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Az idei évben, Jézus születésének napján 
ismét rálelhetünk karácsony igaz 

üzenetére, minden külvilági, zajos sallang 
nélkül. Ez pedig a szeretet 

és a hit egy boldog és egészséges jövőben. 
Ez nyújtson reményt és vigaszt 

karácsony alkalmából 
a város minden lakója számára.

Áldott ünnepet kívánok!

Szeretnék szívélyes köszönetet 
mondani minden városlakónak 
az eredményes közös munkáért. 

Szívből kívánok 
boldog karácsonyt és egészséges, 

eredményes új évet 
minden családnak! 

Kívánom, hogy találják meg 
a betlehemi csillag üzenetét 

a saját lelkükben, 
szeretteik, barátaik szemében, 

tetteikben, szavaikban. 
Áldott ünnepet!

Áldott, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog 
új esztendőt kívánok 

mindenkinek.

Tisztelt Városlakók, Buckaiak, 
Lakihegyiek, Felsőtagiak! 

Egy viszontagságos év vége felé 
közeledve, kívánom önöknek, 

hogy ünnepeik boldogan 
teljenek és a következő év 

sok sikert és örömet okozzon 
mindannyiuknak. 
Boldog ünnepeket!

Áldott, békés karácsonyt 
és egészségben, 

sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt 

kívánok!

Útra kél az erdő ezer fenyőfája, 
örömet szerezni szerte a világba. 
Meghittség, boldogság, szeretet 

és béke legyen a családod 
örökös vendége! 

Boldog karácsonyt! 

A szigetszentmiklósi
Fidesz–KDNP-frakció képviselői

a város minden lakójának
áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván:

Kövesdi László, Tóth Imre, Szabó József,
Sallai Gábor és dr. Vántsa Botond

A karácsony értelmét a remény, 
szellemiségét a béke, 

lényegét a szeretet adja 
– jusson minden városlakónak 

mindháromból annyi, amennyire 
épp szüksége van. 
Áldott karácsonyt 

és boldog új évet kívánok!
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Az idei adventi gyertyagyújtás más, mint a 
megszokott. Idén nem álltunk együtt a város 
karácsonyfájánál, nem láttuk egymás sze-
mében a csillogást, ezért kérem, fogadják 
adventi köszöntőmet ezen a rendhagyó 
 módon.

Az év ezen időszakában várjuk a kará-
csonyt, Jézus születését, a meghittséget, a 
nyugalmat. 

Sok ember van, aki a decembert az év 
legnehezebb hónapjaként éli meg, hiszen 
rohanás van, vásárlás, mindenki tolong, 
közben dolgozni is kell. Sokan az utolsó pillanatig vár-
nak az ajándékok beszerzésével, ezért aztán tényleg 
stresszes ez az időszak.

Ennek ellenére én mindig mindenkinek azt mondom, 
hogy használják ki a december második felében adódó 
lehetőséget. Látogassák meg rokonaikat, szeretteiket, 
foglalkozzanak többet a családdal, hiszen ilyenkor van 
egy lélegzetvételnyi időnk, amikor az otthon melegében 
együtt pihenhet a család apraja-nagyja. Keressük meg 
barátainkat, látogassuk meg egymást és beszélgessünk 
egymással. Sajnos az idei év ebben is kivételes, hiszen 
törvény által maximalizálva van a családi összejövete-
lek létszáma is. Elképzelni sem tudom, hogy ezt hogyan 
tudja kivitelezni egy-egy nagyobb család. Mégis azt 
kérem, figyeljünk egymásra, nyújtsunk segítséget azok-
nak, akiknek a karácsony is ugyanolyan szegényes nap, 
mint az év többi napja. 

Büszke vagyok a szigetszentmiklósiakra, hiszen 
ilyenkor is összefognak és segítenek azoknak, akiknek 
nem adatott meg akár egy karácsonyfa vásárlása, vagy 
ajándék készítése, vásárlása.

Sokan vagyunk, akik állunk a csillogó adventi koszo-
rúnál, meggyújtjuk a gyertyát, elcsendesülünk, szívünk 
megtelik szeretettel és a várakozás izgalmával. Olyan jó 
volna, ha ez a béke az év minden napján a szívünkben 

élne! Ilyenkor nincs harag, nincs politika, 
nincs irigység, képmutatás, csak a nyugalom 
és a szeretet. 

Márai Sándor ezt így fogalmazta meg:

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodákban, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, amint mond-
ják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem 
lehet a csoda nélkül élni.”

Az adventi várakozás a lélek megtisztulására és meg-
újulásra is alkalmat ad. Fontos, hogy az ünnep tényleg 
ünnep legyen, és szeretettel teli figyelemmel forduljunk 
egymás felé.

Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása a 
várakozást és a bűnbánatot fejezi ki, színe lila. Amikor 
az első gyertya lángja fellobban, a mi szívünkben is 
szikrázik a szeretet. 

A december talán az év legszebb hónapja, a csodák 
hetei. Fényben úsznak a városok, a házak, béke költözik 
a szívekbe. Ez az izgalmas időszak az advent, a hango-
lódás, az elcsendesedés, a készülődéssel teli várakozás 
hetei, amikor lassan öröm tölti el lelkünket, várjuk a kis 
Jézus születését, a gyerekek boldogan írnak levelet a 
Jézuskának – amit mi, felnőttek örömmel továbbítunk 
neki –, és titkon mi is várjuk, hogy mit hoz a Jézuska.

Ebben az időszakban emberi kapcsolatainkban az 
összetartozás érzése felerősödik, és mindannyian azt 
kívánjuk, bárcsak örökre így maradna, bárcsak minden-
nap éreznénk a csodát! 

Azt kívánom mindannyiuknak, hogy maradjon meg 
a csoda érzése az év minden napján!

Boldog, békés, meghitt ünnepet mindenkinek!
Nagy János polgármester

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!
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A koronavírus okozta nehézségek elkerülése ér-
dekében önkormányzatunk újra elindította segí-
tő szolgálatát. Amennyiben gondot okozna vala-
kinek a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, postai 
ügyintézés, kérjük, keresse fel a http://segitok.
szszm.hu weboldalt, vagy hívja a 06-80/180-
103-as telefonszámot. Ha segítőnek szeretnének 
jelentkezni, ugyanezeken az elérhetőségeken 
tehetik meg, kollégáink – csakúgy, mint a tavaszi 
időszakban – munkaidőben várják a hívásaikat.

A Magyar Közlönyben meghirdetett 
484/2020-as kormányrendelet szerint a pol-
gármestereket hatalmazták fel arra, hogy sza-
bályozhatják a közterületeken és a nyilvános 
helyeken történő maszkviselést. Ezért novem-
ber 11-én az az önkormányzati döntés szüle-
tett, hogy Szigetszentmiklós közigazgatási 
területének belterületén található közterüle-
teken, nyilvános helyeken – a hatodik életévét 
be nem töltött kiskorú kivételével – a bölcső-
dék, óvodák és iskolák (tehát az oktatási, ne-
velési intézmények) bejáratától számított 50 
méteren belül kötelező a maszk használata. Ez 
a rendelet 2020. november 13-tól lépett ha-
tályba. Továbbá kötelező a maszk használata a 
város területén található piacokon és azok 
határától számított 50 méterig.

Kérek minden személyt, hogy a kijelölt he-
lyeken tartsák be az előírásokat.

A rendeletet megsértő személyekkel szem-
ben a kormányrendelet alapján szabálysértési 

bírság szabható ki, amelynek összege 5000-
től 500 000 forintig terjedhet. Javaslom, hogy 
az önök érdekében, lehetőség szerint hordják 
a maszkot, ha a város egyéb területén tartóz-
kodnak többedmagukkal.

Az elmúlt hetekben több óvodai és bölcső-
dei csoport karanténba kényszerült. Az 
óvodák, bölcsődék ideig lenes bezárá-
sáról mi is tájékoztatjuk önöket, a 
részletekről az intézmény vezetése 
értesíti a szülőket. Az iskolákról – 
mivel nem az önkormányza tokhoz 
tartoznak – csak a kapott informáci-
ók alapján tudunk tájékozódni. Polgár-
mester ként minden reggel Skype-
konferenciát tartok az intézményvezetőkkel az 
aktuális helyzetről.

A polgármesterek a kutyafuttatók bezárá-
sáról is dönthetnek. Egyelőre úgy határoztam, 
hogy városunkban nyitva maradhatnak a ku-
tyafuttatók.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet 
szerint november 24-től visszatért az idősek 
vásárlási idősávja, mely meghatározza, hogy 
hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, hétvégén 
pedig 8 és 10 óra között kizárólag a 65 év 
felettiek vásárolhatnak, illetve bármikor, de az 

említett idősávban csak ők lehetnek 
az üzletekben. Az idősávokhoz kö-

tött vásárlás szabá lyait a napi 
fogyasztást kiszolgáló élelmi-
szerüzletekben, valamint a dro-
gériákban és a gyógyszertárak-

ban kell betartani.
További információt a Magyar 

Közlöny november 23-i számában ol-
vashatnak.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel és köszönettel:
Nagy János polgármester

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata no-
vember 20-tól 23-ig tartó széles körű korona-
vírus-tesztelést végzett a hivatal dolgozói és a 
városhoz tartozó intézmények munkatársai 
körében (óvodák, bölcsődék, Egomir, Vad-
gesztenye Szociális Intézmény, Család- és 
Gyermekjóléti Központ, Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Polgármesteri Hivatal). Nagy 
János polgármester kiemelten fontosnak tart-
ja a védekezést, a torok- és orrgaratos teszte-
léssel a vírushordozók szűrését. A tesztelést 

egészségügyi szakemberek végzik. A covidos 
megbetegedések miatt több óvodai és bölcső-
dei csoport is bezárásra került az elmúlt hé-
ten. Polgármester úr egyeztetéseket folytat 
arról, hogy hamarosan Sziget szent miklóson is 
legyen szűrőállomás, ahol városunk lakói is 
végeztethetnek garatos gyorsteszteket, illetve 
PCR-teszteket.

A város várja a kormány által ígért gyors-
teszteket, addig is saját készletből végezteti a 
szűréseket.

TESZTELTÉK A KÖZINTÉZMÉNYEK DOLGOZÓIT
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A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet megalkotása.

7 igen, 1 nem, 4 tartózkodás, 
elutasítva

Az önkormányzat vagyonáról 
szóló 8/2013. (III. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.

Kidolgozásra kerül, további 
egyez tetéseket és pontosításokat 
követően azt későbbi idő pontban 
tárgyalja a kép viselő-testület.

Visszavonva

Szigetszentmiklós Város 2020–
2024. évi Gazdasági Prog ram-
jának 2020–2021. éves megvaló-
sítási ütemterve.

10 igen szavazattal, 
2 tartózkodás, elfogadva

A 2019. évre vonatkozó éves bel-
ső ellenőrzési jelentés.

12 igen, elfogadva

Fenntartható Energia- és Klíma 
Akcióterv (SECAP) elkészítéséhez 
szükséges döntések.

12 igen, elfogadva

Nemzetiségi önkormányzati 
együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata.

12 igen, elfogadva

Az Aries Nonprofit Kft. ügyvezetői 
pozíciójára vonatkozó pályázati 
kiírás feltételrendszere.

9 igen, 3 tartózkodás, 
elfogadva

2021. évi őrzés-védelmi keret-
szerződéses feladatok ellátása.

12 igen, elfogadva

Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 
18/11. sz. alatti önkormányzati 
bér lakás lakásvásárlási kérelmé-
nek elbírálása.

12 igen, elfogadva

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és 
leszerelése 2020–2021.

12 igen, elfogadva

Térfigyelő kamerák kihelyezése a 
Váci Mihály térre.

12 igen, elfogadva

Helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése
12 igen, elfogadva

2021–2022. évi deratizációs tevé-
kenység.

12 igen, elfogadva

2021. évi hatósági előírások sze-
rinti monitoring feladatok (min-
tavétel, vizsgálatok, dokumentá-
ciók elkészítése) ellátása.

12 igen, elfogadva

Ingatlan-nyilvántartási térkép és 
légifelvételek beszerzése.

12 igen, elfogadva

Az RSD Partisáv Önkormányzati 
Társulás Társulási Meg állapo-
dásának módosítása.

12 igen, elfogadva

A közvilágítás aktív elem üzemel-
tetési szerződés felmondása az 
ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.-vel.

12 igen, elfogadva

Haszonkölcsön-szerződés aláírása 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

12 igen, elfogadva

A Hullám utca és a Tordai utca 
egyirányúsításának felülvizsgálata.

12 igen, elfogadva

,,Birkózócsarnok építése” – támo-
gatások átcsoportosítása.

12 igen, elfogadva

A 6846. hrsz.-ú ingatlan kisajátí-
tása (Bucka városrészi intézményi 
tömb, Berek utca).

12 igen, elfogadva

A Csepel-szigeti gerincút és a 
Leshegy utca csomópontjának jogi 
rendezése. 12 igen, elfogadva

Településrendezési eszköz módo-
sítása a 12 016. hrsz.-ú ingatlan 
– Szakorvosi Rendelőintézet, 
Viola út 1. – vonatkozásában.

12 igen, elfogadva

A Szigetszentmiklós, 11 200/111. 
és 5892/16. hrsz.-ú ingatlanokon 
saját használatú utak kialakítása.

12 igen, elfogadva

HUMANITÁS ’91 Közalapítvány 
kuratóriumi tagjának megválasz-
tása, valamint alapító okiratának 
módosítása.

12 igen, elfogadva

A Szigetszentmiklósi Konduktív 
Óvoda és Egységes Gyógy pe-
dagógiai Módszertani In téz mény 
státuszbővítése.

12 igen, elfogadva

Tulajdonosi hozzájárulás a Szi-
getszentmiklós, Városháza busz-
megálló köztéri műalkotás jelleg-
gel történő felújításához.

11 igen, 1 tartózkodás, 
elfogadva

Az általános iskolai körzethatárok 
véleményezése a 2021/2022. tan-
évre.

12 igen, elfogadva

Szenvedélybetegek részére nyúj-
tott alacsony küszöbű ellátás biz-
tosítása.

12 igen, elfogadva

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pá lyázat 
elbírálásáról szóló sza bályzat mó-
dosítása.

12 igen, elfogadva

A 2020. évi költségvetési rende-
let szociális és gyermekvédelmi 
jellegű kiadásainak átcsoportosí-
tása.

12 igen, elfogadva

Pályázat elbírálása Sziget szent-
miklós város arculati elemeinek 
elkészítésére.

10 igen, 2 tartózkodás, 
elfogadva

A 2019. II.–2020. I. félévi Ver seny-
sport keret, a Sportcsarnok ked-
vezményes bérleti díja keret és a 
Sportegyesületek utánpótlás kép-
zésre keret terhére nyújtott ön-

kormányzati támogatások elszá-
molása.

12 igen, elfogadva

A 2020. II.–2021. I. félévi Ver-
senysport keret és Sport csarnok 
kedvezményes bérleti díja keret 
terhére nyújtott önkormányzati 
támogatásra benyújtott pályáza-
tok elbírálása. 
a) Versenysport támogatási kere-

tére beérkező pályázatok.
11 igen, 1 tartózkodás, 

elfogadva

b) Sportcsarnok kedvezményes 
bérleti díja keretre beérkezett 
pályázatok.

12 igen, elfogadva

Polgármester tájékoztatója.
12 igen, elfogadva

Az Iránytű Intézet jelentése alap-
ján készített intézkedési terv.

8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás, 
elfogadva

Telepítési tanulmányterv elfoga-
dása a 352/2., 357., 358., 359/3-
4., 359/7., 359/11-13. hrsz.-ú – 
Lo son czi utca, Aradi utca, Ka rin-
thy Frigyes utca – ingatlanokra.

9 igen, 2 tartózkodás, 
elfogadva

Nemzeti régiókról szóló polgári 
kezdeményezés támogatása.

12 igen, elfogadva

Az illegális hulladéklerakók fel-
számolásának támogatására kiírt 
pályázaton történő induláshoz 
szükséges döntések.

12 igen, elfogadva

A napirendi pontok és a jegyző-
könyv elérhető mindenki számára 
a www.edtr.szszm.hu oldalon.

A képviselő-testületi ülésről ké-
szült vágatlan videót Szi get-
szentmiklós Polgár mesteri Hi va tal 
YouTube-csatornáján tekinthetik 
meg.

Összefoglaló Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának
2020. október 28-i képviselő-testületi üléséről
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Kisváros: Az elmúlt hónapok-
ban sok szó esett már a 
Gazdasági Programról. Miért 
ilyen fontos ez? 
Jószai Attila: Nemcsak fontos, 
de kötelező is elfogadni minden 
önkormányzatnak. A Gazdasági 
Program az ötéves ciklus alatt 
tervezett fejlesztéseket tartal-
mazza. A tervszerű, tudatos 
munka alapját képezi ez az 
anyag, bátran mondhatom, hogy ez alapján 
fog dolgozni a testület a következő években.

KV: Tervek, koncepciók hiányában miként 
fejlődhet egy város?
JA: Az előző ciklusban nem készült ilyen ala-
pos program. Egy negyvenezres várost nem 
lehet kiérlelt elképzelések nélkül fejleszteni. 
Fontos, hogy nem szubjektív vélemények, in-
tuíciók, Fb-kommentek alapján dőljön el a 
fejlesztések iránya, hanem tudatos tervezés, 
közös gondolkodás révén. A Gazdasági 
Program több tucat fejlesztési célt jelöl meg. 
A közeljövőben készítjük el a településfejlesz-

tési koncepciót és az integrált vá-
rosfejlesztési stratégiát a lakosság 
bevonásával. Számos kérdőívvel ta-
lálkozhatnak majd, illetve városré-
szenként szervezett csoportos be-
szélgetéseket kezdeményezünk. 
Természetesen csak a vírushelyzet 
miatt előírt korlátozások visszavo-
nását követően. Reméljük, ezekre 
már tavasszal sor kerülhet.

KV: Hogyan fognak megvalósulni a 
Gazdasági Programban rögzített fejleszté-
si elképzelések?
JA: Ez sok tényezőtől függ. Nyilván minden 
pénz függvénye. Az eddig bejelentett kor-
mányzati intézkedések százmilliós nagyság-
rendben vonnak el forrásokat Sziget szent-
miklós tól. A Covid-helyzet miatt csökkent 
adó bevételekre is számíthatunk a következő 
évben. Tartalékokkal rendelkezünk ugyan, ezek 
pénzmaradványként rendelkezésünkre fognak 
állni a következő évben, de a tervezett új fej-
lesztéseket a jövő évi bevételeink függvényé-
ben tudjuk megkezdeni.

KV: A Gazdasági Program elérhető a város 
honlapján. Ki tudná emelni a legfontosabb 
fejlesztési célokat?
JA: A választási programunk alapján szeret-
nénk haladni. A legfontosabb, hogy a köz-
szolgáltatások színvonalán tudjunk javítani. 
A buckai és a Temesvári úti iskola megépítése 
a legsürgősebb feladatok közé tartozik. Külön 
figyelmet szeretnék fordítani a Kavicsos-tó 
térségének rendezésére, valamint a rossz 
infrastruktúrával rendelkező Buckai város-
rész és Lakihegy fejlesztésére. Elsősorban a 
közúthálózat fejlesztésére és közösségi terek 
kialakítására, hiányzó szolgáltatások meg-
szervezésére gondolok. A legfőbb problémát 
abban látom, hogy városunknak nincs olyan 
ingatlanvagyona, azaz telkei, beépíthető te-
rületei, ami egyáltalán a lehetőségét megte-
remtené annak, hogy fejleszteni tudjuk pá-
lyázatok segítségével. Ingatlanhoz kell jut-
nunk mind a Buckában, mind a városköz-
pontban. A jövő évi költségvetésünkben fi-
gyelemmel kell lennünk arra, hogy a céljaink-
nak megfelelően területeket tudjunk vásárol-
ni. Szigetszentmiklóson dolgos emberek él-
nek, joggal várják el az önkormányzattól, 
hogy csökkentsük az elmaradást. Ezen dolgo-
zunk, immár tudatos és átlátható tervezés 
segítségével.

  Csapadékvíz-kezelési program: Csapadékvíz-
szikkasztási és -elvezetési program tovább-
fejlesztése, Meglévő csapadékvíz-hálózat 
fej lesztése mennyiségmérők és vízhozam-
mé rők telepítésével (Smart City-részfeladat)

  Szigetszentmiklós DK-i részének közlekedés-
fejlesztése: Csépi út déli szakaszának kiszé-
lesítése, Forgalomcsillapító eszközök kihe-
lyezése a Kis-Duna menti utcákban, Vegyes 
használatú járda és kerékpárút építése az 
Üdülő soron és a Rév utcában, a Boglya és a 
Csépi út fejlesztése járda kiépítésével, útszű-
kületek megszüntetésével, Kakukkfű utca 
rendezése

  Kéktó Szabadidőközpont felújítása
  ÁJTI-tömb környezetének további fejlesztése
  Május 1. sétány felújítása, parkosítása, par-

kolók kialakítása, Halászkert területének 
hasznosítása

  Szigetszentmiklós ÉNY-i városrészének köz-
lekedésfejlesztése: Szebeni utca szélesítése, 
burkolása, Babits–Nagyváradi utcák gyűjtő-

úti kialakítása, burkolása, Petőfi út–
Temesvári úti körforgalom kiépítése, Északi 
kiskörút kialakítása

  Extrém Sportpálya és KRESZ-park kialakítása
  Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése 

a kritikus pontoknál
  Parkolóhelyek kialakítása a városközpont 

lakótelepi részein (1. Piac térsége, 2. 
Gimnázium–Jókai utca környéke)

  Új gyalogátkelőhelyek és „okoszebrák” léte-
sítése 

  Komplex faültetési program 1000+1000 fa 
program

  Illyés Gyula park teljes rekonstrukciója
  Szent Miklós úti járdák, utak komplett felújí-

tása
  A városi létesítményeket kiszolgáló informa-

tikai rendszer fejlesztése
  Duna-part és a Duna-parti sétány fejleszté-

se, Vízparti ökosétány kialakítása, a termé-
szetvédelmi területeken lévő sétaútvonalak-
hoz hasonló kialakítással. (Hajó állo más – 

Taksonyi híd között.) Duna-parti sétányok 
szakaszos kialakítása

  Játszótér-fejlesztési program
  Szent Erzsébet tér és a kikötő gyalogos és 

kerékpáros összeköttetésének kialakítása
  Belvárosi kerékpárkörút kiépítése
  Szánkózódomb felújítása
  Tűzivízhálózat fejlesztése
  Helytörténeti gyűjtemény új épületének 

kialakítása, Ádám Jenő Emlékház felújítása
  Védőnői szolgálat új épületének kialakítása
  Bajcsy-Zs. út–Gyári úti alközpont közleke-

désfejlesztése
  Szociális bérlakások fejlesztése

A gazdasági programterv további részei (a futó 
beruházások, az állami beavatkozáshoz kapcsoló-
dó beruházások, illetve az intézkedések) Szi get-
szent miklós Város Önkor mány zatának Elekt ronikus 
Döntéstámogató Rend szerében olvasható. Az edtr.
szszm.hu weboldal 2020. július 15-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésének negyedik pontjaként.

TERVEZÉS, PÁRBESZÉD, CSELEKVÉS
– az új Gazdasági Program alapján zajlik már jövőre a munka –

Idei évben fogadta el a képviselő-testület Szigetszentmiklós ötéves Gazdasági 
Programját, amelyhez az októberi ülésen már éves ütemterv is mellékelve lett. A ter-
vet Jószai Attila foglalja össze.

Szigetszentmiklós Város Gazdasági Program 2020–2024
– a tervezett önkormányzati beruházások főbb részletei –
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Az ARIES Nonprofit Kft. 
partnerei és munkatár-
sai egészségének, biz-
tonságának megóvása 

érdekében, a koronavírus további terjedésének 
megakadályozása céljából a hulladékgaz-
dálkodás, a távhőszolgáltatás és a városgon-
dozás személyes ügyfélszolgálati irodáit 2020. 
november 9-től további rendelkezésig korlá-

tozott nyitvatartással üzemelteti. A társaság 
csak előzetes bejelentkezés alapján fogad 
ügyfeleket. Az ARIES Nonprofit Kft. kéri a la-
kosságot, hogy az időpontfoglalásokat és 
egyéb ügyeket telefonon vagy e-mailen in-
tézzék. 

Az eseti hulladékok fogadása az átrakó-
állomáson átmenetileg szünetel.

ÜNNEPI MUNKAREND:

2020. december 25. – a pénteki napon ese-
dékes hulladék elszállításának rendjében 
nem lesz változás.

2021. január 1. – a pénteki napon esedékes 
hulladék elszállítása 2021. január 02-án, 
szombaton történik.  

A MOL számára fontos, 
hogy az üzemeikben zajló 

tevékenységek a lehető legki-
sebb környezetterheléssel járja-

nak, valamint, hogy a működésük 
fenntartható legyen.

Ezért elindítják környezetvédelmi kérdé-
sek, közösségi bejelentések, helyi észrevéte-
lek számára dedikált lakossági bejelentő 
vonalukat, valamint e-mail címüket, hogy 
ezzel is erősítsék közösségi kapcso lataikat a 
térségben élő települések lako saival. 

A helyi közösségek és érintettek meg-
szólításával gondoskodni kívánnak arról, 
hogy a Dunai Finomító tevékenysége a 
működési területük közvetlen közelében 
élő közösségek számára ne járjon zavaró 
hatással.

A beérkező lakossági kérdések, felveté-
sek megválaszolására egy környezetvédel-
mi szakemberekből álló csapat válaszol, 
akiknek feladata, hogy a telefonon vagy 
e-mailben beérkező bejelentéseket, kérdé-
seket megválaszolják 3 munkanapon belül.

LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEK SZÁMÁRA 
A DUFI ELÉRHETŐSÉGEI
Telefonon a 06-23/55-11-66-on lehet be-

jelentést tenni, ahol üzenetrögzítő fo-
gadja a hívást.

E-mailben a dunaifinomito@mol.hu címre 
küldhetők a levelek.

MILYEN TÍPUSÚ BEJELENTÉSEKET 
FOGADNAK ITT:

– zajhatás,
– szaghatás,
– talaj- és vízszennyezés,
–  lakosságot érintő finomítói projekt-

munkákkal kapcsolatos észrevételek, 
–  egyéb környezeti tapasztalatok beje-

lentése, mely összefüggésbe hozható 
a MOL Dunai Finomító működésével.

Tájékoztatás az ARIES Nonprofit Kft. koronavírus elleni 
intézkedéséről, valamint az év végi, ünnepi hulladékszállításról

Tisztelt 
Szigetszentmiklósiak!

Az RSD Víziközmű Társulat (a továbbiak-
ban: Társulat) kérésére az alábbi tájé-
koztatást továbbítom önök felé.

A Társulat tájékoztatása szerint a beru-
házás során kiépített szennyvízelve-
zető hálózatra történő élőre kötési 
arány jelenleg mintegy 55%. A pro-
jekt 2021. márciusi zárására az élőre 
kötések arányával a 90%-ot kellene 
elérni. A rendelkezésre álló idő rövid-
ségére és a Társulat anyagi és eszköz-
beli kapacitásának szűkösségére te-
kintettel a Társulat döntése értelmé-
ben a csatornával még nem rendelke-
zőknek önerőből kellene befejezniük, 
megépíteniük a házi bekötéseket 
2021 márciusáig.

Felhívom figyelmüket a Társulat 2018-as 
azon döntésére, miszerint az ingatla-
nok bekötését nem az egységesen 
megállapított társulati hozzájárulás-
ból finanszírozzák, hanem egyéni el-
számolással élnek a tulajdonosok 
felé, vagyis minden ingatlan esetében 
a magánvezeték kiépítésének és a 
rákötés megvalósításának ténylege-
sen felmerülő költségét számolják fel. 
Ezáltal minden ingatlan esetében a 
bekötések valós költsége terheli a 
tulajdonosokat.

Ezzel párhuzamosan a Társulat továbbra 
is igyekszik segíteni. 2021 márciusáig 

az adminisztrációs terheket (tervez-
tetés, engedélyeztetés, szerződéskö-
tés előkészítése, beemelő szivattyúk 
lehelyezése) leveszik az önerős csa-
tornázók válláról. Ez a segítség akár 
több tízezer forintos megtakarítást is 
jelenthet ingatlanonként. Ha a saját 
erőből elkészített házi bekötéseket 
(csatorna lefektetése, szükség esetén 
elektromos áram biztosítása) bejelen-
tik a Társulat felé, ők az élőre kötést a 
szolgáltatóval a továbbiakban intézik. 
A bejelentéshez egy nyílt árkos fény-
képet is mellékelni kell.

A bejelentést a Társulat alábbi elérhető-
ségei egyikén tehetik meg:

e-mail: rsdvt2@gmail.com,
telefon: 06-20/214-0959, 9.00–13.00 

óra között.
A házi bekötések önerős végzéséhez se-

gítséget nyújt az RSD honlapján ta-
lálható „műszaki kisokos” (http://
www.rsdvt.hu/dokumentumok).

Tájékoztatom önöket, hogy Szi get szent-
miklós Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének jelenleg hatályos, 
a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljá-
rási szabályokról szóló 20/2011. (VI. 
30.) sz. önkormányzati rendelete ér-
telmében a talajterhelési díj megfize-
tése alóli mentesség 2019. december 
31-én lejárt. A talajterhelési díjfizeté-
si kötelezettség 2020. január 1-jétől a 
csatornára történő rákötés megvaló-
sulásáig áll fenn.

Összefoglalva, javasoljuk, hogy a még 
élő szennyvízelvezetéssel nem ren-
delkezők, a Társulat által biztosított 
segítséget igénybe véve, mielőbb in-
dítsák el a rákötésük megvalósítását.

Tisztelt RSD-csatornázásban érintett 
ingatlantulajdonosok!
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A Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti 
Központ (CSSK) minden évben elismerésben 
részesíti egy kollégáját kiemelkedő tevékenysé-
ge miatt. Az „Év segítőjének” személyéről a 
CSSK szakmai vezetői által javasolt munkatár-
sak közül az intézményvezetővel együtt dönte-
nek. Idén Schalk Gabriella vehette át az elisme-
rést – tudatta Kerekes László intézményvezető. 

Schalk Gabriella két éve dolgozik a központ-
ban. Óvodában, iskolában szociális segítő fel-
adatot lát el, szakirányú főiskolai végzettséggel. 
A hozzá tartozó nevelési, oktatási intézmé-
nyekben rendszeres ügyel és preventív munkát 
végez, osztályfőnöki órákon tart előadásokat, 
kérésre szülői értekezletekre, fogadóórákra jár, 
konfliktusokat igyekszik megoldani a gyerekek, 
szülők és pedagógusok között. Ennek keretében 
bármilyen problémájukkal, sérelmeikkel kap-
csolatban fordulhatnak hozzá ügyfelei.

A díjazott a tanévben betöltött munkája 
mellett a nyári táboroztatásban is aktívan részt 
vállalt. Kollégáival közösen tíz héten keresztül 
várták a gyerekeket tematikus programokkal.  

Ú j 

Babaköszöntő csomagot kapnak a sziget-
szentmiklósi újszülöttek.

Az eddigi 7 különböző méretű body, taka-
ró és oltási naptár helyett az új csomagban 

három body, egy gyermektakaró, egy oltási 
naptár, egy digitális hőmérő, egy rágóka, 
valamint egy babanapló lesz. 2013. december 
1-je óta minden csecsemő jogosult az aján-

dékra, aki életvitelszerűen városunkban lakik, 
valamint legalább az egyik szülőjének vagy 
törvényes képviselőjének a lakóhelye Szi-
getszentmiklós.

A Szigetszentmiklós Városi Vöröskereszt Alap-
szervezet véradást rendezett november 11-én a 
Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az 
egészségügyi dolgozók elmondása alapján, 
példás fegyelmezettséggel és odafigyeléssel, a 
szabályok betartásával zajlott az esemény, a 
koronavírus-helyzet sem vette el a véradók 
kedvét attól, hogy segítséget nyújtsanak. Fodor 
Antalné dr., a Vörös kereszt Pest megyei szer-
vezetének elnöke elmondta, a terv az volt, hogy 
kb. 65 fő vegyen részt a véradáson. Ezt a számot 
túlteljesítve, 77-en adtak vért, ami kifejezetten 
példamutató volt a sziget szent miklósiaktól. 
Hozzátette, hogy a városban valószínűleg csak 
februárban lesz legközelebb véradás. 

PELENKÁZÓASZTALOKAT KAPOTT A HELYI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A Miklósi Baráti Klub segítségével 6 pelenkázóasztalt cseréltek le a védőnői szolgálat 
helyiségében. A régi, ütött-kopott, elhasználódott asztalokat elszállították, helyükre 
új, higiénikus pelenkázók kerültek.

Babanapló és digitális hőmérő az új babacsomagban

SCHALK GABRIELLA AZ „ÉV SEGÍTŐJE”

VÁROSUNK 
PÉLDAMUTATÓ
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Átadták az okleveleket a „Virágos Szi get-
szentmiklós 2020” pályázat győz teseinek az 
október 28-i képviselő-testületi ülésen. 

A legszebb előkert tulajdonosa Horváth 
Etelka lett, míg a legszebb balkonért Barta 
Jánosné kapta az elismerést. A közönségdí-
jat Dobrocsi Roland nyerte el.

Mindhárom díjazott elismerő oklevelet, 
emlékplakettet, valamint 25 ezer forintos 
vásárlási utalványt vehetett át, utóbbit egy 
szigetszentmiklósi kertészetben használ-
hatják fel. 

A Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester 
kezdeményezésére indult versenyre váro-
sunk lakosai nevezhettek 2020. szeptember 
15. és 29. között. A pályázott kertek fotóiról 
zsűri döntött, illetve Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának hivatalos Face-
book-oldalán az internetes követők is lead-
hatták szavazataikat a nekik legjobban tet-
sző pályaműre.

Az alpolgármester elmondta, hogy ter-
veik szerint hagyományt kívánnak teremte-
ni, így már a „Virágos Szigetszentmiklós 
2021” versenyre is érdemes készülni.

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 12. szám

ÚJ ESZKÖZÖK KERÜLTEK 
A JÁTSZÓTEREKRE

Két játszótéren is új 
hintákat kaptak a 
gyerekek. A Szent 
Miklós lakótelepen, 
a gimnázium mel-
letti játszótéren 
használhatják újra 
a hintát, valamint 
az Ősz utca–Ko-
lozsvári út sarkán 
lévő térre is kihe-
lyezésre került egy 
kétüléses játszóesz-
köz. Ezenkívül a 
Miklós téri játszótér 
egy őrtornyot kapott, a Kéktó csúszdás 
játszóterére egy ivókút került telepítésre. 
A Kéktó régi játszóterén, a Miklós téren és 
a tanösvényen a mászótornyok kötélzetét 
is kicserélték.

27 ÚJ BUSZT ÁLLÍT SZOLGÁLATBA A VOLÁN
Budapest és az agglomeráció is kap az új Mercedes-Benz típusú buszokból, amelyek a legma-
gasabb környezetvédelmi követelményeknek is megfelelnek. Szigetszentmiklóson a 38, 238, 
278, 279, 280 járatszámú kék buszok 2014 óta vannak jelen városunk közlekedésében. Az új 
buszok akadálymentesek, légkondicionálóval és utasszámlálóval ellátott környezetbarát jármű-
vek. Ezzel a szigetszentmiklósi járműállomány átlagéletkora 3 évre csökken.

BEVÁLT A TESZTKAMERA
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata szeptember else-
jén helyeztetett ki napelemes térfigyelő kamerákat a Váci 
Mihály térre. A harminc napig, tesztjelleggel működő kamerák 
segítségével a téren randalírozók kilétére fény derült, és a rendbon-
tás azóta megszűnt. Az eredményes próbát követően a képviselő-testület 2020. 
október 28-i ülésén arról döntött, hogy a tesztkamerákat komolyabb eszközök-
re cseréli. A napelemes térfigyelők helyére egy fix és egy ptz dome elnevezésű 
kamera kerül, csatlakoztatva azokat a meglévő, 47 kamerával ellátott városi 
térfigyelő hálózatba. 

DÍJAZTÁK A LEGSZEBB KERTEKET

Balról jobbra: 
Barta Jánosné, Dobrocsi Roland, Horváth Etelka
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A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szak-
emberei október 29-én tájékoztatást adtak az 
iskolába lépés szabályaival kapcsolatban. 
Havaldáné Meyer Emília, a Pest Megyei 
Pedagógiai Szak szolgálat Szigetszentmiklósi 
Tagintéz ményének vezetője, Kovács-Ángyán 
Vera Réka gyógypedagógus és Tellné Takács 
Tünde gyógypedagógus, pszichológus ismertet-
ték, hogy mi kötelező és mire érdemes figyelni a 
gyermekek iskolakezdésével kapcsolatban. 

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház-
termébe a helyi oktatási, nevelési intézmények 
vezetői és szülők kaptak meghívást, a lakosok élő 
online közvetítésen kísérhették figyelemmel az 
előadást. A nézők az eseménnyel egy időben 
kérdéseket tehettek fel, melyeket Nagy János, 
Szigetszentmiklós polgármestere olvasott fel a 
szakembereknek. A többi között szó esett a tan-
kötelezettség jogszabályi változásairól. Idén már 
a második olyan tanévre készülnek a nagycso-
portosok szülei, amelyben szigorúbb rendszer 
lépett érvénybe. A gyermekek, akik 2021. augusz-
tus 31-ig betöltik hatodik életévüket, a korábbiak-
hoz hasonlóan tankötelessé válnak, azonban… 

…az óvoda a szülővel egyetértésben már 
NEM dönthet úgy, hogy a gyermek maradjon 
plusz egy évet. 

A szakszolgálat (nevelési tanácsadó) már a 
szülő vagy óvoda kérésére NEM végez iskola-
érettségi vizsgálatot annak eldöntésére, hogy a 
gyermek elkezdheti-e az iskolát, vagy maradjon 
még egy évig óvodában. Iskolaérettségi vizsgá-
latot kizárólag az Oktatási Hivatal felkérésére 
végez a szakszolgálat. Hétévesen pedig 
BIZTOSAN el kell kezdeni az iskolát, semmilyen 
lehetőség nincs arra, hogy még egy évet ma-
radjon a gyermek. 

Ha a szülők úgy érzik, jót tenne gyermekük-
nek az óvodában maradás hétéves korig, akkor 
az alábbi lépéseket tehetik meg: 

– Január 1. és 15. között az Oktatási Hivatal 
honlapján található kérelmet ki kell tölteni, és 
postán is feladni. (Elérési útvonal a lenti képen.) 
A kérvényhez érdemes csatolni óvópedagógusi 
jellemzést, ha van, szakorvosi, védőnői javasla-
tot, és minden olyan papírt, ami segíthet a 
döntésben. 

Az Oktatási Hivatal háromféleképpen 
 dönthet: 

1. Helybenhagyja, tehát engedélyezi a 
plusz egy év óvodai nevelést. (A Szülői Hang 
[SZH] felmérései alapján tavaly az esetek 42%-
ában.) 

2. Elutasítja, tehát nem engedélyezi. (Az 
SZH felmérései alapján tavaly az esetek 3%-
ában.) 

3. Szakértőt (szakszolgálat) von be a döntés 
meghozatalához. (Az SZH felmérései alapján 
tavaly az esetek 55%-ában.) 

Ha a szakszolgálatot bevonja a döntésbe az 
OH, a következő területek vizsgálata történik 
meg: testi fejlettség, egészség; figyelem; fel-
adattudat, feladattartás; utasítások megértése, 
követése; munkatempó; emlékezet; motiváció, 
kudarctűrés, monotóniatűrés; mozgás; testkép, 
testséma, dominancia, lateralitás; általános tá-
jékozottság; gondolkodás, kognitív képességek; 
beszéd, nyelvi képességek; számolás stb. 

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, 
bíróságon polgári peres eljárást lehet indítani, 

de nem a döntés tartalma ellen, hanem például 
határidők be nem tartása miatt. 

Nagyon fontos, hogy ha az Oktatási Hivatal 
engedélyezte a plusz egy év óvodai nevelést, 
akkor a szülő NEM dönthet úgy később, hogy 
mégis viszi iskolába a gyermeket. 

Az előadás során a szakemberek kiemelték 
továbbá, hogy segítséget jelenthet, ha az Oktatási 
Hivatalhoz minél több alátámasztó dokumentu-
mot töltenek fel a szülők (orvosi, logopédiai, 
gyógypedagógiai, óvodapedagógusi javaslatokat, 
óvodai fejlődési napló ide vonatkozó részeit stb.), 
valamint, ha a szigorú határidőket betartják, és 
ha konzultálnak az óvópedagógusokkal arról, 
hogy ők mit javasolnak. A szakszolgálat munka-
társai a nevelési év elején szűrést végeznek min-
den nagycsoportos óvodásnál, ennek eredmé-
nyét is érdemes lehet kikérni és feltölteni. 

A szülői kérvényben erős indokok például, ha 
a gyermek figyelme még nem érett, fejletlen a 
beszéde, gyenge az emlékezőképessége. 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a kérelem kitölté-
séhez a szülő segítséget kérhet az óvodai 
szociá lis segítőtől, valamint javasolták a Szülői 
Hang elnevezésű Facebook-oldal vagy weboldal 
(www.szuloihang.hu) böngészését. Mint fogal-
maztak, ezeken az oldalakon részletesen össze-
gyűjtve találhat tanácsokat a szülő. 

Amennyiben további kérdések merülnének 
fel, azokat feltehetik az iskolabalepes@gmail.
com e-mail címen.

HOGYAN KEZDŐDIK A SULI?
– idén is szigorúbb szabályrendszer övezi a tankötelezettséget –

Balról jobbra: Havaldáné Meyer Emília, Kovács-Ángyán Vera Réka, Tellné Takács Tünde



11Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2020. 12. szám

Egy fél PRO URBE büszke tulajdonosa: 
NOSEDA TIBOR

Kisváros: Igazgató úr, honnan ez a rengeteg 
energia? Már a felsorolásba is el lehet fá-
radni…
Noseda Tibor: Tulajdonképpen nem tudom, 
hogy ez mennyi energia. Jön nap nap után, te-
szem a dolgomat, és kész. Nem érek rá azzal 
foglalkozni, hogy mennyi munkám van. (nevet) 
Erre talán a feleségem tudna válaszolni, de csak 
azért, mert ő rengeteg mindent levesz a vállam-
ról. Fel sem tudom mérni, hogy mennyit. Az el-
múlt hónapban betegeskedett, így nekem kellett 
mindent csinálnom. Estére úgy elfáradtam, hogy 
csak néztem magam elé és azon tűnődtem, mi 
lenne velem nélküle. Ha jól belegondolok, azt is 
mondhatnám, hogy…

…a PRO URBE-díj egyik fele az övé. Nélküle 
nem lenne miről beszélgetnünk most.

KV: Ez csak a sporttevékenységére igaz, vagy 
az iskolai munkában is tud segíteni?
NT: A kettő összefügg. Ő egykori sportolóként 
nagyon jól tudja koordinálni az egyesületi dol-
gokat, illetve a sportolókkal kapcsolatos admi-
nisztrációt. Namármost, ha ő ezeket nem csinál-
ná, akkor nyilván nekem kellene, ami azt jelente-
né, hogy az iskolai tevékenységemtől venné el az 
időt. Úgyhogy nyugodtan ki merem jelenteni, ő 
az alappillérem.

KV: Ön az idei PRO URBE-díj tulajdonosa. 
Számított-e a megtisztelő elismerésre? 
NT: Őszintén szólva egyáltalán nem számítot-
tam rá. Amikor felhívtak, hogy a testület nekem 
szavazta meg ezt a díjat, elcsodálkoztam. 
Nekem? Annak idején én tettem javaslatot, hogy 
ezt ki kapja, és azt gondoltam, hogy az egy élet-
műdíj. Ettől én még messze vagyok. Még bőven 
van dolgom. Legalábbis remélem. De természe-
tesen nagyon örülök és büszke vagyok rá. A díj 
egyébként nem csak az én érdemem, nagyon 
sokan segítettek az elmúlt években. Mondhatom 
a Kardos István Általános Iskola kollégáit vagy a 

mostani Bíró Lajos iskola tanárait. Mindenhonnan 
csak támogatást kaptam. Szerencsés vagyok, 
mert a támogatást gyerekkorom óta megkapom. 
Szüleim pedagógusok, sőt a nagymamám is az 
volt. Tehát volt egy minta, nyilvánvaló, hogy azt 
szerették volna, ha én is ezt a pályát választom, 
de én nem így gondolkodtam, fel sem merült 
bennem, hogy tanítsak. Mindig is a műszaki 
dolgok, az autók vonzottak, ezért amikor előáll-
tam az ötletemmel, hogy érettségi után autósze-
relést és gépjárműtechnikát szeretnék tanulni, 
meglepődtek, de azt mondták, hogy csináljam 
azt, amiben megtalálom a helyemet. 20 évig úgy 
éreztem, ez az én utam. Végül kiderült, hogy 
nem… Azért azt még elmondom, hogy abban a 
húsz évben volt egy olyan időszak is, amikor 
postás voltam itt, Szigetszentmiklóson. 
Gépkocsivezető, csomagkihordó. Azt hiszem, 
abban a pár hónapban ismertem meg a legtöbb 
embert, illetve amiatt ismerek minden kis utcát a 
városban.

Egy alkalommal összefutottam Koós Ferenc 
tanár úrral, aki akkor a Batthyány Kázmér Gim-
názium igazgatója volt. Azt kérdezte tőlem, 

van-e kedvem vívóedzéseket tartani a gimiben. 
Mondom, kedvem lenne, de végzettségem nincs 
hozzá. Mire ő: Nem baj, csinálj sportot..

Így történt, hogy Gárdos Gábor barátommal 
elkezdtük a vívóegyesület felépítését Szi get-
szent miklóson. Mindketten Pézsa Tibortól tanul-
tunk vívni, tehát az alapok nagyon jók voltak. Pár 
hét múlva szóltam Gábornak, hogy felvételizünk 
a TF-re szakedzőire. Persze ő tiltakozott. Mire én 
beadtam mindkettőnk jelentkezését. Vé gig csi-
náltuk. Így lettem én is szakedző… Két évig 
együtt dolgoztunk, de aztán Gábor bement a 
városba oktatni, én itt maradtam. Jó eredménye-
ket tudhatunk magunkénak, gye rek újonc csa pat-
ban voltak magyar bajnokaink. Tehát a szemléle-
tünk jó volt. Ezt a szemléletet vittem tovább, ami 
talán engem igazolt.

KV: Nem túlzok, ha azt mondom, ön egy 
sikeres ember. Szakmailag, sportszakmailag, 
magánéletben egyaránt. Hova lehet még 
fejlődni? Vannak e további tervei?
NT: Hogy van-e feljebb, azt nem tudom, ezt 
nyilván majd az élet hozza. Az emberben mindig 
van becsvágy, mindennél lehetne jobb. Én türel-
mes ember vagyok, állok elébe a kihívásoknak. 
Annak például nagyon örülnék, ha a szigetszent-
miklósi vívók eljuthatnának arra a szintre, hogy 
igazi klubként működhessenek, egy önálló vívó-
teremmel. Ez előrelépés lenne. Ezek a fiatalok 
nem is tudják, hogy milyen az igazi klubélet. Az 
majdhogynem olyan, mintha hazamennének. 
Ott lehet dumálni, meccset nézni, együtt szur-
kolni más sportágaknak, igazi közösséggé tud-
nának formálódni. Most is azok, de hogy mindig 
másik tornateremben kell edzenünk, az nem az 
igazi. Azt én egy életműdíjnak tekinteném. Az 
oktatás terén. Nekem mindig egy célom van. 
A gyerekek mindig okosabban menjenek haza az 
iskolából, mint amikor reggel bejöttek. Attól én 
jól érzem magam. Ez a díj most arra ébresztett 
rá, hogy jó helyen vagyok.

fé
Noseda Tibor, Noseda Szabolcs, Szlama Vilmos. 
A kép egy felnőttválogató versenyen készült

Noseda Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola igazgatója kapta az idei PRO URBE-díjat. 
A kitüntetést olyan személyeknek adományozhatja a városvezetés, akik több éven keresz-
tül kifejtett munkásságukkal kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében, vala-
mint értékeinek megismertetésében. Noseda igazgató úr vitathatatlanul megfelel az el-
várásoknak. Több évtizede oktató pedagógus, 2012 óta a Bíró Lajos Általános Iskola in-
tézményvezetője. Iskolai programtervében a hagyományoknak megfelelően hagyta többek 
között a bibliaismereteket, valamint városi szintre emelte az S. Becz Pál Magyar Nyelv 
Napja vetélkedőt. A sport élete része, a Budapest Honvéd egykori vívójaként többszörös 
magyar bajnok és nemzetközi versenyek dobogósa, Világkupa-győztes. 2000 decemberé-
ben alapította meg a Szigetszentmiklósi Diák Vívóegyletet, tanítványai rendre nyerik az 
újonc, serdülő, kadét és junior korosztályban a magyar bajnokságokat, de nemzetközi 
porondon is remekelnek, Eb-ezüst, vb-hatodik helyezés, valamint öttusázó párbajtőröző 
tanítványa ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett. 3 felnőtt fiú büszke édesapja.
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Horváth Albert városunkban nőtt fel, már 
gyermekkorában magába szívta a zene sze-
retetét, családjában sajátította el az alapo-
kat. A 21 éves tehetség az idei Magyar Jazz 
Szövetség által rendezett „Év Fiatal Jazz-
zenésze” verseny eddigi egyetlen abszolút 
győztese, vagyis a szakmai zsűri és a közön-
ség díját most először ugyanaz a művész 
kapta meg. A zongoristával szigetszentmik-
lósi cseperedéséről, jövőbeni céljairól és ki-
emelkedő eredményéről beszélgettünk. 

Horváth Albert: Elképesztően nagy sikernek 
érzem azt, hogy abszolút győztes lettem, amire 
eddig nem volt példa a verseny történetében. 
Ez óriási dolog számomra és hatalmas megtisz-
teltetés. Emellett nagyon megerősített abban, 
hogy még ennél is komolyabban kell foglalkoz-
nom a hivatásommal.

Kisváros: Mit jelent(het) a karriered szem-
pontjából ez a díj?
HA: Jó érzés, hogy ilyen fiatalon beszélhetünk a 
karrierről (mondja szerényen mosolyogva – a 
szerk.). A díjjal együtt egy mentorprogram indult, 
ami országos koncerteken, fesztiválokon való 
részvételt jelent. A hazai jazz-zenészek krémjével 
zenélhetek együtt, betekintést nyerhetek az álta-
lam is legtehetségesebbnek vélt művészek gya-
korlati módszereibe. Ez egy nagy kihívás és lehe-
tőség számomra. Sajnos a járványhelyzet 
mindannyiunkat negatívan érint, de bízunk ben-
ne, hogy a terveink megvalósulhatnak.

KV: Hogyan kezdődött a zene iránti komo-
lyabb érdeklődésed?
HA: Zenészcsaládba születtem, édesapám gitá-
ron, hegedűn és zongorán játszik, és talán még 
az ükapám is muzsikus volt. Szüleimnek nem 
kellett unszolni engem, teljesen önállóan vá-
lasztottam ezt az utat. Hatodik osztályos koro-
mig Szigetszentmiklóson jártam általános isko-
lába, a Bíró padjait koptattam, majd eldöntöt-
tem, hogy átiratkozom a csepeli Egressy Béni 
Zeneművészeti Szakközépiskolába. Ott két évig 
Miseta Alexandra, majd Szakcsi Lakatos Béla 
tanított egészen érettségiig. Jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen van még egy 
évem Oláh Kálmán tanár úr szárnyai alatt. 
Tervezem a mesterképzés elvégzését. Az akadé-
mia mellett már második éve tanítok iskolák-
ban, az Egressy Béni konzervatóriumban és a 
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskolában.”

KV: 12 évesen kezdtél zongorázni. Egyáltalán 
nem jellemző, hogy valaki ekkora sikert ér el 
kevesebb mint tíz év tanulással.

HA: Igen, a gyerekek általában 6-7 évesen vagy 
még korábban kezdik. Úgy gondolom, talán ez 
is, én is lehetek rá példa, hogy érdemes elkez-
deni bármikor, érdemes az igényes zenei műfa-
jokat tanulni, hallgatni.

„A koncertek és tanítás során ez a legfőbb 
célom, hogy a fiatal korosztály, a velem egy-
idősek érdeklődését is felkeltsem, sikere-

sen motiváljam őket a minőségi zene megis-
merésére, szeretetére.”

Horváth Albertnek számos országos esemény 
mellett jut ideje Szigetszentmiklóson is fellép-
ni, mint mondja, szereti szülővárosát és az it-
teni közönséget. A Városbarát 2310 szervezé-
sében részt vett a Zongora Ünnep II. alkalmán, 
a New Piano Generation egyike volt, a 
Nemcsak Jazz Klubban játszott, és legutóbb a 
Városi Galériában, a Patak Fesztivál megnyitó-
ján hallhattuk zongorajátékát.

A Pest Megye Szépe előválogatója után a 
legszebb 14 lány közé került a sziget-
szentmiklósi Fodor Laura. A 18 éves lány 
jelenleg a Kardos István Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium végzős 
tanulója. 11 éve lovagol, versenyszerűen 
díjugratott, az utóbbi években díjlovagol. 
Nagy álma a fotózás, a versenyben pedig 
megtapasztalhatja, milyen a kamera má-
sik oldalán állni. Emellett időnként a 
fodrászának segít modellként, bemutató-
kon, fotózásokon vesz részt. Ahogy ő 
gondolja: „Személy szerint, ha valamibe 
belekezdek, mindig próbálok arra töre-
kedni, hogy a maximumot nyújtsam, hisz 
egész életünkben tapasztalunk, új kihívá-
sokat keresünk, és szerintem ez az alka-
lom lehet a következő lépcsőfok az éle-
temben.”

A korábbi versenyeken városunk még 
nem képviselte magát. Most önök is se-
gíthetik a szigetszentmiklósi fiatalt. 

A közönség 2021. január 3-ig szavaz-
hat Laurára a Pest Megye Szépe Face-
book-oldalon közzétett fotóját like-olva. 
A Facebook-poszt elérhetősége: https://
www.facebook.com/pestmegyeszepe

Szigetszentmiklósi az ország 
„Év fiatal jazz-zenésze”

Horváth Albert kisgyermekkorában. 
A fotó ellenére, csak 12 évesen kezdett zongorázni

Fotó: Örsi András

LEGSZEBB 
14 KÖZÖTT

Fotó: Csizmazia Zsolt
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A 2020. november 10-én kiadott kormányren-
delet értelmében a sportmérkőzéseket zárt ka-
puk mögött kell megtartani. Az egyéni szabad-

téri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint 
versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatók.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a 
fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat 
és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterülete-
ken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Amennyiben figyelemmel kísérné a sportesemények alakulását, a 
Városi Sportcsarnok www.szszm.sportcsarnok.hu weboldalon és a sport-
egyesületek egyéni szerkesztésű oldalain is megteheti. 

Tisztelt Lakosok!
Sajnos a rendelet értelmében általános rendez-
vénytilalom lépett életbe.

Ebből kifolyólag a november 12-től tervezett 
programjainkat nem tudjuk megtartani.

A korábban indított „Ablakot nyitunk a világ-
ra!” könyvtári szolgáltatásunk továbbra is a járványügyi előírásoknak 
megfelelően, folyamatosan üzemel. Amennyiben szeretne könyvet 
kölcsönözni, igényét e-mailben leadhatja, ezután a könyvtárosok 
előkészítik önnek a kívánt könyveket, amiket az épület sarkán léte-
sített nyitott könyvtári ablaknál vehet át.

Szeretettel várjuk az olvasni vágyó lakosokat!

Tisztelettel: Lázár Gergő igazgató, 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
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1. az “és,, röviden; 
2. a mondat része; 
3. a nagy ellentéte,
4. a szádban vannak, segítenek az emésztésben; 
5. kisbabák “használják,, 
6. ez működteti a gépeket; 
7.7. ruha, melyet este veszünk fel; 
8. bonyolult nagyító eszközök; 
9. hallhatod, amikor érkezik a Mikulás; 
10. testnevelés órán szoktuk végezni; 
11. az egyik legnagyobb madár; 
12. ide tartozik például
a rajzolás, festés, szobrászat; 
13.13. körben rövidre vágott hajviselet; 
14. ezzel nyitjuk a kocsit; 
15. nem jobbra, hanem ...; 
16. felkiáltó szócska; 
17. a felhőkből hullik a Földre.
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

49. hét  november 30.–december 6. Elixír Patika
50. hét  december 7–13.  Melissa Patika
51. hét  december 14–20.  Szent Miklós Patika
52. hét  december 21–27.  Regina Patika
  1. hét  december 28.–január 3.  Kígyó Patika

Ügyeleti nyitva tartás: 
Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–15.00, vasárnap: 08.00–12.00

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon 
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát! 
A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény 
fenntartja!

Megjelenik 16 800 példányban.
Főszerkesztő: Farkas Éva
Szerkesztő(k): Germán Melinda, Fazekas-Verba Szabolcs
Telefon: 24/505-646

Design és DTP: ©EMU Stúdió

Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 

ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

2020. október hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Szántó László (1951), Tóth Tamás (1981), Szatmári Péterné (1938),
Bobek Béla István (1927), Uriné Rytel Jadwiga Stanislawa (1949)

2020. október havi házasságkötések:
Dul Krisztina – Ács Zoltán; Ódor Ivett – Pető Gábor; Együd Orsolya – 
Simon László György; Bali Fruzsina Anna – Csárdi Adrián; Asztalos 
Brigitta – Meilinger László; Németh Beatrix – Szuhanyik Péter György; 
Nagy Renáta – Páble Márk Rezső; Korsós Bernadett – Nédó Lajos; Mikó 
Bettina – Biri Krisztián; Sipos Renáta – Bednanics Dániel

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat 
100%-os tulajdonában álló ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (továbbiakban ARIES NKft.) (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12–14.) 
ügyvezető igazgató munkakörének munkaviszony keretében történő betölté-
sére. Jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kiköté-
sével. Munkaviszony kezdete: 2021. április 1. A munkakör betöltésének legko-
rábbi időpontja: 2021. június 15. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 
január 9. További részletek a www.szigetszentmiklos.hu weboldalon.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÁLLÁSHIRDETÉS

A címlap elkészítésében a szigetszentmiklósi 
Natúr Virág virágüzlet közreműködött. Köszönjük!
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