rendelet a köztisztasággal és a tele-
pülési szilárd hulladékkal összefüggő tevé-
kenységekről az alábbi rendelkezést tartal-
mazza:
  6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendel-

kezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiá-

nyában egy méter széles területsáv, illető-

leg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület);

b)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és en-
nek műtárgyai, továbbá

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésére 
és körüljárására szolgáló terület tisztán 
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és más hulla-
dékok eltávolításáról.

Arra kérjük önöket, hogy dolgozzunk együtt a 
közös cél elérése érdekében!

Aries NKft.

KÖZÖS CÉL VÁROSUNK TISZTASÁGA!
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A szelektív haszonanyagok 
gyűjtési feladatát Sziget szent-
miklóson, valamint Sziget ha-
lom és Halásztelek települése-
ken is az Aries Nonprofit Kft. 
Környezet gazdál ko dási egysé-

ge a helyi önkormányzati rendeletekben foglal-
tak alapján végzi. A szelektív haszonanyag-
gyűjtés célja, hogy a háztartásokban keletkező 
még hasznosítható anyagok külön gyűjtésével 
lehetővé tegye azok újrahasznosítását, ipari 
feldolgozását, ezzel csökkentve a lerakókba 
kerülő hulladék mennyiségét, így védve kör-
nyezetünket. 

Családi házas és üdülőövezetben a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés esetében szelek-
tív hulladékgyűjtő zsákokat alkalmaz a cég. 

Az átlátszó, sárga színű PET felirattal 
ellátott arieses zsákok kizárólag PET- (pl. 
üdítős, ásványvizes) és HDPE- (pl. öblítős, 
tusfürdős) palackok, alumínium üdítős- és 

sörösdobozok, továbbá konzervdobozok 
gyűjtésére szolgálnak, valamint ebben a 
zsákban helyezhetők el a például tejes 
TETRA PAK italos kartondobozok is. 

A kék színű felirattal ellátott zsák a pa-
pír hulladék (újságpapír, szórólap, könyvek, 
füzetek) gyűjtésére szolgál.

Nagyon fontos, hogy a zsákokat a vegyes, 
kommunális hulladék tárolására szolgáló ku ka-
edényzettől kissé távolabb, az éves szelektív 
hulladékbegyűjtési időpontok napján reggel fél 
7-ig kell kihelyezni az ingatlan elé.

A kommunális hulladék elszállítása és a 
szelektív hulladék begyűjtése két külön célgép 
feladata, ezért kérjük, hogy a kukaedényzet ki-
ürítése után a szelektív zsákokat ne távolítsák 
el az ingatlan elől. Munkatársaink az elszállított 
zsákok helyett a begyűjtött mennyiséggel 
megegyező darabszámú zsákot hagynak a 
helyszínen.

Szolgáltatási területeinken lehetőséget biz-
tosítunk a szelektív hulladékok 120 literes, ügy-
felek által beszerzett kukaedényzetben történő 

gyűjtésére is, amennyiben az ügyfél írásban ér-
tesítette a gyűjtőedény-beszerzésről a társasá-
got, és azokat a bennük elhelyezett haszonanya-
gok feliratával ellátta.

A szelektív haszonanyagokat egész év fo-
lyamán korlátlan mennyiségben helyezhetik el 
az ügyfelek az „Aries” Szigetszentmiklós, Határ 
út 12–14. sz. alatt üzemelő átvételi helyen, 
hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között, szomba-
ton 8-tól 14 óráig.

Közös célunk környezetünk megóvása, a tisz-
tább, fenntartható élet biztosítása magunk és 
gyermekeink számára. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Szigetszentmiklós, Szigethalom és 
Halásztelek lakosságának a szelektív hulladék-
gyűjtésben tanúsított részvételét és együttmű-
ködését, melynek eredményeként 2022. évben 
közel 1 500 000 kg szelektív csomagoló ha-
szonanyag begyűjtését tudtuk megvalósítani!

Amennyiben kérdése lenne, személyesen, te-
lefonon vagy e-mailben is állunk rendelkezé-
sére az alábbi elérhetőségeken:

KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12–14.

Hétfő: 7.00–19.00
Kedd, szerda, péntek: 7.00–18.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel

E-MAIL: titkarsag@arieskft.hu
TELEFON: 24/442-927 

 24/367-166
 24/367-016
 24/367-376
 24/367-476

Lakossági ügyfélszolgálat melléke: 136
Aries Nonprofit Kft.

A Kisváros januári számában, továbbá az Aries Nonprofit Kft. Köz-Szolgálat című 
tájékoztató kiadványában az olvasók már megtalálhatták a hulladékgyűjtés éves 
menetrendjét. Aktuális és rendszeres tájékoztatóinkban további részletekkel szeret-
nénk segíteni a lakosság és a szolgáltató közötti zökkenőmentes együttműködést.

A FENYŐFÁK ELSZÁLLÍTÁSA

Szervezetten gyűjtjük össze és 
úgynevezett fenyőfajáratokkal 
szállítjuk el a már feleslegessé 
vált karácsonyfákat. Tapasztalatok 
szerint vízkeresztet, azaz január 6-át 
követően akár másfél hónapig is eltart a 
kihelyezési dömping. Amennyiben még önre is 
vár ez a feladat, kérjük, hogy az 1 méternél 
magasabb fát, a könnyebb rakodás érdekében, 
vágják ketté, majd a hulladékszállítási napon 

helyezzék ki a kukaedényzetek mel-
lé. Ebben az esetben figyelni kell 
arra, hogy ne akadályozzák sem a 
gyalogosokat, sem az úttesten 
történő parkolást, illetve a gépjár-

műforgalmat.
A társasházi övezetben a megszo-

kott gyűjtőpontokra lehet kihelyezni.
Becslések szerint három szolgáltatási terü-

letünkön mintegy 25 ezer darab tűlevelűt 
gyűjtünk be az utcákról, majd újrahasznosítás 
céljával komposztálótelepre viszünk.

A 2023. ÉVI 
KUKAMATRICA

Az NHKV Zrt. által 
kiállított 2022. IV. 
negyedéves számla 
mellékleteként talál-
ják meg ügyfeleink a 
2023. évi regisztráci-
ós matricát, hátolda-
lán a 2023. évi ün-
nepnapokon esedékes 
hulladékszállítás, vala-
mint a szelektív hulladék 
és zöldhulladék begyűjtés időpontjait. A 
számla kézbesítése 2023. január hónap 
végén történt.
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Február 9., csütörtök  18.00
Magyar Gábor Patak Fesztivál díja-
zott festőművész kiállításának 
megnyitója. Kiállítást megnyitja: 
Szemadám György Munkácsy-díjas 
festőművész, író, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja, érdemes és 
kiváló művész. Kiállítás megtekinthe-
tő: március 9-ig. Bejelentkezés, cso-
portvezetés: 20/99-35-955.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház (VKKH) Városi Galéria

Február 17., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör: Finn 
Kultúra Napja, előadás a finn nép-
viseletről. Előadó: Zólyominé Kovács 
Ildikó. Helyszín: VKKH

Február 18., szombat  15.00
Farsangi Családi Délután a Német 
Nemzetiségi Klub közreműködésé-
vel. Handabanda Zenekar – BÁL, BÁL, 
MASZKABÁL (farsangi koncert)
Elmúlik a tél, közeleg a tavasz.
Nagy a sürgés-forgás, mindenki varr, 
ragaszt. Készülnek a jelmezek és sül-
nek a farsangi fánkok, új dalok egy 
vidám hangulatú jelmezbálhoz…
Kicsiknek, nagyoknak és a lélekben 
örök gyerekeknek, azaz mindenkinek!
Kézműves foglalkozások, arcfestés.
Farsangifánk-sütés a Német Nem ze-
tiségi Klub közreműködésével.
Helyszín: VKKH-színházterem

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

Február 18., szombat  17.00
Szigetszentmiklósi színházi elő-
adások: Balkon kilátással, egy 
részben
A Jóbarátok egyik írójának komédiája 
rengeteg humorral mutatja be az em-
beri játszmák változatos és hol vérre 
menő, hol röhejes természetrajzát. 
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI Hangversenyterem 

Február 18., szombat  19.00
Ifjúsági és Felnőtt-táncház
Élő zene: Horváth Tünde és zene-
kara. Tánctanítók: Kulcsár Luca és 
Győri Sipos Gergő. Helyszín: VKKH

Február 22., szerda  17.30 
FINISSZÁZS: Szabó Ajna szigetszent-
miklósi alkotó kiállításának záróese-
ménye az Aula Galériában. A tárlaton 
láthatóak természetábrázoló képek és 
a Szent Korona zománcképei inspirál-
ta üvegfestmények.
További információ: 20/99-35-955. 
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Február 23., csütörtök 
18.00–20.00

Kommunizmus Áldozatainak Em-
lék napja alkalmából
„…ti is élni fogtok” – Pógyor István 
mártírhalála című dokumentumfilm 
vetítése. A vetítést követően beszélge-
tés a film forgatókönyvírójával és ren-
dezőjével, Ablonczy Bálinttal.
Pógyor Istvánt, a józsefvárosi refor-
mátus gyülekezet egykori presbiterét, 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesület mind-
össze 49 éves nemzeti titkárát 1951. 
június 7-én tartóztatta le az Állam-
védelmi Hatóság. Hamis vádak alap-
ján hosszú börtönbüntetésre ítélték. 
So ha sem szabadult, mert a börtön-
ben elszenvedett kínzásokba 1953-
ban belehalt. A film dramatizált jele-
neteiben a főhőst Trill Zsolt, a 
Nemzeti Színház színésze játssza. 
Helyszín: VKKH

Február 24., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör: Finn 
Kultúra Napja, előadás a finn nép-
viseletről. Előadó: Zólyominé Kovács 
Ildikó. Helyszín: VKKH

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

Február 27.–március 1.,
hétfő-szerda  9.00, 10.30

Gyermekszínház

A Holdvilág Kamaraszínház és a 
Batyu Színház koprodukciója – 
Rémusz bácsi című eladása
Történetünk főhőse egy gyerkőc, aki 
gyakran unatkozik, mert szülei sokat 
dolgoznak és nincs mindig idejük rá…
A gyerkőc el-elcsatangol, és egy nap 
bekukkant a szomszéd ezermesterhez,
Rémusz bácsihoz, aki ki nem fogy a 
mesékből… Hát csoda, hogy a gyerkőc 
állandó vendég lesz nála?
Helyszín: VKKH-színházterem és AMI

Március 1-jétől április 6-ig
Történelem és művészet találkozá-
sa című TŰGOBELIN-kiállítás
Ka zincbarcikai Gobelin Öltögetők Kö-
rének vándorkiállítása. Magyar kasté-
lyok, várak, történelmi alakok Má tyás 
királytól Rákócziig. 
A kiállítás április 6-ig megtekinthető. 
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Március 7., 14., 21., 28.,
kedd  09.30–11.30

Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH-oktatóterem

Március 4., szombat  10 óra 
Csipkézett KERÁMIA. Workshop 
Hubert Kingával
Részvételi díj 800 Ft. Regisztrációhoz 
kötött. Információ: 20/99-35-955. 
A workshopon minden korosztályt vá-
runk, előzetes tapasztalat nem szüksé-
ges. Egy alkotási folyamatot szakmai 
vezetéssel viszünk végig. 12 év alatti 
gyerekek csak felnőttfelügyelettel ve-
hetnek részt, mely a közös alkotásra jó 
alkalom. Szervező: VG Lurkó Klub. Ki-
kap csolódás, kapcsolaterősítés az al-
kotás segítségével.
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Március 4., szombat 
Városi nőnap. Szervező: VKKH. 
Helyszín: VKKH-színházterem

Március 7., kedd  16.00
Nőnapi köszöntő. Szervező: Német 
Nemzetiségi Önkor mányzat.
Helyszín: VKKH-színházterem

Március 9., csütörtök  18.00
Életmódváltó Klub
„Gyökerek nélkül nem lehet élni. 
Örökölt és továbbadott minták.”
Előadó: Sütő Annamária Babi
www.asszonykepzo.hu
Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyugdí-
jas, diák. Helyszín: VKKH

Március 11., szombat 9.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a 
bébikortól a tinédzserkorig, babako-
csit, etetőszéket, gyerek-autóülést és 
sok más hasznos dolgot.
Előzetes jelentkezés: február 9., csü-
törtök 8.00 órától. Helyszín: VKKH

Március 15., szerda 
9.00 és 10.00

Ünnepi megemlékezés az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóján
Ünnepi beszéd, koszorúzás
Közreműködők: Székely Miklós Városi 
Kórus; Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI Fúvószenekara; Múzsák Társulat 
előadóművészei; Vitéz Mikecz Kálmán 
Huszárbandérium. Helyszín: Városi 
Temető, Polgármesteri Hivatal

Március 16., csütörtök  18.00
Kovács Johanna Patak Fesztivál-
díjazott festőművész kiállításának 
megnyitója a Városi Galériában. 
Kiállítást megnyitja: Sinkó István kép-
zőművész, művészeti író, a Magyar 
Festők Társaságának elnöke. 
Kiállítás megtekinthető: április 6-ig. 
Bejelentkezés, csoportvezetés:
20/99-35-955.
Helyszín: VKKH Városi Galéria

Március 17., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub: 
Fellép: Gereben Zita Quintet
Jegyárak: 3000 Ft/felnőtt, 2500 Ft/
nyugdíjas, diák. Helyszín: VKKH

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

2023. februári és márciusi programajánló
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Idén az enyhe idő vagy épp a magas 
benzinár miatt sokan járnak bicikli-
vel télen is, ami bár tényleg olcsó 
és egészséges módja a közleke-
désnek, több odafigyelést kíván 
mind a kerékpárosoktól, mind az 
autósoktól, mint a többi évszakban.

A korai szürkületben és sötétedés-
ben sokkal nehezebb észrevenni egy kivi-
lágítatlan kerékpárt, sötétben pedig szinte lehe-
tetlen, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy 
megfelelően lássunk és látszódjunk.

A kettő között bőven van különbség, hiszen 
sok kerékpároslámpa nem alkalmas arra, hogy 
teljes sötétben nagy területet bevilágítson előt-
tünk, ezért annak, aki rendszeresen ilyenkor bi-
ciklizik, érdemes nagyobb teljesítményű lámpát 
beszereznie, míg a láthatóságot a fényvisszave-
rő mellénnyel növelnie. Lámpáinkat pedig már a 
korai szürkületben is kapcsoljuk be, főleg, ha 
autóúton biciklizünk. Ilyenkor az autósoknak be 
kell tartaniuk előzésnél az 1,5 méteres biztonsá-

gi távolságot, ha tehát éppen szembe 
is jönnek, ne előzzük meg a bi ciklist!

A legbiztonságosabban persze 
egy különálló kerékpárúton halad-
hatunk most már Sziget szent-
miklóson is, hiszen elkészült a vá-

ros új beruházása: 3, egymással 
összeköttetésben álló szakaszon te-

kerhetünk irányonként egy sávon.
Az első szakasz a Csepeli 

út mellett fut a Leshegy úttól 
a Lehel utcáig, majd azon a 
Petőfi Sándor utcáig, onnan-
tól pedig a buszfordulóig. Bár 
a hivatalos átadásra júniusig 
még várni kell, az utakat már 
most is használatba vehetjük, 
hiszen kész, biztonságosan használható álla-
potban vannak.

A beruházáshoz kapcsolódóan az önkor-
mányzat szemléletformáló kampányt indít: 
 ennek keretében az autósok „Figyelek Rád” 

matricát és információs lapot kapnak majd 
februárban a város legforgalmasabb csomó-
pontjánál, hogy ne felejtsék el betartani előzés-
kor az 1,5 méteres távolságot, a kerékpárosok 
pedig a láthatóságukat segítő eszközt.

Ezt követően a tavaszt a „Tekerj munkába!” 
cégek közötti verseny indítja, amelyben az a 
helyi vállalkozás győz, amelynek legtöbb dolgo-
zója megy munkába biciklivel a kampány alatt.

Fontos, hogy a gyerekeket 
is minél előbb bevonjuk a fe-
lelősségteljes, biztonságosan 
közlekedők körébe, nekik szól 
majd a rajzverseny és a 
„Klassz a KRESZ” szabadtéri 
program májusban.

Az eseményekről, az új kerékpárútról és a 
biciklizésről is hasznos dolgokat találnak a 
Bringázz Szigetszentmiklós! Facebook-
oldalán, valamint az Instagramon: 
bringazz_szigetszentmiklos

KÉT KERÉKEN TÉLEN IS
A Bringázz Szigetszentmiklós! sportközösség írása

Kisváros: Ezek szerint jól indult 
az év?
Virág Róbert: Valóban, bár amikor 
októberben egyszerre zárt be a bá-
zisunknak számító Oázis, valamint 
a Csepeli strand uszodája, annak is 
örültem volna, hogy végig tudjuk 
játszani a szezont. De, ahogyan 
mondani szokták, ha kellően kitartó 
vagy, akkor a sok nehézség meg-
erősít. Ebben a helyzetben a gyere-
kek, szülők, edzők eltökéltsége át-
segített a nehézségeken. A tököli 
uszoda befogadta vízilabdázóinkat 
és úszóinkat, köszönet érte Tököl 
polgármesterének, Hoffman Pál-
nak. A befektetett munka pedig 
szép lassan megmutatkozik a gye-
rekek fejlődésében és eredmények-
ben is. Ezért is vagyok büszke csa-
patunk minden apró sikerére.

KV: Szigetszentmiklóson és kör-
nyékén nincs hagyománya a ví-

zilabdának. Mégis, hogyan sike-
rült gyökeret ereszteni ennek a 
sportágnak?
VR: A vízilabda Magyarországon 
nem csak egy sikeres sportág, ha-
nem egy különleges életérzés is. Ezt 
hirdetve kezdtük a szervezést há-
rom éve, tudva azt, hogy nem lesz 
sétagalopp. Tisztában voltunk az-
zal, hogy létesítményhelyzetünk 
korántsem optimális. Közben jött a 
pandémia, majd az energiaválság 
okozta bezárások. De, ahogyan 
mondtam, mindenki eltökélt, és bí-
zunk a jövőben. Sokat segített a 
kormányzati, önkormányzati és 
szülői támogatás.

KV: Hogyan áll a miklósi tan-
uszoda ügye?
VR: A Magyar Úszó Szövetség és a 
Magyar Vízilabda Szövetség által 
meghirdetett „Úszó Nemzet” prog-
ram szakmai része azt a célt tűzte ki, 

hogy minden gyermek már ovis-
korban tanuljon meg úszni. Az infra-
struktúra-fejlesztési részben pedig a 
kormány segítségével folytatódik a 
tanuszoda-építési akció. A program 
keretében városunkban kiválasztásra 
került a helyszín, valamint a 6 pályás, 
25 m-es uszoda típusterve.

Sajnos a gazdasági helyzet miatt 
a folyamat leállt, de reménykedünk 
benne, hogy ha újraindul, az elsők 
között épülhet meg a miklósi tan-
uszoda. Akkor lenne valódi „ottho-
nunk”, és bátrabban tervezhetnénk 
hosszabb távra.

KV: Mik lehetnek ezek a tervek?
VR: Jelen pillanatban két korcso-

porttal működünk: a versenyzői 
csoportban a 2011-12-13-as szüle-
tésű gyermekek vízilabdáznak, fiúk 
és lányok vegyesen, míg az előké-
szítőben 5-6-7-8 évesek sportol-
nak, tanulják az úszás alapjait kü-
lönböző szinteken.

Folyamatosan vannak új jelent-
kezők, s bár, mint mondtam, ne-
hézségeink vannak, minden gyer-
meket nagy szeretettel fogadunk, 
és azon dolgozunk, hogy minél 
előbb ők is megszeressék a sport-
ágat, valamint megtapasztalják azt 
a különleges életérzést, amit az 
úszás és a vízilabda nyújt. (Je lent-
kezni a sport szi getse@gmail.com 
e-mail-címen lehet.)

MENEKÜLÉS A GYŐZELEMBE!
Bravúros győzelmet aratott a Sportsziget SE Gyerek 
IV. korosztályos vízilabdacsapata az OSC II. ellen az év 
első bajnoki mérkőzésén. Virág Róbertet, a Sportsziget 
SE elnökét kérdeztük a vízilabdáról, a szakosztályról, 
a miklósi tanuszodáról, a jövőről.
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A FUTÁSNAK EGY ÚJABB FELLEGVÁRA 
NŐHETETT KI VÁROSUNKBAN

A Szigetszentmiklós Női Kézilabda SE játéko-
sai, Horváth Bianka (fotó jobb oldalán) és 
Rupp-Müller Lilla a három évig tartó Komplex 
Tehetség Program első hétvégéjén vehetett 
részt a közelmúltban.

A lányok izgatottan vágtak neki a kecske-
méti hétvégének, aminek során a gyakorlati 
feladatokon és fejlesztésen túl mentális és 
elméleti képzésben is részesülhettek.

A Magyar Kézilabda Szövetség által létreho-
zott program célja a 12–14 éves sportolók 
személyre szabott fejlesztése és a tehetséggon-
dozás. A kiválasztott 6. osztályos tanulók egy 

olyan képzésben szerepelhetnek, melynek so-
rán egyéni képességeiket és technikai ismeretei-
ket folyamatosan, egymásra épülve fejlesztik.

A lányok egyéni beszámolói alapján a hét-
vége intenzív volt, ugyanakkor mindketten 
boldogan vettek részt, és várják a következő 
összetartást.

„A program létezése és a lehetőség a beke-
rülésre jó motiváció lehet minden játékosnak 
a korosztályban, nem utolsósorban pedig ha-
talmas büszkeség az egyesület számára, hogy 
két játékosunk is ott lehetett, ezzel képviselve 
az SZNKSE-t” – tudatta lapunkkal Czahesz 

Noémi, az egyesület kommunikációs sport-
munkatársa. Gratulálunk a résztvevőknek, és 
további sok sikert kívánunk!

Közeleg az idei Miklósi Futónap időpontja, a 
népszerű verseny startvonalához minden év-
ben gyerekek és idősebbek, amatőrök és profik 
is állnak. Ki kocog, ki sprintel, ki kitartóan, 
hosszú kilométereken át teszi lábait, egyiket a 
másik után.

De miért érdemes futni? Tényeket és taná-
csokat mutatunk be Simsik Zoltánnal, a 
Szigetszentmiklósi Futóklub alapítójával, a 
Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület alapító 
tagjával és egyben elnökhelyettesével. 

Simsik Zoltán: Futni első-
sorban az egészségesebb 
testért és lélekért érdemes, 
futás közben jó ötletek szü-
lethetnek, segít kikapcsolni 
a mindennapi gondokból. 
Futni lehet egyedül vagy a 
legjobb barátoddal, edző-
társaddal, vagy csoportos 
edzésként, például velünk. 

A futáshoz motivációra van szükség, ez na-
gyon sok minden lehet, ilyenek a futóversenyek, 
mint pl. a Miklósi Futónap, az egyre jobb ered-
mény elérése saját magunkhoz képest, vagy egy 
olyan kihívás, amit még előtte soha nem teljesí-
tettünk. Motiválhat a közösségi futás, ahol ba-
rátkozhatunk, és jó látni példaképeket, akik már 
előrébb járnak, már „kitaposták” előttünk az 
utat. A jó hangulat soha nem marad el.

Magasabb üzemmódba kapcsolhatunk 
a mindennapi élet minden területén.

A futás és a gyaloglás is fittebbé tesz minket. 
Több energiánk lesz a munkához, a családi teen-

dőkhöz, a gyermekeinkhez, Javul az anyagcsere, 
a koncentráció, növekszik a zsírégető képesség, 
kitartóbbakká válunk. Ha a futás diéta mellé 
társul, akkor könnyebben szabadulhatunk meg a 
felesleges kilóktól, illetve egyre nagyobb távokat 
leszünk képesek teljesíteni.

A futás növeli a tüdőkapacitást, az edzések 
során a szapora lélegzetvételek egyre szabályo-
zottabbá, mélyebbekké válnak. Ha már beszél-
getni is tudunk a futótárssal, akkor jó úton já-
runk. A futás emeli szervezetünk természetes 
antioxidáns-szintjét, ezáltal még jobban óvhat-
juk egészségünket, növeli a fájdalomküszöböt, 
változatos edzés közben csillapodhatnak a fáj-
dalmaink. Pozitív hatása van a vérnyomás 
szabályozásában, heti 3-4-szeri rendszeresen 
végzett tevékenység segít a magas vérnyomás 
csökkentésében. A mozgás és gyógyszeres te-
rápiája mellett természetesen az életmódvál-
tásnak is nagy szerep jut.

Ép testben ép lélek

– tartja a mondás. A gondok nem tűnnek el, de 
a stresszes mindennapokban a futás célokat 
adhat, kihívásokat, pl. egy futóversenyen való 
részvételt, amire az embernek már készülnie kell, 
saját erejére és akaratára támaszkodva, megerő-
södve önmagában, lelki gyógyírt adva a bajokra. 
Kimutatták, hogy a futás jó hatással van és kife-
jezetten ajánlott a depresszióra. 

A futásnak megvan a maga varázsa, szellemi 
fejlődést is nyújthat. Egyedül lehetsz, zenét hall-
gathatsz, át lehet gondolni nyugodtan az élete-
det, a munkádat, megoldásokat kereshetsz, kinn 
lehetsz a szabadban, szabadon, egyszóval jól 
érezheted magad a bőrödben.

Csak az ajtón kell kilépni, és GO!

Alapvetően mindenhol lehet futni. Váro-
sunkban a csendesebb és forgalmasabb utcák 
is megfelelőek. A Lakihegyi adótoronynál a bi-
cikliút, a Kis-Duna menti út, a tanösvény és a 
sétányok mellett egyértelműen a legalkalma-
sabb hely a Kéktó Szabadidőpark. A rekortán 
burkolattal ellátott futópályája sima, egyenle-
tes és rugalmas, a betontól lényegesen puhább 
talajt biztosítva védi ízületeinket. Itt kocsiktól 
elzártan, biztonságban tehetjük meg első vagy 
már sokadik kilométereinket, és találkozhatunk 
szintén futókkal, akik inspirálhatnak minket a 
futásra, vagy éppen fordítva, mi inspirálhatjuk 
őket a rendszeres testmozgásra egy egészsége-
sebb életmód reményében.

Csillagos 5-öst adunk a Szigetszentmiklósi 
Futónapra

A széles körű tábort képviselő Sziget szent-
miklósi Futóklub és az egyesület legelszántabb 
tagjai is csillagos 5-ösre értékelik a szervezést. 
Örülünk és büszkék vagyunk, hogy Sziget-
szentmiklóson már nekünk is van futóverse-
nyünk, és igazán elmondhatjuk, hogy kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt lehetőség van különböző 
távokban elindulni, megmérettetni itt, a Cse-
pel-szigeten, ahol a futásnak egy újabb felleg-
vára nőhette ki magát a Miklósi Futónap által.

Más versenyek mellett motivációt ad szá-
munkra a rendszeres edzésre, és hogy évről 
évre a lehető legjobb időeredménnyel érjünk 
célba, mert nekünk, amatőr sportolóknak a 
részvétel, az ott tapasztalt hangulat, élmények 
mellett az önmagunkból kihozható lehető leg-

TEHETSÉG PROGRAMBAN AZ SZNKSE LÁNYAI
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jobb forma a célunk, kisebb távokban sokszor 
gyerekeinkkel együtt futva, támogatva őket 
egy boldogabb és egészségesebb élet elérése 
érdekében.

ÚTMUTATÓ KEZDŐ FUTÓKNAK

Avagy felkészülés életed első Miklósi Futónapjára. 
Mielőtt belevágsz ebbe a kalandba, azt tedd fo-
kozatosan és lehetőleg sérülésmentesen.

Először is keress valami pályát, ahol többen is 
futnak, vagy ha más nem, de a környező ház-
tömböket is körbefuthatod, legyen ez akár 400 
méter vagy több kilométer nagyságrendű.

BEMELEGÍTÉS

Az edzés a bemelegítéssel kezdődik, ez történhet 
az otthonodban vagy a kiválasztott pályán, mint 
pl. a Kéktó Szabadidőpark. Kb. 10-15 percet fog 
igénybe venni, olyan gyakorlatokat érdemes el-
végezni, amiket az iskolában testnevelésórán is 
tanultál, helyben futás, karkörzés, kaszálás stb., 
tehát de jó, hogy ilyeneket tanítottak meg a ta-
nárok, mert most ez nagyon hasznos. Ezeknek a 
gyakorlatoknak a célja az izmok bemelegítése, 
vérkeringés fokozása, ízületek kimozgatása, 
testtudat kialakítása, minden mozdulatot kellő 
óvatossággal, lassan végezzünk, kerüljük a hirte-
len mozdulatokat.

Amikor elkezded a futást, lehet, hogy nem 
fogod sokáig bírni, lehet, hogy csak pár száz 
méter lesz, de ez ne tántorítson el a futástól, és 
ha elfáradtál, akkor csak gyalogolj, majd kipi-
henten fuss tovább!

Több ilyen kört tegyél meg, és legyen célod! 
Példának kedvéért, ha sikerül 5 kört lefutnod egy 
400 méteres pályán vagy felváltva gyaloglással 
kombinálva, akkor minden második nap próbáld 
megismételni, de heti 3-4-szer végzett testedzés 
(min. 30-45 perc) nemcsak a vérnyomásra, ha-
nem a szénhidrát-, illetve zsíranyagcserére is 
rendkívül kedvező hatással lesz.

Ha már többször teljesítetted a kitűzött célt, 
akkor érdemes az időt is mérni, hogy legköze-
lebb már tudd mihez tartani magad, és ösztö-
nözni tudjon a jobb teljesítményre, vagy egysze-
rűen csak a szinten tartás végett.

Ahogy fejlődsz, úgy egyre többet fogsz fut-
ni és kevesebbet gyalogolni az adott távon, 
majd egy idő múlva ez már folyamatos futássá 
alakul.

EDZÉSNAPLÓ

Érdemes edzésnaplót vezetned, amelybe napok-
ra levezetve beírhatod a lefutott vagy legyalo-
golt kilométereid számát, az eltelt időt és egyéb 
érdekes adatokat is az edzéssel kapcsolatban. 
A  naplód segítségével nyomon követheted a 
fejlődésed, és a jövőbeni napok még üresen ha-

gyott rubrikái ösztönözni fognak arra, hogy azt 
majd kitölthesd a lefutott edzéseid adataival.

ÜTEMES LÉGZÉS

Kezdetben javasolt az ütemes légzés, pl. „kettőt 
be- és kettőt kifúj” irányelv, de ahogy erősödik a 
tüdőd, ez akár 1 folyamatos belégzéssé és kilég-
zéssé is alakulhat, de az alapelv, hogy lélegezz 
mélyeket!

FUTÓTÁRS

Van még egy nagyon jó tanács kezdő futó számá-
ra, hogy keress egy futótársat, keress valakit, aki 
szívesen futna veled, és akár szívesen venne részt 
veled a Miklósi Futónapon, na, így már nehezen 
fogsz lemondani egy edzést, mert a futótársad 
számít rád, és nem hagyhatod cserben, és ez for-
dítva is igaz, így az eddigi írásnak talán ez a leg-
fontosabb része, mert együtt erősebbek vagytok!

Persze futhatsz egyedül, de egy vagy két fu-
tótárssal már igazi „közösségi futásokon” ta-
pasztalt hangulatot is megtapasztalhatsz, ami 
csupa jókedv és kacagás.

TÁVEMELÉS és TEMPÓ

Ahogy haladsz hétről hétre az edzésben, akkor a 
távot is megemelheted, de csak fokozatosan, pl. 
egy körrel többet futhatsz a következő héten, de 
mindenképpen hagyj időt magadnak, hogy fel-
fejlődj a következő szinthez.

Alapelv, hogy próbálj ragaszkodni egy tem-
póhoz, és csak akkor emelj távot, ha a tempót is 
tudod tartani. Ha fáradtnak érzed magad, és 
nem tudsz olyan gyorsan futni, az se baj, mert 
egyszerűen csak válts stratégiát, fuss olyan 
gyorsan, ahogy jólesik, és próbálj időben annyit 
futni, mint szoktál, és ne törődj a távolsággal! 
Például, ha eddig az 5 kört 20 perc alatt tetted 
meg, akkor fuss 20 percet a távtól függetlenül!

Ne feledd, hogy minden edzés értékes, és 
mindig van fejlődés, a kitartásod és akaraterőd 
téged fog igazolni.

Ez utóbbi stratégiát tovább is folytathatod a 
további edzésekben, de ha úgy érzed, hogy na-
gyobb kedved lenne gyorsabban futni, akkor újra 
visszaválthatsz egy adott táv lefutásához a 
szokásos idő alatt.

DOMBOZÁS és LÉPCSŐZÉS

Ha már úgy érzed, hogy nagyon jól megy a fu-
tás, akkor akár ki lehet még egészíteni a futást 
dombozással, lépcsőzéssel, ami roppant hasz-
nos, melyet nem feltétlen kell gyorsan végezni, 
frissítően hat az izmaidra, és picit másképpen 
dolgoztat meg; az így nyert tudást és tapaszta-
latot a síkfutásba tudod átmenteni!

LEVEZETÉS

A futás befejezése levezetéssel zárul, ez lehet kis 
kocogás a végén nyújtással, lassan, sérülésmen-
tesen végezve, de megakadályozva ezáltal, hogy 
az izmaink megrövidüljenek.

Interneten ingyenes edzéstervekre is fel lehet 
iratkozni, de csatlakozhatsz hozzánk is – zárja 
tanácsait Simsik Zoltán.

A Szigetszentmiklósi Futóklub tagjai közös, 
illetve egyéni versenycélok elérése érdekében 
egyedül, illetve kisebb-nagyobb csapatokban 
edzenek. Szokásukhoz híven a 2023-as szezont 
január 1-jén egy évindító futással kezdték, 
amin együtt futottak, és megbeszélték a köze-
lebbi és távolabbi versenycélokat, köztük a 
Miklósi Futónapot.

Felkészülésükben a legelszántabb futóik 
már előtte is több versenyen, maratoni és még 
a feletti távokon is edzenek, de a többség a 
szigetszentmiklósi futónaphoz gyűjti az erőt. 
Bíznak benne, hogy a jobb időjárás a jobb ked-
vet is el fogja hozni. Ahogy Zoltán fogalma-
zott: „A nappal együtt kisüt a lelkük is, és újra 
kivirágzik érdeklődésük a futás iránt.”

A Miklósi Futónapra való felkészülés jegyé-
ben nyílt edzést terveznek a szigetszentmikló-
siak számára, melynek pontos idejéért érdemes 
figyelemmel kísérni a Szigetszentmiklósi Futó-
klub Face book-oldalát, valamint a STRAVA in-
ternetes közösségi oldalon csatlakozni is lehet 
a Sziget szent miklósi Futóklub egymást motivá-
ló csapatához.

A klub nevében is nagyon jó futást 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Találkozzunk a Miklósi Futónapon!

Részletek a futonap.szszm.hu weboldalon.
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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: 
6. hét: február 6–12. Kígyó Gyógyszertár; 7. hét: február 13–19. Elixír 
Gyógyszertár; 8. hét: február 20–26. Melissa Gyógyszertár; 9. hét: február 
27.–március 5. Szent Miklós Gyógyszertár; 10. hét: március 6–12. Regina 
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. DECEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Feitser László István (1945)

2022. DECEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Kecskés Lilla – Kónya Gábor
Nagy Ivett – Madarasi Tamás
Unferdorben Márta Edit – Herbán András

ANYAKÖNYVI HÍREK

BÚCSÚ AZ OLVASÓKTÓL
A magyar nyelv a legcsodálatosabb. 
Kifejező, misztikus és sokrétű. Itt van 
például az a szó, hogy búcsú. Ez lehet 
szomorú, megkönnyebbült, vidám, 
fájó, de egészen biztos, hogy kifejező. 
Sokszor nem is tudunk mit kezdeni az 
érzéssel. Így vagyok ezzel én is. 

3 évvel ezelőtt elkezdtem valamit, 
amit pillanatok alatt magaménak 
éreztem, kihívás volt és szerelem első 
látásra. Az ötletelés, a kreatív megál-
modása, és ami a legszebb volt, írhat-
tam. Voltam már országos lapban lapigazgató, ötleteltem, írtam, de 
ez valami más volt. A lokálpatriotizmusom végre teret nyert, az 
empátiám a városlakók felé kiteljesedhetett. Minden eseményen 
ott voltam, beszélgettem mindenkivel, interjúkat készítettem, tu-
dósítottam. Imádtam minden percét. 

De, mint minden, ez is véget ért. Búcsúzom önöktől, kedves 
Olvasók. Úgy döntöttem, hogy új kihívás elé nézek, új irányt vesz az 
életem. Köszönöm önöknek, ha elolvasták az újságot, köszönöm a 
visszajelzéseket és az építő jellegű kritikákat. Igyekeztem megfo-
gadni. Most elengedem a KISVÁROS kezét. Minden jót kívánok 
önöknek, vigyázzanak szeretett városunkra, és olvassák el minden 
hónapban AZ Újságot. 

Tisztelettel és szeretettel:
Farkas Éva főszerkesztő
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