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1823. január 1-jén, 200 esztendeje jött világra 
a magyar költészet és a magyar történelem 
egyik legnagyobb alakja. Az ifjú tehetség bizo-
nyára nem gondolta volna, hogy választott 
magyar neve ma minden iskolás könyvében, 
minden település utcatábláján szerepel majd. 
Nyitott és romantikus személyiségének vajon 
tetszenének-e rap- vagy rockstílusban meg-
zenésített versei vagy a mesterséges intelli-
genciával létrehozott portréi? 

Az útját örökké kereső fiatal bőrébe a ma 
embere talán nehezen bújna, s nem azért, 
mert nem vágyunk az igazságra, önálló, füg-
getlen nemzetünk megóvására, hanem mert 
ijesztő az a bátorság, melynek erejével Petőfi 
– társaival karöltve – szembeszállt az elnyo-
mással, hősiesen, vérét adva a hazáért. A 200 
éve született szabadságharcos és bajtársainak 

cselekedetei ma is elgondolkodtatják az em-
bert…

Petőfi mindannyiunk számára példa lehet. 
A testi gyengeségeiben mégis erős és kitar-
tóan küzdő, érzelmeit őszintén megfogalma-
zó, soha nem csüggedő költő magyar nyel-
vünk és kultúránk szeretetét hagyta ránk.

Ünnepeljük ezt, és emlékezzünk együtt a 
forradalmi hősökre 2023. március 15-én! 
Reggel 9 órától a városi temetőben, a '48-as 
főhadnagyok sírjánál, majd 10 órakor a város-
háza előtti téren várunk mindenkit szeretettel. 

A megemlékezésen díjak átadására is sor 
kerül. A Dr. Varga László Díjat Víg Géza, a 
Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület elnöke, 
a Kardos István Díjat Németh István rendőr 
alezredes érdemelte ki a képviselő-testület 
döntése szerint.

PETŐFI 200
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CSÉPI ÚTI ÓVODA

Jól halad a Bucka városrész új óvodájának építése. A területet 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adományozta a Görögkatolikus 
Egyháznak óvodaépítés céljára. A 4 csoportszobás intézmény várható-
an már idén szeptemberben megnyitja kapuit. Ezzel, és a tavalyi évben 
átadott, szintén buckai Tündérkert Óvodával megoldódik az évek óta 
fennálló férőhelyhiány problémája.

A biztonságos közlekedés érdekében az óvoda előtt egy 150 cm 
széles, emelt szegéllyel ellátott járda épül, ami mellé egy – a dombor-
zati adottságok miatt szükséges – 50 cm magas támfal építésével 
biztosítanak stabil talajt az óvoda elé épülő parkolónak, mely a szülők 
és a dolgozók részére lesz esztétikusan kialakítva.

A terület csapadékvíz-elvezetését 4 db nagy, föld alatti szikkasztó 
telepítésével oldják meg. Az óvoda előtti járda folytatását – az idei 
költségvetés elfogadása esetén – az önkormányzat a Csépi út teljes 
hosszában, egészen a Gyökér utcáig kívánja megépíteni.

ÁLLATVÉDELEM

Állatvédelmi szervezetekkel együttműködve igyekszem 
megoldást találni a felelős állattartás hiányosságaira. 
A kó bor állatok és a nem megfelelő tartás, a kötelező 
oltások és az azonosító chip hiánya, ahogyan az egész 
országban, úgy Sziget szent miklóson is nagy probléma, 

ezen szeretnék javítani városunkban.
Első lépésként egy szórakoztató rendezvény keretein 

belül a lakosság hiteles, szakemberek általi tájékoztatására fektetek 
hangsúlyt, hiszen sokan nem tudják, mik az állattartás szabályai, hova 
forduljanak, hol kaphatnak segítséget, ha sérült állatot találnak vagy 
állat kínzást tapasztalnak. A Felidae Hungary Egyesülettel közösen, 2023. 
április 21-én és 22-én, a Föld napja alkalmából nagyszabású, változatos 
programokat kínáló rendezvényt tartunk, ahol gyermekeknek szóló szín-
házi előadás, zenés műsorok és állatbemutatók mellett a meghívott 
természet- és állatvédelemben jártas szakemberektől, állatorvosoktól, 
tenyésztőktől kaphatnak meg minden információt, ami a témához kap-
csolódik. A rendezvénnyel kapcsolatban további tájékoztatást adunk 
majd a Face bookon és Szigetszentmiklós város honlapján.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Polgármesterségem kezdete óta a 
tavalyi év volt az első, amikor vá-
rosunk jelentősebb anyagi támo-
gatást kapott a Magyar Államtól. 

Mint több polgármester, 
2022-ben én is tárgyaltam a mi -
niszté riumban, ahol a rezsiválság-
gal kapcsolatban kellett tájékoz-
tatást adnom Szigetszentmiklós hely zetéről. Örömmel tájékoztatom 
önöket, hogy ennek eredményeként a rezsiválság kezelésére települé-
sünk 201 000 000 Ft-ot kapott.

A Temesvári utcai óvoda befejezéséhez 330 000 000 Ft támo gatást 
kaptunk, ami nagy segítség az építőanyagok árának jelentős emelkedé-
se miatti nehéz hely zetben.

Önkormányzatunk a Kis-Duna Mente TDM Nkft. által pályázatot 
nyújtott be „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” támogatására, melyen 
közel 280 000 000 Ft-ot nyertünk el. Ezt az összeget a Kis-Duna-part 
fejlesztésére fordítjuk, erről bővebben olvashatnak az újság 7. oldalán.

Szintén pályázat útján tavaly tavasszal 800 000 000 Ft támo gatást 
nyertünk el bölcsőde építésére.

RÉGI RENDŐRSÉGI ÉPÜLET

2022. év elején levélben fordultam Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz 
és a Belügyminisztériumhoz, a régi rendőrségi épület felújítását és 
lakhatóvá tételét kérve. A Gyártelepen található épület 2017 óta áll 
üresen, állapota azóta folyamatosan romlik. Az ingatlan tulajdonosa a 
Magyar Állam, vagyonkezelője a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, 
tehát az önkormányzat sajnos semmilyen formában nem illetékes az 
épülettel kapcsolatban. Véleményem szerint szociális és szolgálati la-
kások kialakítására megfelelő lenne, valamint váratlan események után 
szükségessé váló ún. havárialakások is helyet kaphattak volna ott. Az 
ilyen lakásokra sajnos nagy az igény, szociális lakásra több mint 100-an 
várnak, a szolgálati lakásokkal pedig orvosokat, pedagógusokat, illetve 
rendvédelmi dolgozókat tudnánk Szigetszentmiklósra csábítani, hiszen 
rájuk is nagy szükség lenne a városban. Az akkori válaszlevélben arról 
kaptam tájékoztatást, hogy az épület rossz állapota miatt a felújítás 
jelentős költséggel járna, ezért 2022 januárjában árverésre bocsátották, 
érvényes ajánlat azonban akkor nem érkezett, továbbá a régóta ígért 
állami beruházás (Mű úti felüljáró) estleges megvalósulásakor a szóban 
forgó terület átalakításra kerül.
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HOGYAN TOVÁBB? M0 DÉLI CSOMÓPONTJA
Városvezetésünk igyekszik fejleszteni az úthálózatot. Az M0–Gerincút 
csomópont déli szakaszát, a régi TRSZ alapján eredetileg a sáméhegyi 
beruházónak kellett volna megépítenie, azonban a csomópont 2021-
ben a jelenleg is látható, félkész állapotában átkerült a NIF Zrt.-hez, 
majd ugyanebben az állapotban 1 évvel később – a NIF Zrt. megszűné-
se után – a Lázár János miniszter úr vezetése alá tartozó Építési és 
Közlekedési Minisztériumhoz. Akkoriban Lázár János azt nyilatkozta, 
hogy nem hagynak az országban félkész beruházásokat, ennek ellenére 
ennek a beruházásnak a folytatása le lett állítva. 2022. szeptember 

16-án levélben fordultam Lázár Jánoshoz, amiben kértem, hogy priori-
tással kezeljék a csomópont megépítését, fényképekkel dokumentálva 
a félkész állapotot. Levelemet több környező település (Szigethalom, 
Tö köl és Halásztelek) polgármestere is aláírta. Sajnos a minisztériumból 
a mai napig nem érkezett információ ez ügyben, ezért idén megkeres-
tem a területileg érintett országgyűlési képviselő urakat. Arra kértem 
Szabó Szabolcsot és Bóna Zoltánt, hogy segítsenek egy, a minisztéri-
ummal történő személyes egyeztetés megvalósításában. Ennek a cso-
mópontnak a befejezése rendkívül fontos, hiszen Csepel-sziget lakos-
ságának a mindennapjait befolyásolja, illetve ennek hiánya akadályoz-
za a terület gazdasági növekedését és fejlesztését.

A Szigetszentmiklósi Rendőr kapitányság 
vezetője kinevezésének véleményezése

2022. augusztusa óta a Szi getszentmiklósi 
Rendőrka pi tány ság új, megbízott vezetője 
Novák Sándor r. alezredes. Kapi tányság vezetői 
kinevezéséhez a város képviselő-testületének 

véleményezése szükséges. Az elmúlt fél évben 
pozitív lakossági visszajelzések érkeztek, a kép-
viselő-testület egyhangúlag támogatta Novák 
Sándor r. alezredes úr kinevezését, akinek ez-
úton is eredményes munkát kívánunk!

Közvilágítás passzív hálózati elemeinek át-
adása a Csépi út–Orgona utcai csomópont-
ban és a Csépi út–Vénusz utcai csomópont-
ban terveztett gyalogátkelőhely környeze-
tében az Elmű Hálózati Kft. számára
A képviselő-testület tavaly gyalogátkelők léte-
sítéséről döntött a Csépi út–Orgona utca és a 
Csépi út–Vénusz utca csomópontokban, me-
lyek kivitelezéséhez a helyszínek közvilágításá-
nak kiépítése szükséges, ennek terveztetése 
megtörtént. A hálózat passzív elemeinek (osz-
lopok, kábelek, vezetékek) karbantartása és 
üzemeltetése az Elmű Kft. feladata, az aktív 
elemek (izzók, lámpatestek) az önkormányzat-
hoz tartoznak. A testület döntésének értelmé-
ben a kivitelezést követően a passzív elemek 
átadásra kerülnek az Elmű Kft. számára.

Az 5102. jelű Csepel-szigeti gerincúton 
tervezett körforgalmak megvilágítása

A CTP Management Hungary Kft. saját forrás-
ból a gerincút négysávosítása mellett új kör-
forgalmat is létesít, valamint a gerincút meglé-
vő körforgalmát fejleszti a közlekedés bizton-
ságosabb és gördülékenyebb működésének ér-
dekében. A körforgalmak közvilágításának ki-
építése is a beruházó cég feladata, az aktív 
hálózati elemek üzemeltetésének vállalásáról 
döntött a képviselő-testület.

Az M0 autóút mellett a Tagi út és az Üdülő 
sor közötti szervizút területének rendezése
Az M0 autóút építése során kialakított, állami 
tulajdonban lévő szervizút kezelésének átvéte-
léről döntött a képviselő-testület. Az útszakasz 
csak önkormányzati utakról megközelíthető, 
Sziget szent miklós lakossága a helyi közútháló-
zat részeként használja, ezért az üzemeltetését 
a Magyar Közút nem vállalja, térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba vétele indokolt, ami 
hosszabb folyamat eredménye lesz majd. A te-
rület elhanyagolt állapota miatt azonban ön-
kormányzatunk – bár még nem tulajdonosa a 
területnek – 5 millió Ft keretösszegig elvégzi az 
útkarbantartást, valamint az út mellett illegáli-
san lerakott hulladékok elszállítását.

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. január 26-i 

rendes, nyilvános és zárt képviselő-testületi ülése
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Az általános iskolai körzethatárok vélemé-
nyezése a 2023/2024. tanévre

Önkormányzatunk – a Sziget szentmiklós 
Tankerületi Központ kérésére – véleményezte 
a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános is-
kolai körzethatárok tervezetét. Új iskolai férő-
helyeket biztosítva, szeptemberben megnyitja 
kapuit Szigetszentmiklós új iskolája a Te mes-
vári úton, mely az Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI tagintézményeként működik majd. A 
tervezetet a képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta, a körzethatárok végleges listája 
február végén került kihirdetésre.

„Petőfi 200 Program" pályázat – Kardos-
emlékmű felújítási munkáinak megvalósí-
tása

Önkormányzatunk 2022-ben a „Petőfi 200 
Program” pályázatán 1 407 600 Ft-os igényt 
nyújtott be Kardos István és Komáromy Alajos 
síremlékeinek felújítására. A két síremlék min-
den évben az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc ünnepi megemlékezéseinek hely-
színe Szigetszentmiklóson, egy ehhez méltó 
környezet kialakítása érdekében került benyúj-
tásra a pályázat. Az elnyert támogatás összege 
(800 000 Ft) azonban csak az egyik síremlék 
felújításának költségeit fedezi, ezért a szakbi-
zottságok javaslatát elfogadva, a képviselő-
testület a hiányzó összeg önerőből történő 
pótlását szavazta meg, így mindkét helyszínen 
elvégezhetőek a felújítási munkálatok.

Legszebb konyhakertek 2023 
Önkormányzatunk aláírja idén is a szándék-
nyilatkozatot az Első Magyar Kert Szövetkezet 

országos programján való részvételhez. A 
legszebb konyhakertek elnevezésű verseny 
célja az otthoni konyhakertművelés népszerű-
sítése, a kertészkedésre való ösztönzés, illetve 
a kertműveléshez szükséges tudás átadása a 
következő generációk számára. Kiemelten 
fontos, hogy a kertművelők munkája a ver-
senynek köszönhetően kapjon kellő elisme-
rést, és példájuk nyomán minél többen művel-
jenek konyhakertet. (A  lakossági pályázat 
részleteiért figyeljék oldalainkat.)

Javaslat a Kamaszbarát ön kor mányzatok 
című pályázaton való részvételre
A testület döntött, hogy a tavalyi siker után 
idén is részt vesz a Kamaszbarát önkormány-
zat című pályázaton. Cél az általános iskola 
felső tagozatos, valamint középiskolás diákok 
tanulmányi eredményének javítása a diákok 
tanulásra ösztönzésén és jutalmazásán ke-
resztül. A Kamaszbarát Önkormányzat cím a 
„Javíts egy jegyet!” pályázathoz kapcsolódik 
oly módon, hogy a nyertes szigetszentmiklósi 
osztály (32 fő) részére lehetőséget biztosít 
arra, hogy eljuthasson idén májusban a szent-
endrei országos Kamaszfesztiválra. Az ötna-
pos kirándulás költségeit önkormányzatunk 
finanszírozza. 

A Kamaszbarát Önkormányzat címet tavaly 
vehettük át. Akkor a Csonka János Műszaki 
Technikum 10.a osztálya nyert kirándulást, 
mert iskolai jegyeik átlagát csaknem 0,2 pont-
tal sikerült emelniük. 

ST-ART Alapítvány támogatása polgár-
mesteri keretből

Nagy János polgármester 300 000 Ft-os támo-
gatást biztosít polgármesteri keretéből az 
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI színjáték- 
és musicalosztályának, mely összeget jelmezek 
vásárlására igényeltek. A polgármesteri keret 
felhasználásáról, civil szervezetek és egyesüle-
tek támogatása esetén, polgármester úr saját 
hatáskörben dönthet, az alapítvány támogatá-
sához azonban a képviselő-testület beleegye-
zése is szükséges. Nádasdy András tanítványai 
színvonalas előadásaikkal állandó résztvevői 
városunk rendezvényeinek, a testület egyhan-
gúan támogatta ezt az előterjesztést.

„Országos Bringapark Program 2023” pá-
lyázati felhíváson történő induláshoz 
szükséges döntések meghozatala

Kerékpáros-pumpapálya építéséhez igényelhe-
tő támogatás az „Országos Bringapark 
Program” pályázatán. A Temesvári úti óvoda és 
a szintén ott épülő új iskola közötti területre a 
kerékpárospálya mellett ivókút, kerékpárszere-
lő állvány, padok és hulladéktárolók, valamint 
a közvilágítás létesítése szerepel a tervekben, 
melynek becsült költsége 50 millió Ft, ennek az 
összegnek a fele nyerhető el a pályázaton. 

Jelölés Dr. Varga László Díjra és Kardos 
István Díjra (zárt ülés)
Döntés született az idei év díjazottjairól, Víg 
Gézáról és Németh Istvánról. 
(Az elismerésben részesült személyekről bő-
vebben a Kisváros áprilisi számában olvas-
hatnak majd.) 

A képviselő-testületi ülésekről készült videófelvételeket önkormányzatunk YouTube-csatornáján 
(Szigetszentmiklós Város Önkormányzat) megtekinthetik.
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Mint ahogyan a 2021. novemberi újságunkban arról beszámoltunk, 
a képviselő-testület 2021. október 11-én döntött a Nagylaposi dűlő 
fejlesztésével kapcsolatban. Még 2009-ben, az akkori képviselő-
testület megszavazta a terület GKSZ-övezetbe sorolását, ami azt 
jelenti, hogy a szántóföld gazdasági övezetbe került, így lehetősé-
get adtak a terület beépítésére. Ezután a földtulajdonosok, akik 
magántulajdonosok voltak, eladták a befektetőnek a földjeiket.

A fejlesztés kezdetét már szabad szemmel is láthatják, hiszen a 
beruházó (CTP) elkezdte a csarnok építését. A beruházás része az 
úthálózat fejlesztése is. Az új munkahelyek teremtése mellett, fi-
gyelembe véve a jelenlegi forgalmi helyzetet, a beruházó (CTP) kö-
teles az úthálózat fejlesztéseit elkészíteni. 

A 2021-es önkormányzati döntés értelmében a beruházó 
900 000 000 forintot fizetett a városnak szennyvízhálózat bővíté-
sére, amely bővítés a lakossági fogyasztók érdeke is. További 
360 000 000 forintot pedig a városon belüli fejlesztések céljára. 
Ezeken túl a CTP-nek kötelezettsége van egy 2,2 milliárd forint ér-
tékű úthálózat-fejlesztésre, amely az alábbiakat tartalmazza:

  5103 j. út négysávosítása (tervezés és kivitelezés),

  5102 és 5103 j. utak körforgalmi csomópontjának turbókör-
forgalommá való fejlesztése (tervezés és kivitelezés),

  5102 j. út két körforgalom közötti szakaszának háromsávosí-
tása (tervezés és kivitelezés),

  5102 j. úton új körforgalom építése (tervezés és kivitelezés),

  II. Rákóczi Ferenc u.–Massányi u. jelzőlámpás forgalomirá-
nyítású csomóponttá alakítása, kanyarodósáv építése (terve-
zés és kivitelezés),

  halásztelki M0-csomópont (Lakihegy) megtervezését és épí-
tési engedélyek megszerzését.

A fejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórumon is elhangzott, hogy a 
telek teljes hosszában zajvédő fal kerül megépítésre, hiszen mellet-
te üdülőövezet található. A képviselő-testület ragaszkodott ahhoz, 
hogy a Csepeli utat az ipari park semmilyen formában nem hasz-
nálhatja. Ennek az úthálózat-fejlesztésnek köszönhetően javulni 
fog Csepel-sziget közlekedése, továbbá az útszakaszok vizsgálata 
után – a független szakértő által adott adatok alapján – megálla-
pítható, hogy a vizsgált időszakban közlekedő gépjárművek (19 076 
db) mindössze 3%-át fogja kitenni a bérlő tevékenysége által gene-
rált járműforgalom. A  közút fejlesztésének elmaradása esetén 
használatbavételi engedélyt a bérlő és beruházó nem kaphat. 

A CTP tájékoztatása szerint – a térség jelenlegi állapotának meg-
ismerését követően – úgy állapodott meg a bérlőjével (ami a jelen-
legi információnk alapján a Tesco), hogy a területen 3 műszakban 
működő parkot hoz létre úgy, hogy a tehergépjármű-forgalom 
többnyire a 22:00–06:00 óra közötti időszakra essen. 

Fontos tudni, hogy az egyes műszakokra eső forgalmat mind a 
Magyar Közút, mind pedig a kormányhivatal jóváhagyta azzal, hogy 
azt ellenőrizheti és a telephely forgalmát korlátozhatja, ha az országos 
közúti csomópontok ágain jelentősen romlana a szolgáltatási szint.

A beruházás befejeztével nem csak munkahelyeket teremtenek 
helyben, Szigetszentmiklós jelentős adóbevételhez is jut, amiből to-
vábbi fejlesztéseket tud véghez vinni a városvezetés. Az úthálózat 
fejlesztésének tervezett ideje várhatóan 2023. nyár eleje.

AMIT A NAGYLAPOSI BERUHÁZÁSRÓL 
TUDNI ÉRDEMES



Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2023. 3. szám2023. 3. szám 7

MÉG VONZÓBBÁ VÁLIK A KIS-DUNA
Szigetszentmiklós legvonzóbb turisztikai célpontja kétségtelenül a 
Kis-Duna, az úszóláp és a tanösvény. A Duna-part adta lehetőségek 
kiaknázása mind a városlakók, mind a hozzánk látogató vendégek 
számára szerethetőbbé teszi városunkat. Erre a célra tavaly év 

végén 276 251 657 forintos támogatást nyert el Sziget szent miklós 
a Helyi és térségi turizmusfejlesztés címmel indított pályázaton. 
A sikeres pályázat benyújtását és a fejlesztések kivitelezését ez-
úton is köszönjük a Kis-Duna Mente TDM Nonprofit Kft.-nek!

A fejlesztés célja a tanösvény és a Duna-part korsze-
rűsítése a helyiek és a turisták kikapcsolódását kényel-
mesebbé és élménydúsabbá tevő eszközök kihelyezé-
sével, valamint a Május 1. sétány funkcióbővítése.

A tanösvény északi bejáratánál jelenleg játszótér, 
teniszpálya, pingpongasztal, sakkasztal és vendéglá-
tóegység is található, ez a terület a leglátogatottabb 
a Kis-Duna szigetszentmiklósi szakaszán. A fejlesztés 
keretein belül további játszótéri eszközök, akadály-
mentesen megközelíthető mosdók, öltözők, pelenká-
zók és szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre. 
Egy, a helyi talajtípusokból összeállított mezítlábas 
park és a Duna-ág madárvilágát – egyedi készítésű, 
replika madárfészkek segítségével – bemutató terület 
kialakítása mellett madáretetők és a madarak etetésé-
vel kapcsolatos tájékoztatók is helyet kapnak a terü-
leten. Az úszólápon élő állat- és növényvilág felfede-
zését – két helyszínen – távcsövek telepítése segíti, a 
kerékpárral érkezők számára pedig több helyen kerék-
pártámaszok és kerékpáros-szervizpontok állnak majd 
rendelkezésre, ezenkívül okospadok és digitális infor-
mációs panelek több ponton is segítik majd a modern 
kikapcsolódást és tájékoztatást.

A Május 1. sétány fejlesztése régóta várat magára. 
Az útburkolat javítása és az utca végén, egy lépcsővel 
és rámpával ellátott lejáró építése megtörtént 2021-
ben, most a csapadékvíz-elvezetési problémák megol-
dása is sorra kerül. A tervekben szikkasztóágyak és 
szikkasztóaknák kiépítése szerepel, az útszakasz jelen-
leg elhanyagolt része esztétikus, gyeprácsos burkola-
tot kap, továbbá okospadok és kerékpártárolók bizto-
sítják majd a kényelmet minden ideérkezőnek. 

A Május 1. sétány végén lévő lejáróhoz közel talál-
ható, most rendkívül rossz állapotú stég helyén új 
közösségi stég épül, ezzel egy régi hiányosság lesz 
megoldva a vízparton. Ezen a helyszínen is szelektív 
hulladékgyűjtők, valamint férfi és női öltözők is tele-
pítésre kerülnek.

A Kis-Duna vizének és partjának védelmében, va-
lamint a szigetszentmiklósiak számára elérhetőbbé 
tételének érdekében Nagy János polgármester lokál-
patrióta lakókkal összefogva, vízügyi szakemberekkel 
és hatóságokkal egyeztetve, további helyszíneken is 
kezdeményezte a parti területek rekonstrukcióját.
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Az évtizedes hagyománnyal rendelkező Miklósi 
Bál történetében idén rekordot döntött a bálozók 
létszáma. Több mint 460 vendég töltötte meg 
február 4-én a Városi Sportcsarnokot. A városve-
zetés már tavaly célul tűzte ki, hogy minden év-
ben különböző témára épüljön Szigetszentmiklós 
legnagyobb bálja. 2022-ben az 1920-as évek je-

gyében, idén a ’60-as éveket idézve zajlott a 
rendezvény. Sokan a korszakra jellemző ruhák-
ban és kiegészítőkkel emelték a bál jó hangulatát. 

A műsort a Sziget Dance TSE táncosai nyitot-
ták meg, majd Nagy János polgármester kö-
szöntötte a vendégeket. Hárosi Mihály menüje 
után az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI di-

ákjai léptek fel. A 8.d osztály báli nyitótánccal 
keringőre hívta a vendégeket, a musicalosztály 
pedig táncos, énekes műsorral készült, melybe 
egy közösen előadott dal erejéig a polgármes-
tert is bevonták. 

Az éjszakába nyúló mulatság zenéiről a 
Perfect Show Band gondoskodott.

CSAKNEM FÉLEZREN AZ IDEI BÁLON
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– Hogyan érzed magad a nyugdíjazást 
követően?

– Nagyon jól vagyok, köszönöm, sokat 
utaztam az elmúlt időszakban, és igyekszem is 
betervezni mindig egy-egy kirándulást, ha 
csak tehetem. Volt szerencsém egy hathetes 
dél-amerikai utazáson részt venni, mely fel-
emelő volt, és hihetetlen élményt nyújtott. 
Valamint ősszel eltöltöttem pár napot 
Prágában. Ez az utazás azért is különleges 
számomra, mert iskolai szülőktől kaptam 
ajándékba, melyet ezúton is köszönök. 
Emellett a családnak is igyekszem minél töb-
bet segíteni, bár nehéz, mert az egyik gyerme-
kem és a rokonok nagy része is külföldön él, 
így a távolság megnehezíti a mindennapokat. 
De az unokák teszik igazán boldoggá egy 
nagyszülő életét, ők szerencsére a közelben 
laknak, ezért sokat tudok velük foglalkozni! 
Mindemellett el kell mondanom, hogy amikor 
nyugdíjba mentem, és a mindennapos iskolai 
feladatok megszűntek, az nagyon fájt. Amiért 
évtizedeken át dolgoztam, az életem egy része 
volt, és hiányzott. Ugyanakkor éreztem, hogy 
elfáradtam, és jólesik megpihenni kicsit, mie-
lőtt új feladatokat keresek magamnak. 
Ugyanis ha valaki elvállal egy iskolai intéz-
ményvezetői munkát, tudnia kell, hogy attól a 
pillanattól kezdve az iskola lesz a családja. 
Csak így tudja jól végezni a feladatát.

– Hogyan emlékszel vissza az intéz-
ményvezetői évekre?

– Az első dolog, ami egyből eszembe jut, 
nyilván az új iskola. Az építkezés egy nagy 
falat volt mindenki számára, de én magamé-
nak éreztem az egész projektet, mely sok 
örömöt és természetesen sok nehézséget oko-
zott, hiszen egy ekkora építkezés mindig rend-
kívüli odafigyelést igényel. Amikor pedig elké-
szült az intézmény, örömmel vettük birtokba 

azt. A hagyományok folytatása mellett na-
gyon sok újítást vezettem be vezetői éveim 
alatt, de már előtte is igyekeztem minden 
gondolatomat megvalósítani. Ezekkel is sze-
rettem volna könnyebbé tenni a tanulást, il-
letve motiválni a tanulókat: reggeli torna, 
délutáni foglalkozások (ide tartoztak a felzár-
kóztatások és a tehetséggondozás is), renge-
teg szabadidős program, kulturális, sport-, 
szakmai versenyek (legyen az iskolai vagy akár 
iskolán kívüli), katolikus osztály indítása, kará-
csonyi előkészületek a szeretet jegyében. 
Rengeteg továbbképzésen vettem részt. 
Vezetőként úgy gondoltam, hogy példát kell 
mutatni a kollégáimnak, ezért a mesterkép-
zést is elsőként végeztem el. Úgy gondolom, 
hogy az iskolai munka mindig két emberen 
múlik, nemcsak a diákon, hanem a pedagógu-
son is. Együtt lehet eredményt elérni. Ehhez 
kapcsolódóan Németh Lászlót tudnám idézni: 

Az, hogy az iskola – és benne a tanár 
– milyen volt, csak jó tíz évvel az 
iskola elvégzése után kezd kiderülni. 
A tanár nem is tudja – fogalma sincs 
–, hogy mikor hat igazán a növen-
dékre, egy gesztussal, egy szóval, 
odavetett tréfás félmondattal.”

Egyik kedves emlékem a Németh László-díj, 
melyet elnyertem, és amelyre a mai napig 
büszke vagyok.

– Mi a legkedvesebb emléked az itt 
eltöltött időből?

– Erre nehéz válaszolni, mert az én szív-
ügyem sosem a nagy sikerek elérése volt, ha-
nem a nehezebb-gyengébb dolgok felvállalása 
és azok sikerre vitele. Felvállaltam a nehéz 
eseteket, és én akkor voltam boldog, ha azok-
kal sikerült eredményt elérni. Imádtam továb-
bá a gyerekek műsorait, legyen szó bármilyen 
előadásról, örömmel és szeretettel néztem, 
ahogyan szerepelnek, ahogyan bátorságot és 
önbizalmat nyernek az előadások során.

– Változtatnál esetleg bármin így, visz-
szatekintve az elmúlt 30 évre?

– Igen. Ha újrakezdhetném, mindenképp 
több időt fektetnék a kollégákkal való aktív 
időtöltésre, együttlétre. Sajnos erre jutott min-
dig a legkevesebb idő. Igyekeztem közös prog-
ramokat szervezni, de így, visszatekintve úgy 
gondolom, hogy ez is kevés volt, mert a kollé-
gák több közös programot igényeltek volna.

– A beszélgetés elején az új feladatokat 
említetted. Mik a terveid a közeljövőt 
érintően?

– Ismét tervben van egy hosszabb utazás, 
melyre már készülök egy ideje. Valamint rend-
szeres látogatója vagyok a Cinema Sziget 
Filmklubnak, és reményeim szerint el tudok 
végre jutni Szigetszentmiklós finn testvérváro-
sába, Haukipudasba is a Finn Baráti Kör segít-
ségével. Természetesen nem szeretném az ok-
tatást sem abbahagyni, valamilyen formában 
biztosan hozzá fog tartozni a további életem-
hez is. Szeretnék azoknak segíteni, akik egyéni 
foglalkozás keretein belül tudnak csak fejlődni, 
és a szülők nem tudják erre sem az időt, sem 
az anyagiakat biztosítani. Igyekszem a szó 
szerinti aktív nyugdíjas éveket élni:

Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért, ha még oly 
apróságot is – valamit, amiért fizet-
séget nem kapsz, csupán a kitüntető 
érzést, hogy megtehetted.

(Albert Schweitzer)

IDŐT KELL SZAKÍTANOD
EMBERTÁRSAIDRA

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ interjúja Zilling Ibolyával,
a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt igazgatójával

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a 
2022/2023-as tanévben egy különleges 
cikksorozattal kíván tiszteletet tenni azon 
már nyugdíjban lévő intézményvezetők 
előtt, akik munkásságukkal nagymértékben 
hozzájárultak az érintett köznevelési intéz-
mények sikereihez. 

Interjúalanyunk Zilling Ibolya, a 
Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt 
igazgatója.
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A szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda meghívásának tettek eleget a 
helyi rendőrök 2023. január 27-én. A Mi leszel, ha nagy leszel? elneve-
zésű programhoz csatlakozva Németh István r. alezredes és Nagy 
Sándor Tamás r. törzszászlós mesélt a gyerekeknek a rendőri hivatás 
sajátosságairól, bemutatták az egyenruhások által használt eszközöket, 
amit az ovisok egytől egyig kipróbálhattak.

A rend őrei játékos kvízzel készültek, amivel a biztonságos közleke-
désre hívták fel az ifjúság figyelmét, majd mindenkinek hasznos, a 
láthatóságot elősegítő eszközöket osztottak ki.

(Forrás: police.hu)

MI LESZEL,
HA NAGY LESZEL?

Idén is megrendezték a „Lakóházmodell” ver-
senyt a Kardos István Általános Iskolában. 
A versenyzők – hagyományosan környezettu-
datos céloknak megfelelően – újrahasznosított, 
kizárólag természetes anyagok felhasználásá-
val tervezhették és építhették meg az általuk 
megálmodott maketteket. Az 5. évfolyam diák-
jai Becskeiné Zsuzsa vezetésével teljesítették a 
projektet, mely minden évben közös alkotásra 
buzdítja a családokat, a gyerekek otthon, szü-
leik és testvéreik segítségével dolgozhatnak.

A versenyben 49 lelkes és kreatív tanuló vett 
részt, rendkívül ötletes és kidolgozott munkáik-
kal nagy fejtörést okozva a zsűrinek. Az értéke-
lés többek között használhatóság, kreativitás és 
esztétikai szempontok alapján történt. A díja-
zottak kiválasztásában Gábor Melinda intéz-
ményvezető, Albrecht Éva pedagógiai asszisz-
tens és Nagy János polgármester vett részt, aki 
az eredményhirdetésen minden versenyzőnek 
apró ajándékkal kedveskedett.

KICSIBEN IS ZÖLDEN

1. helyezett: Deák-Germán Márton Csaba
2. helyezett: Roszkopf Jázmin Nina
3. helyezett: Tóth Luca Flóra

Különdíjasok:
Schmelek Benedetta
Takács Zoltán Bence

GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK!
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Magyar Gábor 
f e s tőművész 
Víz zel című ki-
állítása febru-
ár 9-én nyílt 
meg a Városi 

Galé riá ban. A 
művésszel már 

sokan találkozhat-
tunk, hiszen rendszeres résztvevő-
je, sőt három éve díjazottja is volt 
a 20 éves Patak Képzőművészeti 
Fesztivál nak. Most kiállított képei 
rá jellemzően szimbolikus nyelve-
zetűek, alázatos precizitással, pon-
tossággal készültek. A művészt az 
állandó értékek iránti nyitottság 
vonzza, ezért alkotásai nem csak a 

jelen embernek szólnak. Önálló ki-
állításának egységét a választott 
technika adta, képei vízzel oldható 
festékekkel (pl. akvarell, gouache) 
készültek, erre utal a tárlat címe is. 
Magyar számára a víz a megtisztu-
lás jelképe, vallási szimbólum egy-
ben. Ars poeticájában az ókori gö-
rög irány hármasára, az esztétika, 
etika és logika egységére törekszik. 

A megnyitó népes művészet-
kedvelő társaságát Kontra-Solti 

Eszter galériavezető köszöntötte, 
majd Szemadám György Munkácsy 
Mihály-díjas festőművész, író, a 
Magyar Művészeti Akadémia ren-
des tagja, érdemes és kiváló mű-
vész méltatta a művész munkás-
ságát, műveit. 

A geometrikus formák közötti 
elmélyülést Nagy János „Afro-
nauta” handpan művész segítette. 

A kiállítás ingyenesen tekinthető 
meg a Városi Galériában. Be je-

lentkezés hétköznap a 20/993-
5955-ös számon. Következő nyilvá-
nos megnyitó március 16-án várha-
tó, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. Információk, képek, 
videók megtekinthetőek: www.
facebook.hu/varosigaleria oldalon.

FARSANGOZOTT A VÁROS APRAJA-NAGYJA

Hercegnők és szuperhősök, pillangók és tündé-
rek népesítették be február 18-án a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házat a Farsangi Családi 
Délutánon.

A HandaBanda zenekar egy bolondos farsan-
gi bálba hívta a közönséget. Műsoraik célja – a 

szórakoztatás mellett – a játszva tanítás, így 
előadásukba egy kis irodalmat csempészve, ma-
gyar költők megzenésített verseit is hallhattuk.

A koncert után a gyermekeket kézműves 
foglalkozások, arcfestés és a Német Nemzetiségi 
Klub isteni fánkjai várták, majd Horváth Tünde 

és zenekara közreműködésével Kulcsár Luca és 
Győri Sipos Gergő táncpedagógusok táncoltat-
ták meg a kicsiket.

A nagyobbak sem maradtak program nélkül, 
hiszen a gyermektáncház után, estig tartó ifjú-
sági és felnőtt-táncház vette kezdetét.

VÍZZEL
Képekről szavakban
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Március 18., szombat 
9.00–13.00

Tavaszi Családi Könyvtárnap
Gyerekeknek kézműves foglalkozás.
A 2022-es Év Olvasója díjak átadása.
„Színezd ki magad!” sarok a Felnőtt-
könyvtárban. Aula Könyvtár: kiállí-
tás könyvtárunk legújabb könyvei 
közül. Ingyenes DVD-, hangos-
könyv-kölcsönzési lehetőség. „Ol-
vass, Miklós!” olvasásnépszerűsítő 
kihívás meghirdetése. 
Helyszín: VKKH

Március 18., szombat  10.00
Könyvbemutató: Ki a szabadba! 
130 izgalmas tanösvény Buda-
pesten és környékén
Vendég: Hegyes Katalin, a kötet 
szerzője
Az előadáson, amely a köteten alap-
szik, számos ötletet kaphatnak egy 
hétvégi vagy egy vasárnap délelőtti 
kiránduláshoz, és megismerhetik a 
tanösvények sokszínűségét. A túrák-
hoz remek sztorik kapcsolódnak, 
megtudhatják, mi állt a világ legelső 
tanösvénytábláján, miért sereglettek 
a leányfalusiak délutánonként a 
Dunán Pestről hazaérkező kofaha-
jókhoz, vagy ki volt az utolsó nógrá-
di betyár… A könyv a helyszínen 
megvásárolható.
Helyszín: VKKH

Március 18., szombat  17.00
Bach Mindenkinek Fesztivál
Bach-előadás a templomban
Fellép a Máté János Református 
Kórus, ifj. Hamar Péter hegedűmű-
vész, Karajánnisz Thomas orgona
Helyszín: Kossuth Lajos utcai refor-
mátus templom

Március 24., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör:
Megemlékezés a 200 éve szüle-
tett Madách Imréről
Helyszín: VKKH
Március 24., péntek  18.00

Cinema Sziget Filmklub
A tehetség

Amerikai filmdráma, 101 perc, 2017
A hétéves Mary matematikai zseni, 
nagy jövő előtt áll. Ám úgy tűnik, 
Frank Adler mellett erre semmi esé-
lye. A férfi Floridában, egy tengerpar-
ti városban neveli az unokahúgát, 
mióta annak édesanyja önkezével 
vetett véget életének. Ő is őstehetség 
volt a számolás terén, de nem bírta 
az ezzel járó feszültséget. Frank azt 
szeretné, ha Marynek boldog és fel-
hőtlen gyerekkora lenne, ellentétben 
Frank anyjával, Eve lyn nel, aki harcba 
száll a kislány felügyeletéért, hogy 
kibontakoztassa tehetségét.
Rendező: Marc Webb. Főszereplő: 
Cris Evans, Mckenna Grace
A közönségtalálkozó vendége: 
dr. Duró Zsuzsa PhD, 
a neveléstudományok doktora, te-
hetségfejlesztési szakértő.
Házigazda: Petró Karesz. 
Könyvvásárlási lehetőség:
Tehetséges gyerekekről mindenkinek
Tehetségfejlesztés a családban
Helyszín: VKKH-színházterem

Március 25., szombat 
20.30–21.30

Föld órája program
20.30 és 21.30 között 1 órára te is 
kapcsold le az áramfogyasztóidat, 
ezzel is csatlakozva a nemzetközi 
kezdeményezésre, mely az ember 
felelősségére kívánja felhívni a fi-
gyelmet a klímaváltozás eseményei-
ben. Helyszín: VKKH

Március 25., szombat 
 9.00–15.00

Életmódváltó Klub
ÚJRA! A nagy érdeklődésre való 
tekintettel
Mindennapi kenyerünk – Kovászos-
kenyér-készítő tanfolyam 
A tanfolyam során megismerkedünk 
a kovászkészítéssel, az alapeszközök 
listájával, a lisztek tulajdonságaival. 
Mindenki bedagaszt, formáz egy ke-
nyeret. Több fonási technikával és 
változatos felületkezeléssel zsemlé-
ket készítünk. A tanfolyam során az 

elkészített kenyeret és zsemléket 
mindenki hazaviheti.
Előadó: Tóth Elizabet, a Mindennapi 
Kenyerünk kézműves pékség tulaj-
donosa
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő
Jelentkezni lehet a VKKH telefonszá-
main, Haszon Gyuláné művelődés-
szervezőnél.

Március 28., kedd  17.00
Színházi Világnaphoz kapcsolódó 
előadás: Válótársas Impro című 
előadás egy felvonásban Pokorny 
Liával és Elek Ferenccel
Helyszín: VKKH-színházterem

Március 1-jétől április 6-ig
Történelem és művészet találko-
zása című tűgobelin-kiállítás
Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők 
Körének vándorkiállítása
Magyar kastélyok, várak, történelmi 
alakok Mátyás királytól Rákócziig
A kiállítás április 6-ig megtekinthető. 
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Március 16.–április 6.
Kovács Johanna Patak Fesztivál 
díjazott festőművészének kiállí-
tása a Városi Galériában
A kiállítás ingyenesen megtekinthe-
tő. Bejelentkezés, csoportvezetés: 
20/993-5955
Helyszín: Városi Galéria

Április 1., szombat  16.00
Húsvéti Családi Délután
Kiskalász Zenekar: Nyuszimotor, csa-
ládi koncert
Az eddig megjelent lemezeiket 
Bartos Erika versei ihlették. A leg-
újabb, 2021-ben megjelent lemez 
kedvenc dalai mellett korábbi 
Kiskalász-slágerek is elhangzanak a 
koncerten, mint a Palacsinta, He pe-
hupa vagy a Zooli, a zebra.
17.00 órától gyermektáncház, hús-
véti kézműves foglalkozások és mé-
zesnyuszi-díszítés a Német Nem ze-
ti ségi Klub közreműködésével.
Jegyár: 1300 Ft. Helyszín: VKKH

Április 1., szombat  17.00
Gyermektáncház
Helyszín: VKKH

Április 1., szombat  18.00
Ifjúsági és Felnőtt-táncház
Helyszín: VKKH

Április 2., vasárnap  17.00
Szigetszentmiklósi Színház Elő-
adá sok sorozat keretében:
Pesti Művész Színház előadásában 
Maga lesz a férjem zenés vígjáték 2 
részben
Helyszín: Ádám Jenő Ált. Isk. és AMI 
Hangversenyterem

Április 4., 18., 25., kedd 
09.30–11.30

Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH

Április 11., kedd  18.00
Irodalmi est a Magyar Költészet 
Napja alkalmából
VERS mindenÁRON
Sövegjártó Áron színművész önálló 
estje
Jegyárak: 1400 Ft/felnőtt, 900 Ft/
nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH-színházterem

Minden belépődíjas rendezvé
nyünkre jegyek elővételben vásá
rolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház Információs Pultjá
ban és a jegy.hu oldalon!
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
hétfőtől csütörtökig 11-től 18-ig, 
szombaton 9-től 13-ig tart nyitva, 
és továbbra is elérhető Ablakot nyi-
tunk a világra programunk, melynek 
keretében hétfőtől csütörtökig 8 és 
16 óra között ablakos kölcsönzésre 
is van lehetőség.
A Helytörténeti Gyűjtemény és 
Ádám Jenő Emlékház előzetes beje-
lentkezés alapján látogatható.
A műsorváltoztatás jogát fenn
tartjuk! Rendezvényeink az érvé
nyes járványügyi szabályok szerint 
látogathatók!

2023. márciusi és áprilisi programelőzetes
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2023. április 16-án a VI. Miklósi Futónapon is-
mét megmozdulhat a város. 500 m, 800 m, 
1000 m, 3,5 km, 8 km és 21 km-es távokat te-
hetnek meg idén is az amatőr és profi futók, a 
legfiatalabbak pedig négyféle korcsoportban 
mérhetik össze erejüket. 

Az útvonal a Sportcsarnoktól a Szebeni utca, 
a Petőfi utca és a gerincút meghatározott sza-
kaszairól kanyarodik vissza a csarnokhoz. A 
forgalomirányítást 6-8 útlezárási ponton, 10 
órán át a rendőrség és a Polgárőr Egyesület 
tagjai biztosítják. A Green Riders Kerékpáros 

Egyesület az egész nap folyamán kíséri a futó-
kat, ha bármilyen probléma akad, ők az elsők, 
akik azonnali segítséget nyújtanak, és értesítik a 
helyszínen szolgáló mentőscsoportot. Emellett 
számos civil szervezet nyújt segítséget, a Sziget 
Judo Klub például a frissítőpontokon vizet, sző-
lőcukrot és banánt kínál a fáradóknak. 

A VI. Miklósi Futónapra április 3án 12 
óráig online lehet nevezni, ezt követően sze-
mélyesen, korlátozott számban egyetlen alka-
lommal lesz lehetőség a nevezésre, április 15-
én, szombaton 10 és 15 óra között a Városi 

Könyvtár és Közösségi Házban. Felhívjuk a fi-
gyelmüket, hogy a verseny napján A HELY-
SZÍNEN MÁR NEM LEHET nevezni!

A rajtcsomagok átvétele is a verseny előtti 
szombati napon reggel 10-től délután 3-ig 
történik a Közösségi Ház aulájában. A verseny 
és a kísérőprogramok 16-án a Városi Sport-
csarnok előtt reggel 8 órakor kezdődnek és 14 
órakor fejeződnek be.

Részletek és nevezés: futonap.szszm.hu
Mindenkit szeretettel várunk Sziget szent miklós 

legnagyobb és legnépszerűbb sportese ményén!

MOZDULJ, MIKLÓS!

BRINGÁZZ MUNKÁBA!
Végre itt a tavasz, a legjobb bi-
ciklisévszak, amikor már sem 
túl hideg, de még túl meleg 
sincsen! Ez az ideális idő-
szak arra, hogy biciklivel 
tekerjünk a munkába is!

Ehhez a legfontosabb 
először is a kerékpárunk 
felkészítése: a megfelelő 
méret és a kényelmes ülés 
mellett ne feledkezzünk meg a 
kötelező elemekről! Ilyen az első és 
hátsó lámpa, a küllőprizma, a hátsó fényvissza-
verő és „kötelezően ajánlott” egy fényvisszave-
rő mellény, na meg a csengő is. Emellett fon-
tos, hogy gondoskodjunk a táskánk és egyéb 
holmink megfelelő szállításáról is: ehhez jól jön 
a hátsó csomagtartó, egy első kosár vagy az 
oldaltáskák, amikből több méret is létezik, így 
akár 10 kg-ot is magunkkal vihetünk kényel-
mesen és biztonságosan.

A tavaszi napsütés csalóka lehet, hiszen a 
márciusi reggelek, főleg gyors haladás mellett, 
még hűvösek, ezért ne feledkezzünk meg a me-
leg ruházatról, amit kiegészíthetünk egy biciklis-
kesztyűvel vagy akár egy biciklissisakkal is a 

biztonság kedvéért. Előfordulhat, 
hogy a munkahelyünkön elvárt 

protokollöltözet nem megfelelő 
a kerékpározáshoz: az alkalmi 
vagy magas sarkú cipő, csiz-
ma, a bő szárú öltönynadrág, 
a szoknya mind veszélyforrás 
biciklizés közben, ezért azt ja-

vasoljuk, legyen bent a munka-
helyünkön ilyen esetben megfe-

lelő váltóruha, amit érkezéskor átve-
hetünk. A városi bicikli (city bike) ebben 

az esetben előnyösebb a mountain bike-nál, 
mert az egyenesebb ülés közben nem gyűrődik 
annyira a ruházatunk. Menet közben hasznos, 
ha van sárvédőnk is, hogy ne csapjon fel a sár a 
kerekekről, és védje a ruhánkat.

Ha pedig megérkeztünk a munkahelyünkre, 
még egy fontos megoldandó feladat vár ránk: 
a kerékpár megfelelő és biztonságos tárolása, 
hiszen sok munkahelyen nincs külön biciklitá-
roló vagy parkoló. Így jó, ha van egy masszív 
biztonsági láncunk lakattal, de érdemes lehet 
megbeszélni a benti helyen tárolást is, aminek 
az is az előnye, hogy egy gyors zápor miatt 
nem ázik el az ülésünk.

Ha tehát felkészítettük a biciklinket, ma-
gunkat és a munkahelyünket is a munkába te-
keréshez, akkor már csak a megfelelő útvonal 
kiválasztása van hátra, ami nem biztos, hogy 
megegyezik azzal, amit autózáshoz használ-
nánk! Érdemesebb olyan útvonalat választani, 
ahol van bicikliút vagy szélesebb az autóút, 
esetleg olyan mellékutat, ahol kisebb a forga-
lom, még akkor is, ha így egy kicsit hosszabb 
lesz a táv.

A munkába tekerésnek rengeteg előnye van: 
fittek leszünk tőle, nem kell stresszelnünk a 
dugóban állva, ezért kiszámíthatóbb az időtar-
tam, ráadásul a magas benzinárak sem zavar-
nak majd, hiszen fillérekből megoldható az in-
gázás, és még a parkolás sem okoz gondot 
vagy költséget. Mindezen túl pedig csökkentjük 
vele a károsanyag-kibocsátást és barátságo-
sabbá változtatjuk vele a városunkat! Ezt a célt 
szolgálja majd tavaszi akciónk, amely a „Tekerj 
a munkába!” nappal indul, ahol a résztvevők 
egy nyereményjátékban vehetnek részt! Ezért is 
érdemes minket követni a Bringázz, Sziget-
szentmiklós! Facebook-, Instagram- és TikTok-
oldalán, ahol rengeteg hasznos információ vár 
minden kerékpározóra.
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A Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Sportegyesület csoportelsőként 
veretlenül zárta az idényt, míg a Kézilabda Sport Kör 8. helyezettként 
fejezte be az NB I/B-s őszi félévet 2022-ben. A tavaszi szezon mind a 
két csapat számára nagyon izgalmasnak bizonyulhat, ugyanis míg a 
lányok harcolnak az NB I/B osztályba való feljutásért, amely a női 
egyesület sporttörténetében egyedülálló esemény lenne, addig a fiúk 
az élmezőnyt követő helyekre törekszenek.

A tavaszi félévben is számos játékkal és aktivitással készülünk szur-
kolóinknak. A közös hazai meccsek szüneteiben a kilátogató nézőknek, 
gyermekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy kipróbálhassák 
ügyességüket és akár megválasszák a mérkőzések legjobb játékosait is.

Várunk minden kézilabda-rajongót a hazai mérkőzéseinkre:

HAJRÁ MIKLÓSI KÉZISEK!
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A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
Megjelenik 16 800 példányban.
Kiadja Szigetszentmiklós Város Önkormányzata.
Elérhetőségek: Telefonszám: 24/505-593
Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
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ISSN: 1418-1428

A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szigetszent-
miklos.hu weboldalt, Facebookon a Szigetszentmiklós Város Hivatalos 
Oldalát, illetve a buszmegállókban kihelyezett InfoPontok tartalmát. 
Videó-össze állí tá sainkat a „Szigetszentmiklós Város Önkormányzata” 
YouTube-csatornán láthatják.

IMPRESSZUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE: 

10. hét: március 6–12. Regina Gyógyszertár; 
11. hét: március 13–19. Kígyó Gyógyszertár; 
12. hét: március 20–26. Elixír Gyógyszertár; 
13. hét: március 27.–április 2. Melissa Gyógyszertár; 
14. hét: április 3–9. Szent Miklós Gyógyszertár.

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

Elixír Gyt.: 24/444-228, 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.

2023. JANUÁR HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Torma Lajos József (1943)
Kovácsné Lővensohn Mária (1944)
Fitos János József (1949)
Boltos László (1952)
Kós Péter (1960)
Kovácsné Kruska Teodóra (1966)

ANYAKÖNYVI HÍREK
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