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Tisztelt Szigetszentmiklósiak!
Boldog új évet kívánok!
Mindig van új a nap alatt.
Január az új remények és az új fogadalmak hónapja. Sokan vagyunk, akik valamit megfogadunk, ezt vagy azt jobban csinálunk majd, megbocsátunk, lefogyunk, spórolunk, utazunk, költözünk, szeretünk… Arra gondolunk, mindig van új
a nap alatt.
De ez nem minden. Az év első perceiben, óráiban, napjaiban boldog új évet kívánunk, jó esetben legalább öt személynek. Ha ezt megszorozzuk,
akkor több millió ember fogadja a jókívánságot.
Tehát akkor január az a hónap, amikor mindenkinek jót kívánunk. Lehet, hogy csak azért, mert így
illik, de mint tudjuk, a szónak ereje van.
Mindenkinek boldogságot kívánunk, még annak
is, akit tulajdonképpen nem is kedvelünk.
Ugye, hogy van új a nap alatt?
És ez a szokás nem szűnik meg. Évről évre,
nemzedékről nemzedékre adjuk át a jókívánsá-

got, és próbáljuk tartani magunkat a fogadalmakhoz. És ez így van jól.
A 2021-es év sajnos nem sokban különbözött
2020-tól. Életünket ugyanúgy behálózta a vírustól való félelem, az aggódás, főleg az ősz beköszöntével. Talán mára már nincs is olyan család,

akiket ne érintett volna a koronavírus. Ezért idén
még inkább felerősödik a szavak ereje. Boldog új
évet kívánunk!
Gondoljuk át életünket, legyünk hálásak az
egészségünkért, gondoljunk hálával az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozókra, hiszen ők azok, akik sosem adják fel. Nekik
minden élet megmentése boldog, még akkor is,
ha az nem pont január elsején van.
Szigetszentmiklós élen jár a segítőkészségével. Az összefogás nálunk rendkívül erős, amire
nagyon büszke vagyok. Arra biztatok mindenkit,
hogy ez maradjon így 2022-ben is, bízva abban,
hogy ez az év már sokkal nyugodtabb lesz, hiszen mindannyian vágyunk vissza a vírus nélküli életünkbe. Bízva abban, hogy…
…van új a nap alatt.
Minden szigetszentmiklósinak boldog, sikeres,
egészséges új évet kívánok!
Nagy János polgármester

KÉT ÉV VÁROSVEZETÉS A COVID ÁRNYÉKÁBAN
2019-ben senki nem számított arra, hogy egy ,,kezdő” polgármesternek a következő két
évben nemcsak a ,,szakmát” kell megtanulnia, hanem egy olyan feladattal is meg kell birkóznia, mint egy világjárvány városszintű koordinálása. Tesztelés, segélyezés, segítő csapatok
szervezése, és nem utolsósorban az igencsak megcsappant városi költségvetésből való gazdálkodás. Nagy János, városunk polgármestere állta a sarat, nem állította le a beruházásokat, sőt további felújítások, fejlesztések is elkezdődtek Szigetszentmiklóson.
KISVÁROS: Polgármester úr! Talán nem
túlzok, ha azt mondom, ezt nevezik mély
víznek. Viszont ön egészen jól megtanult
úszni. Pedig volt itt rengeteg hullám
(Covid–19)… apály (alacsonyabb költségvetés)… sodró áramlatok (belső viszály)…
de az örvény nem ragadta el. Melyik volt
a legnehezebb?
Nagy János polgármester: Mindhárom rendkívül nehéz akadály volt számomra, de talán
kezdjük az év első napjával, amikor is az olajszennyezés miatt az új évet jegyzőkönyvezéssel,
helyszíneléssel, nyomozással, elhárítással kezdtük, amiben sokat segített Jaksa-Ladányi Emma
alpolgármester asszony. Egyébként neki külön
köszönöm az egész éves munkáját! A Covidhelyzethez majdhogynem hozzászoktunk már,
hiszen a tavalyi évet is beárnyékolta. Annak ellenére, hogy 2021-ben már valamivel enyhébb
korlátozásokat hozott a kormány, a különleges
jogrend miatt sok döntést kellett hozniuk a polgármestereknek. Én minden döntésem előtt kikértem a képviselő-testület véleményét, melyekre volt, aki válaszolt, de olyan is volt, hogy vá-

laszra sem méltattak. Az volt a tapasztalatom,
hogy inkább megvárták azt az időszakot, amikor
már ülésezhettünk, és akkor jöttek elő a kritikák.
Úgy érzem, hogy a nagypolitika elérte Sziget
szentmiklóst is, hiszen sok esetben politikai alapon hoztak döntéseket a képviselők, ami egyáltalán nem használt a város fejlődésének.
Szerencsére ezek a gáncsoskodások nem hátráltatták a munkámat, hanem egyre jobban megedződtem. Megszoktam és nem megszöktem.
Felvettem a kesztyűt. Sajnos Szigetszentmiklós
sokszor rossz színben van feltüntetve az országos sajtóban, köszönhetően a politikai adokkapoknak. Az, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben és ilyen politikai támadások mellett irányítani kell és szinten kell tartani a várost, úgy gondolom, nagy feladat volt ez mindenkinek. Nehéz
volt. Azt nem győzöm elégszer hangsúlyozni,
hogy nem a polgármesterek döntenek minden
kérdésben. A polgármester csak a bizottságok,
majd a testület elé terjeszti az adott problémát,
és a testület többsége dönti el, hogy egy-egy
folyamat elinduljon vagy befejeződjön. A polgármester csak levezeti a testületi ülést. Nagyon
nehéz árral szemben úszni, de igyekszem…

Beruházások, fejlesztések. Minden, ami 2021.
évben a Covid vagy a politikai viszály miatt
nem történt meg, igyekszünk jövőre megoldani. Fontos tudni azt, hogy 2022-t is úgy számoljuk, mint 2021-et. Nem lesz könnyebb év
gazdaságilag, hiszen 2022-ben fogjuk megérezni a 2021-es adóelvonásokat. Kiderül majd
a 2022-es választásnál, hogy ellenségként
vagy partnerként fogja kezelni Szi
get
szent
miklóst az ország vezetése. Bízom benne, hogy
partnerként fognak kezelni, hiszen 2021-ben
csak büntetni tudtak, mégsem mentek vele
semmire. Azt tapasztaltam, hogy az év első felében a lakók megértőbbek lettek, ám voltak,
akik megpróbálták ezt negatív irányba fordítani. Több-kevesebb sikerrel. Kemény hatalmi
harcok történtek. Úgy gondolom, hogy az
igazság győzött, a pártpolitikának nincs helye a
városvezetésben. Sokkal több fejlesztést végigvihettünk volna, ha nincs ez a sok politikai viszály, ám megannyi szakmai problémát sikerült
kiküszöbölnünk, és a nehezebb gazdasági helyzet ellenére több projekttel, beruházással elkészültünk. Hosszas egyeztetés után sikerült elérni, hogy az állam közel egymilliárd forint értékben megvásárolja azt a területet, ahol a Bucka
városrész iskolája fog felépülni. Eredetileg azt a
városnak kellett volna megvenni és rendezni,
végül az egyházon keresztül állami beavatkozással fog elkezdődni az építkezés. Ezzel elég
komoly összeget spóroltam meg a településnek. A Bucka Egészségház időben elkészült és
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átadásra került, szeptember óta felnőtt háziorvosi ellátás működik ott. Sajnos nagyon nehéz
orvosokat találni, ezért az orvosi körzetek kialakítása sem volt egyszerű feladat. Tovább keressük az orvosokat, addig is a Covid miatt, 2022től szűrőközpontot alakítunk ki az egészségházban. A tervnek megfelelően, időben elkészült a Vackor Bölcsőde bővítése, amelyet már
a gyerekek használatba is vehettek. Megszavazta
a testület a buckai közlekedési koncepciót,
amely bevezetéséhez a szükséges előkészületek
már zajlanak. Elkezdtük a buckai óvoda építését, leaszfaltoztunk rengeteg utcát, végre sikerült a Kakukkfű utcát is rendezni, ez köszönhető annak, hogy Szigethalom és Szigetszentmiklós
között rendkívül jó kapcsolat alakult ki. A burkolatok cseréjét 2022-ben tovább folytatjuk,
hiszen tavaly a csökkentett költségvetés miatt
nem volt elég mennyiségű pénz erre, sok utca
van még, amely burkolatra vár. Sajnos elég
nagy nehézséget okozott, hogy 2021-ben más
cég nyerte az útkarbantartási feladatokat, mint
2000-ben. Szerintem rekordszámú panasz érkezett a silány minőségű utakra. Kellemetlen
hír az, hogy ugyanez a cég nyerte meg 2022-re
is, de a többség az átláthatóságra hivatkozva
ezt a pályázati rendszert támogatta… Sikerült
az Iglice utca problémáját megoldanunk. Ez
fontos volt a csatornázás miatt is. Elindítottuk
a szennyvízhálózat kapacitásának bővítését is,
két nagy beruházóval kötöttünk szerződést
idén, amelyből közel 2 milliárd forint jut a kapacitásbővítés költségére. Előkészítettük a
szennyvíztelep bővítéséhez a munkálatokat is.
Elkezdődött a Temesvári utcai iskola építése,
amelyet már évek óta vártunk, átadtuk a
Kézilabda Csarnokot. Szerencsére egyre több
cég teszi a telephelyét Szigetszentmiklósra,
melyből bevétele lesz a városnak. Ezzel szeretnénk kompenzálni azt a kiesett összeget, amely
2021-ben keletkezett. Számításaink szerint
2023-tól már sokkal jobban fog állni gazdaságilag Szigetszentmiklós.
A gazdasági tervet részben tudtuk teljesíteni,
hiszen a Covid mindenre hatással van és volt.
Mindent megvizsgáltunk, hogy a nem kötelező
kiadásokat hol tudjuk lecsökkenteni, de igyekeztünk minden civil szervezetet támogatni. Persze
addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ért.
A muzeális intézményfelújítás keretén belül
a múzeum, valamint a „falusi” buszmegálló

(Városháza megálló) is végre felújításra került.
Elkezdődött az intézmények felújítása, melyekből a legnagyobb talán a Csicsergő Óvoda
konyhájának korszerűsítése volt. 10 darab új
buszmegállót kapott Szigetszentmiklós, és
csakúgy, mint tavaly, idén is részt vettünk az
illegális hulladékok felszámolásában. A csónakházat még az év elején használatba vehették a
vízi sport szerelmesei, igaz, van még mit bővíteni rajta, hiszen itt is szembesültünk hasonló
problémával, mint amit a Temesvári úti óvoda
beruházásánál örököltünk. A játszóterekre sajnos nem tudtunk annyit költeni, mint amennyit
a gazdasági programba beterveztünk, a veszélyhelyzet okozta gazdasági nehézségek
miatt kevesebb összeg jutott erre a sorra a
költségvetésben, de igyekeztünk fejleszteni,
bővíteni az igények szerint. Sajnos 2022-ben
sem lesz sokkal jobb a helyzet, de igyekezni
fogunk több pénzt szorítani rá. Sikerült letárgyalnunk és megvásárolnunk a Csepeli úti kerékpárúthoz a területet. Az előző ciklusban
sajnos ez nem volt jól előkészítve. Ugyancsak az
előző ciklusból örököltük meg a piacfejlesztési
tervet, mely, mint kiderült, hiányossággal volt
teli. Ezt is ki kellett javítani és engedélyeztetni.
Ilyen esetekben, mikor engedélyeztetésekről
van szó, vagy a bürokráciára kell várni, nagyon
lelassítja a folyamatot. A Bucka-tó környékén
parkot kezdtünk építeni, de további fejlesztések
lesznek, például automata mosdót telepítünk
oda. Lakihegy sem maradt ki a fejlesztésekből.
Megvettük azt a területet, ahol a lakihegyieknek közösségi teret tudunk biztosítani, majd a
lakihegyi képviselőt kértem meg, hogy az idei
éves keretből koordinálja az Aries Nkft.-t, mely
munkálatok élvezzenek ott prioritást. Nyáron
már fel is lett avatva egy pörköltfőző fesztivállal. Fontos kihangsúlyoznom azt, hogy mint
más településeken, a mi városunkban is komoly
probléma a csapadékvíz-elvezetés, főleg úgy,
hogy az éghajlatváltozás kellős közepén állunk.
Folyamatosan dolgoztunk a város különböző
pontjain ezek megoldásán, annak ellenére,
hogy kis keret állt rendelkezésünkre, igyekeztünk minél több helyen ezt a problémát orvosolni. Most már ott tartunk, hogy a testületből
más is belátta, erre több pénzt kell szánnunk.
Események, programok: 2021-ben a kulturális életet is befolyásolta a Covid. Talán vala-

mivel könnyített a korlátozásokon a kormány,
mégis voltak olyan rendezvények, amelyek
nem lettek, nem lehettek megtartva. Nem
tartottuk meg a Futónapot és a Miklósi Bált,
de a tanévzáró koncert is elmaradt. A Városi
Könyvtár és Közösségi Ház kollégái és segítőik
remek munkát végeztek, kihozták mindenből a
maximumot. Köszönet érte! Ha minden jól
megy, 2022-ben megtartjuk ezeket a rendezvényeket, persze betartva az előírásokat, például a védettségi igazolványhoz kötött beléptetést, ha még mindig törvényi előírás lesz.
Igyekszünk azokat a lakosokat is kiszolgálni,
akiknek valamilyen oknál fogva nincs védettségi kártyájuk, de igényt tartanak a rendezvényekre, ilyen esetben mindig maximálisan be
kell tartanunk a törvényi előírásokat, de emlékezzünk vissza például a Miklósi Mustrára,
ahol szinte észre sem vették az emberek, hogy
a védettségi kártya miatt milyen módon kellett átalakítanunk a rendezvényt. Most készül
a jövő évi tervezet, a büdzséről a képviselőtestület fog dönteni. Rendkívül fontosnak
tartom a kulturális életet, hiszen 2021-ben
még inkább kiderült, hogy mekkora kohéziós
ereje van egy-egy rendezvénynek. Nagy szükség van ezekre. Bízom benne, hogy a képviselők is így látják! Rendkívül büszke vagyok arra,
hogy több civil szervezet és városlakó rengeteget tesz azért, hogy a közösségi élet megmaradjon városunkban, programokat szerveznek, akár városrészeken belül is. Nagyon köszönöm nekik! És persze azoknak a cégeknek,
vállalkozóknak is hála, akik támogatták a
rendezvényeinket.
Tervek, jövő évi költségvetés: Komoly problémát okoz az, hogy nem haladnak az állami
úthálózat-fejlesztések. Emiatt városon belül is
megnőtt a probléma. A Petőfi–Szebeni kereszteződés megterveztetését 2022-ben elvégezzük, igyekszünk a Szebeni út tulajdonjogi
helyzetét is rendezni, hogy a gyermekek és
szülők biztonságosabb körülmények között
tudjanak közlekedni. Az idei évből kiindulva, a
jövő éves költségvetés nem rajtam fog múlni.
Félek, hogy amit én javaslok – csakúgy, mint
máskor – azt leszavazzák majd. Meg kell várni
a februári testületi ülést. Előtte persze egyeztetni fogunk, remélhetőleg frakcióüléseken is,
és informális testületi üléseken is.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEI
ÖSSZEFOGLALÓK

2021. december 8., rendes, nyilvános ülés
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása:
Városunk népessége folyamatosan növekszik, ezáltal az egy-egy háziorvosra jutó bete-

gek száma is emelkedik. Az önkormányzat
(továbbiakban: ÖK) jogosult új körzetek kialakítására annak érdekében, hogy az egy szakemberre jutó betegek száma – a lakosság
arányaihoz mérten – egyenlőbben legyen kiosztva. A tervek értelmében Sziget
szentmiklóson egy új felnőtt és egy új gyer-

mek háziorvosi körzet jöhet létre. Az Országos
Kórházi Főigazgatóság feltételként szabta
meg, hogy akkor járul hozzá a két új körzet
kialakításához, ha arra megvannak az orvosok.
A képviselő-testület (továbbiakban: KT) elfogadta a napirendi pontban foglaltakat, mely
szerint a praxispályázatok kiírásra kerülnek.
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Szigetszentmiklós város új Település
fej
lesztési Koncepciójának, valamint új In
tegrált Településfejlesztési Stratégiájának
(ITS) jóváhagyása
Vaszócsik Vilja, az ITI Magyarország Kft.
munkatársa bemutatta Szigetszentmiklós város Megalapozó vizsgálat – Helyzetfeltárás,
helyzetelemzés c. dokumentum tartalmát.
A prezentáció a megelőző, lakosokkal és szakemberekkel folytatott egyeztetések – tehát 4
online fórum, 10 személyes találkozó (mini
fórum) keretében, 4 postai, illetve e-mailen
kommunikált vélemények – összegzése, melyről részben internetes és utcai plakátok formájában is tájékoztattuk a lakosságot. A KT
elfogadta a beszámolót. Városunk honlapján
önök is olvashatják az összegzést, melyben
integráltuk azokat a kívánságokat, véleményeket, jövőképet, amelyet Szigetszentmiklós
város lakossága jelzett és kért.
Szigetszentmiklós Város Fenntartható
Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP)
jóváhagyása
Korábban Szigetszentmiklós polgármestere
is aláírta azt az uniós szerződést, mely szerint
vállalja, hogy városunk 40 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátás mértékét
2030-ig. Az előzetes tanulmányt lefolytató ITI
Magyarország Kft. munkatársa a KT-ülésen
mutatta be a SECAP-akcióterv részleteit.
Jelenleg KSH-források szerint évente több
mint 102 ezer tonna CO2-t bocsát ki a város, a
tervek szerint ez az érték tíz éven belül 62 ezer
tonna alá csökken. A cél elérése érdekében
önkormányzatunk a város saját üzemeltetési
szektoraiban (EGOMIR, KIMIR, Aries NKft.,
Szigeti Vízművek NKft.) is a fenntarthatóságra
törekszik, a szolgáltatószektor energiafogyasztására ugyan csak közvetetten tud hatni,
de városunk „zöldebbé” válása érdekében
Nagy János polgármester Szigetszentmiklós
valamennyi gazdasági szereplőjével felveszi a
kapcsolatot. A tervet jóváhagyta a KT.
Az Iránytű Intézet jelentése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló
tájékoztató
Az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató
Intézet Kft. által készített intézkedési terv
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának
2015–2019. évekre vonatkozó átvilágításáról
szól. A jelentés, dr. Vántsa Botond képviselő
(Fidesz–KDNP) szerint, „teljesen fölösleges

pénzkidobás volt”. A tájékoztatóval kapcsolatban megemlítette korábbi, a bizottságok létszámának csökkentésére irányuló javaslatát.
Emellett a gazdasági programról kérdezte
Nagy János polgármestert, aki jelezte, ez
utóbbi kérdésre később, írásban válaszol. Nagy
János javasolta dr. Vántsa Botond képviselőnek, hogy tekintse át a jelenlegi és az előző
önkormányzati ciklusban működő bizottságok
számára és létszámára vonatkozó költségadatokat. Hangsúlyozta, hogy már megválasztásakor egyik fő célja a lakosság minél nagyobb
mértékű bevonása volt a döntéshozatalba,
mint fogalmazott, „ezt nevezik demokráciának”. Az intézkedési terv végrehajtását végül 7
igen, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
fogadta el a testület.
Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. támogatási kérelme
A KT elfogadta a Kis-Duna mente Turisztikai
Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. kérelmét, mely szerint a 2022–2024. közötti
időszakban a helyi idegenforgalmi adóból befolyt bevételének 100%-át átadja az nkft.-nek,
hogy azt a társasági szerződésben megfogalmazott célok, a turizmussal kapcsolatos tevékenységek érdekében használja fel.
2022. évi szúnyoggyérítés

építkezések régebbi engedélyek alapján történnek.
Illemhely létesítése a Bucka-tó környezetében fedezetkiegészítés című napirendi
pont kapcsán a KT 12 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta, hogy a beruházásra rendelkezésre
álló, összesen bruttó 20 millió forint fedezetet
bruttó 7 millió forint fedezettel kiegészíti az
önkormányzat.

Három közút nevéről is döntöttek, miszerint a KT a Szigetszentmiklós 13348/1 hrsz.-ú
kivett közutat Bádogos utcára, a 133 484
hrsz.-ú utat Asztalos utcára, a 385, 382 és
390/22 hrsz.-ú területet Kosztolányi Dezső
utcára nevezi. Valamennyi útról beépíthető
ingatlanok nyílnak. Elnevezéseiket a környező
közterületek jellemző nevei alapján kapták.
Az Aries Nonprofit Kft. 2022. évi feladatellátása és fedezet biztosítása, valamint a
Városi Könyvtár és Közösségi Ház részleges
belső felújítása című napirendi pontok vonatkozásában módosítások merültek fel, emiatt megegyeztek, hogy a képviselő-testület
ezekről későbbi időpontban dönt.
2021. december 13., rendkívüli,
nyilvános ülés

A KT egyhangúlag elfogadta, hogy 2022-ben
is a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág települései
vel együttműködve kívánja a térségi szúnyoggyérítési önkormányzati feladatokat elvégezni
városunk – 150 hektár légi és 411 hektár földi
– területén, valamint annak Szigetszentmik
lósra jutó, bruttó 4 170 155 Ft-os költségeit
biztosítja.
A képviselő-testület elé több lakossági
kérelem érkezett helyi építési szabályozás
témában
„Az utóbbi években Szigetszentmiklóson
nagyon nagy arányban nőtt a népesség száma, gombamód szaporodtak a lakóparkok, az
épületek” – nyilatkozta Nagy János az ülést
követően a DunaMédia Televíziónak. Az interjúban kiemelte, hogy „az önkormányzat, amíg
a város infrastruktúrája nem fejlődik a jelenlegi helyzethez, addig Szigetszentmiklóson
nincs keresnivalója újabb lakóparkok építésének, az egyebekben természetesen partnerek
vagyunk”. Hozzátette, hogy a jelenleg látható

A rendkívüli testületi ülés dr. Szilágyi Anita
ellenjegyzési záradékával kezdődött, Jószai
Attila alpolgármester juttatásainak rendezése tárgyában. Jegyző asszony felhívta a
figyelmet, hogy a harmadik napirendi pontot
– mely sürgősségi indítványként került a testület elé – a november15-i, szintén rendkívüli
testületi ülésen már megtárgyalták, és abban
maradtak, hogy megvárják a Pest Megyei
Kormányhivatal véleményét, melynek alapján
fizetik vagy nem fizetik ki az alpolgármester
,,elmaradt” juttatásait. Az előző döntéshez
képest ugyan új esemény nem történt, a testület mégis úgy döntött, hogy elfogadják a
napirendi pontra vételt.
Aries Nonprofit Kft. 2022. évi feladatellátásáról és fedezetbiztosítása
Az előző rendes ülésen levették ezt a napirendi pontot azzal, hogy a bizottságok tárgyalják újra, egyeztessenek a hivatal és az
Aries NKft. munkatársai, és úgy kerüljön újra a
testület elé a téma. A rendkívüli testületi ülés
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előtt lett volna a pénzügyi, valamint a városüzemeltetési (VÜB) és környezetvédelmi bizottság ülése, de a pénzügyi bizottság határozatképtelen volt a hiányos létszám miatt, így
csak a VÜB tárgyalta a napirendi pontot. Ezek
után került a testület elé módosító javaslattal,
miszerint az önkormányzat felkéri az Aries
Nkft. vezetőségét, hogy a mindenkori gazdasági stabilitásának és likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a társaság az
Önköltségszámítási Szabályzata szerint kötelezően elkészített utókalkulációit (tételes,
minden tevékenységre kiterjedő, a közvetlen
és közvetett költségek és árbevétel munkanemenkénti/munkaszámonkénti tételes kimutatása és annak összesítése) 2022. január 1-jétől
minden tárgynegyedévre vonatkozóan, az azt
követő 45. napig küldje meg a Polgármesteri
Hivatal részére. Továbbá kiegészítésként a
testület kéri, hogy 2021. januártól októberig
visszamenőleg utókalkulációt küldjön az Aries
NKft. az önkormányzat részére. Az ülésre meg
volt hívva Viola Károlyné, az Aries NKft. ügyvezetője, aki elmondta, az elmúlt 22 év alatt
még soha nem volt rá példa, hogy a testület
utókalkulációt kért volna, a gazdasági stabilitást és a likviditást a felügyelő bizottság vizsgálja. Szerinte ezzel a felügyelőbizottság
munkája is megkérdőjelezhetővé vált. A Fidesz
és a DK képviselői erre azt válaszolták, hogy az
önkormányzatnak mint tulajdonosnak van
lehetősége átnézni az összegeket, hogy jogos
volt-e a kért fedezetkiegészítés a következő
évre. Az előterjesztés a módosító javaslattal
együtt 7 igen, 3 nem és 2 tartózkodással elfogadásra került.
Közútkezelési, útellenőri feladatok ellátá
sa, 2022. és 2023. évre fedezetkiegészítés
A megnövekedett árakat és az ezzel járó
költségnövekedést tudomásul véve, a testület
egyhangúlag megszavazta a napirendi pontot.
A legtöbb időt igénylő napirendi pont Jószai
Attila juttatásainak rendezése volt. Ahogy azt
az elején olvashatták, a jegyzői záradékban
elhangzott, hogy a testület ezt már egy korábbi ülésén lezárta azzal, hogy megvárják a Pest
Megyei Kormányhivatal véleményét ez ügyben. Jegyző asszony felhívta a figyelmet, hogy
a szavazásnál vegyék figyelembe az ellenjegyzési záradékot, melyet az ülés elején felolvasott. Elmondta, hogy ha elfogadják a határozati javaslatot, az jogsértés lesz, hiszen a képviselő-testület egy saját korábbi döntésével
megy szembe. A napirendi pont végül 7 igen, 3
nem és 2 tartózkodással elfogadásra került.
A képviselő-testületi ülések vágatlan
videófelvételeit megnézhetik a www.
szigetszentmiklos.hu weboldalon vagy a
Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatala
YouTube-csatornán.

25 ÉVE A TANULÁSÉRT ÉS A BÉKÉÉRT
Szigetszentmiklós Város
Képviselő-testülete december 8-án köszöntötte Boda
Annát, a Roma Önkormány
zat elnökét, aki évtizedek óta
tartó áldozatos munkájával
városunk civil életét erősíti.
Boda Anna két felnőtt fiú
édesanyja. Vegyésztechnikai,
számítógépes,
rakt ár
gazdálkodási, pályázatíró és
-kezelő képesítése mellett
számos egyéb tanfolyamon
képezte magát.
A Pestvidéki Gépgyárban technológusként,
a Taksonyi Áfész elnökének és a Skála Áruház
igazgatójának titkárnőjeként a kereskedelemben, a vendéglátásban, valamint a szigetszentmiklósi rendőrségen is dolgozott. 25 éve
képviselője a helyi roma kisebbségnek, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként
15 esztendeje tevékenykedik. Számtalan
ügyes-bajos hivatali feladatot old meg, folyamatos kapcsolatot tart minisztériumokkal,
bankokkal, rendőrséggel, ügyvédekkel, közjegyzőkkel, oktatási és városi intézményekkel,
miközben kulturális programokat is szervez.
Folyamatosan járja a város peremkerületeit, hogy az ott lakóknak is segítsen.
Adományokat szerez és oszt szét a rászorulóknak. Gyermekközpontú személyiségével
korrepetál gyengén haladó diákokat, együttműködési szerződéseket köt középiskolásokkal és közösségi munkára várja az ott tanuló

diákokat, évente 30-35
gyermek térítésmentes
táboroztatását oldja meg.
Díjat alapított „Tanulás a
jövő” néven jól tanuló
roma származású diákoknak.
A fiatalok megsegítése
mellett a hajléktalanok ellátásában és az idős emberek holokauszt-kárpót
lásában is jelentős szerepet vállal. Szociális érzékenységét bizonyítja, hogy
olyan ügyekben is eljár és képviseli a hozzá
fordulókat, ami nem lenne a munkája része.
Egyéni rendezvényeiken, mint például a
roma kultúra napja, a húsvét, diáktalálkozó,
halloween, Mikulás és adventi ünnepek alkalmával roma és nem roma lakosok egyaránt
részt vesznek, a város gasztronómiai találkozóin, vásárain népszerűsítik a roma kultúra
hagyományait.
Legfőbb céljai, hogy a fiatalok minél tovább tanuljanak, hogy piacképes munkaerővé
váljanak, valamint a hagyományok megőrzése, továbbadása, az integráció és a békés
egymás mellett élés megteremtése.
Az idén 25 éves fennállását ünneplő Szi
get
szentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat a kezdetektől összeforr Boda Anna
nevével. Szigetszentmiklós Város nevében
köszönjük a munkáját, további sikereket és jó
egészséget kívánunk!

Pest megye művészetéért díjat kapott Lázár Gergő
Lázár Gergő, a Városi
Könyvtár és Közösségi
Ház igazgatója – Sziget
szentmiklós Város Képvi
selő-testületének javaslata alapján – a kultúra
megőrzése és népszerűsítése érdekében végzett
munkájáért vehette át a
Pest Megye Önkor
mány
zata által adományozott
elismerést.
„Lázár Gergő 2005. októbertől dolgozik a szigetszentmiklósi
Városi
Könyv
tár és Közösségi
Házban, 2006 óta mint könyvtárvezető, 2013tól pedig igazgatóként. Széles körű látásmódja és szerteágazó szakmai tudása révén irányítása alá tartozik a helyi Nemzetek Háza, Ádám
Jenő-emlékház, Csepel Autógyár Gyárt

mánymúzeum és a Városi
Galéria működése is. Ve
zetésével attraktív programok, ünnepségek valósulnak meg, melyeket
igen nagy gondossággal
bonyolít le. Lázár Gergő
képessége, szakmaisága
nemcsak Szigetszent
miklós, hanem a környékbeli települések lakói körében is elismert, emberi
magatartásáért, segítőkészségéért nagyra becsülik” – mondta méltató
szavait Szabó István, Pest
Megye Közgyűlésének elnöke.
Kedves Kollégánk, Lázár Gergő, szívből
gratulálunk, és a város lakói nevében is köszönjük munkádat!
(Fotórészlet: pestmegye.hu)
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2021. év rendőre és tűzoltója kapott kitüntetést

Sereg József őrnagy, alosztályvezető az év
rendőre a Szigetszentmiklósi Rendőr
kapitányságon. Az ezzel járó emléklapot és
díjat Nagy János polgármester adta át, aki –
immár hagyományosan – polgármesteri keretből biztosította a pénzjutalommal járó elismerést.
Király András rendőrkapitány elmondta:
,,Minden évben szigorú kritériumoknak kell
megfelelni, hogy valaki megkaphassa ezt az
elismerést, melyeknek Sereg József maximálisan megfelelt. Alosztályvezető úr sokat tett
városunk közbiztonságáért, nemcsak szervez-

te, hanem aktívan részt is vett az akciókban.”
Sereg József 20 éve dolgozik a kapitányságon,
járőrként kezdte pályafutását. Elmondása szerint ez nagyon nagy megtiszteltetés számára
a várostól, és sokat kell tenni azért, hogy ezt
valaki kiérdemelje. Hozzátette, ez az elismerés
minden évben pluszmotiváció mindenkinek,
de alapvetően ő is és a kollégái is lelkiismeretesen végzik a munkájukat.
Pejó Ádám az év tűzoltója Szi
get
szent
miklóson. A díj létrejöttét Nagy János polgármester kezdeményezte, először adott át oklevelet és a polgármesteri keretből származó
pénzjutalmat kiemelkedő katasztrófavédelmi
tevékenységért. A városvezető háláját fejezte
ki a díjazottnak és kollégáinak. Elmondta,
hogy hagyományt kíván teremteni, mely során minden évben egy kiemelkedő tűzoltónak
szeretne adományozni ilyen elismerést.
A díjazott törzsőrmester felettesei szerint
mindig igyekszik az elvártaknál többet teljesí-

teni, rendkívül hatékony munkatárs a szervezés terén is.
Pejó Ádám 10 éve dolgozik a szigetszentmiklósi tűzoltóságon, jelenleg szerparancsnoki pozícióban. Mint mesélte, szívből szereti a
hivatását, már gyermekkora óta ez volt az
álma, segíteni az embereken. A díj híre meglepetésként érte, és hatalmas megtiszteltetésnek érzi.
Gratulálunk mindkettejüknek!
Köszönjük elhivatottságukat és további
eredményes munkát kívánunk!

INGYENES VIZSGÁLATOT AJÁNLOTT A KFT.
Az év tűzoltója díj átadásán jelen volt Hohl László, a Solo-Sparta Kft. résztulajdonosa is, aki
korábban több szigetszentmiklósi intézmény számára ajándékozott orvostechnikai eszközöket. A kft. a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság már meglévő defibrillátorának
elhasználódott részeit pótolta aznap, mert tudomásukra jutott, hogy a meglévő eszköz technikailag már nem megfelelő. Az átadón Hohl László felajánlotta, hogy a tűzoltóság számára
ezentúl díjmentesen végzik a defibrillátorok vizsgálatát.

Véradókat és önkéntes
segítőket tüntetett ki
a Vöröskereszt
A véradók napja alkalmából november 26-án
köszöntötte segítőit a Magyar Vöröskereszt
Szigetszentmiklósi Alapszervezete a Városi
Könyvtár és Közösségi Házban. A közös ünneplésen részt vett Nagy János polgármester
is, aki beszédében a véradás fontosságára
hívta fel a figyelmet, valamint köszönetet
mondott az életmentő véradóknak, akik egyegy alkalommal három ember életét menthetik meg. 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 90 és
100-szoros véradásért kaptak kitüntetéseket a
meghívottak, illetve segítő támogatásukért
elismerő oklevelet vehettek át cégek, közintézmények és önkéntesek. Az eseményen fellépett a Romano Glasso együttes.
A kitüntetettek névsora: Ágics Péter, Bagó
László, Bakos Gyula, Boldizsár Ernő, Bondor
Géza, Czibere Imre, dr. Bagyinszki Gyula, dr.
Bagyinszkiné Kaló Mária, Hegyiné Kovács
Etelka, Holczer József, Kereki Zoltán, Kissné
Bakonyi Ágnes, Lőrincz Krisztián, Pleck Erika,

Stricl Béla, Szabó Krisztina, Szilfai István,
Szücs Gábor, Tádics Magdolna, Vig István,
Benkó Géza.
Önkéntesek: Bubori Józsefné, Szőllősy
Ákos, Barabás Dénesné, Urbán Anna, Bán
Bog
lárka, Pintér Krisztián, Németh Sándor,

Pellerdi Zoltán. A támogatói díjat a DunaMédia
Televízió nevében Franyó Zsolt főszerkesztő
vette át, a Napsugár Bázis Óvoda képviseletében Hajdu Hajnalka óvodavezető, míg a CocaCola HBC Kft. képviseletében Jakab János vehette át.
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SZEBBÉ TENNI A KARÁCSONYT. Ez volt a célja tavaly is a Szigetszentmiklósi Család- és Gyer
mekjóléti Központnak. A CSSK évek óta hagyományos karácsonyi rendezvényre hívja ügyfeleit.

A családsegítő munkatársai és a helyi iskolák adományaiból összeállított tartósélelmiszer-csomago
kat december 14-én Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester és Kerekes László, a CSSK vezetője 50 idős-

nek, egyedülálló személynek és nagycsaládoknak
osztották ki. Az ünnep hangulatát énekes produkciókkal emelte az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI
musical tanszakának három növendéke.

Az EGY CSOMAG SZERETET elnevezésű országos adománygyűjtési akcióhoz december 18-án a helyi
Vöröskereszt, valamint a szigetszentmiklósi Auchan áruház is csatlakozott. A lakók, vásárlók a hipermarket
bejáratánál adhatták le tartósélelmiszer-adományaikat. A gyűjtésben középiskolások és Nagy János polgármester is segített.

A hagyományt
idén sem szakították meg, meleg
ételt osztottak de
cember 21-én a
Bajcsy-Zsilinszky utcai piactér mellett a
K1-Team Security Kft.
munkatársai. A cég
több éve próbálja
megkönnyíteni a rászorulók karácsonyát
ezzel a gesztussal.

MI MINDIG MOSOLYGUNK
– rendszeres adományozó a vietnami család –
Az „ázsiai” boltok népszerűsége több éve nő,
lassan minden településen megnyíltak a keleti
üzletek. Árucikkeik mellett maguk a külföldről
érkezett családok is mindennapjaink részévé
váltak. Mi egy ilyen családot szeretnénk bemutatni.
Nguyên Trong Giang, vagyis magyar becenevén Dávid sokak számára ismerős lehet,
mert belvárosi üzletükbe Szigetszentmiklós
legtávolabbi pontjairól is jönnek vásárlók.
Felesége, Thu Phan is szinte mindig dolgozik a
boltban. Láthattuk pocakkal, majd idővel
Minával és Lynával, a három- és egyéves kislányaikkal. Kilencezer km-ről, Vietnamból költöztek hazánkba, és hat éve találtak otthonukra Szigetszentmiklóson. Rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak ázsiai rokonaikkal és itteni

honfitársaikkal, rendszeresen szerveznek baráti találkozókat közösségükkel. Mint mondják, nagyon szeretik Magyarországot és a helyi
embereket, például a szomszédaikat, akikkel
egy-egy vacsora alkalmával a magyaros konyha mellett bemutatják a távol-keleti ízeket is.
A beilleszkedés nem volt nehéz számukra,
hiszen – ahogy Dávid mondta – az elmúlt 25
év alatt egy percre sem gondolt arra, hogy
visszaköltözzön Vietnamba. Ők már itt vannak
otthon, itt tervezik saját és gyerekeik jövőjét is.
A vietnami 20 fokos éves átlaghőmérséklet
után a téli havazást ennyi év elteltével is csodálattal nézik. Egyedül a magyar nyelv említésénél görbül Dávid szája. „Nagyon nehéz, teljesen különbözik a vietnamitól” – mondja, de
hozzáteszi, hogy ennek ellenére jól megértik

egymást a vevőkkel, próbálják tökéletesíteni
nyelvtudásukat.
Hogy miért is mutattuk be őket? Mert tetteik példaértékűek lehetnek minden helyi vállalkozó és lakos számára. A Nguyên család
amellett, hogy mintát mutat az összetartó
családok példájára, ők voltak az első helyi cég,
akik a pandémia idején jelentkeztek ado
mányukkal, és ahogy gyakran láthatjuk, illetve
ők fogalmaznak magukról: „Mi mindig mosolygunk.”
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ISMÉT ELTELT EGY ÉV…
Idősebbek, tapasztaltabbak, s talán
egy kicsit bölcsebbek is lettünk.
Az év lezárásaként az emberek
többsége számvetést készített az eltelt esztendőről, az
eredményekről, a kitűzött
célok megvalósulásáról, az
elmúlt év során nyújtott jócselekedetekről. Így vagyok
ezzel én is. Számba vettem –
2021. június 16. óta – immár az
Aries Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként, hogy munkánk során megtettünk-e minden tőlünk elvárhatót, tudtunk-e
segíteni a lakosságnak, különösen az arra rászorult embereknek?
A távhőszolgáltatás végzése során azon fáradoztunk, és jelenleg is azon dolgozunk, hogy a
lakosság, a közületek, az iskolák diákjai és tanárai, az óvodák dolgozói és a gyermekek elégedettek legyenek. Mindennap mindent megtettünk
és megteszünk azért, hogy ügyfeleink ne csak a
szívekben, hanem az otthonokban is érezzék a
meleget. A 2021. évben az energiahatékonyságot
növelő beruházás előkészületeit kezdtük meg a
kazánok hatásfokának optimalizálása érdekében.
Továbbá megvizsgáltuk a geotermikus energia
alkalmazásának feltételeit.
A városgondozás az a terület, amelynek dolgozói akkor végzik jól munkájukat, ha láthatatlanok maradnak. A múlt évben a lakosság működésünket azokból a dolgokból észlelhette, amelyek
természetesnek tűntek. Ilyenek például, hogy a
játszótereken a játékok rendben voltak és vannak,
a növényzet rendezett, a köztéri szemetesek üríté-

se folyamatos, a buszmegállók
síkosságmentessége megoldott.
Ezeken a „természetes” dolgokon felül az Aries Nonprofit
Kft. 2021-ben is nagy hangsúlyt fektetett a város körforgalmainak és parkjainak szépítésére. Fontos megemlíteni,
hogy városunk Önkormány
zatától két park re
konst
rukciójára kaptunk fedezetet.
Létrehoztunk – a Szigetszentmiklósi
Horgászegyesület felajánlása révén –egy
különleges kompozíciót, amelynek középpontjában egy virágokkal feldíszített, fából készült
csónak áll. Itt is, és a város többi körforgalmánál
is ügyeltünk arra, hogy a növényzet mindig gondozott legyen. Ezekkel a változtatásokkal is az
volt a célunk, hogy Szigetszentmiklós lakossága
egy szebb, virágosabb, természetesebb környezetben élhesse az életét.
Bízunk abban, hogy 2022-ben is megvalósíthatjuk városszépítési elképzeléseinket, és ezekkel
sikerül egy kis mosolyt csalni az arcokra és egy
kis boldogságot csempészni a szívekbe!
A Környezetgazdálkodási egység gépparkja a
megelőző évhez hasonlóan, 2021-ben is 2 db új
hulladékgyűjtő célgéppel bővült. Továbbá a lakossági igényeket figyelembe véve, a második
félévtől a haszonanyagok tekintetében három új
frakció telephelyi leadására nyílt lehetőség.
Az Aries NKft. szeret segítő kezet nyújtani az
arra rászorulóknak, ezért társaságunk 2021-ben
felajánlott egy-egy – általunk készített – kupakgyűjtő szívet, a szolgáltatási területünkhöz tar-

tozó mindhárom település számára, melyeket az
érintett polgármesterekkel közösen helyeztünk
ki, a városok egy alkalmasnak ítélt pontján.
A kupakgyűjtő szívekben azóta több köbméter
kupak gyűlt össze, melyekkel beteg gyerekek
gyógyulását támogatjuk.
A lakossági igényeknek eleget téve, az Aries
Nonprofit Kft. Facebook közösségi oldalt hozott
létre annak érdekében, hogy ezen a kommunikációs csatornán keresztül közelebb kerülhessünk
ügyfeleinkhez, megoszthassuk a tevékenysé
geinkkel kapcsolatban felmerülő napi informá
ciókat. Szerettünk volna ily módon is teret adni
a hiteles tájékoztatások terjedésének, illetve a
minél teljesebb körű és könnyen elérhető ügyfélbarát információáramlásnak. Bíztunk abban,
hogy az oldal elindítása partnereink körében
kedvező fogadtatásra talál. Reményeink valóra
váltak, hiszen bejegyzéseinket több ezer ügyfelünk tekintette meg, minek köszönhetően mind a
lakosság, mind pedig a társaság számára gördülékenyebben zajlott a szolgáltatások ellátása.
És hogy mit hoz az új esztendő? Azt még nem
tudjuk. Egy biztos, hogy továbbra is tesszük a
dolgunkat, odaadó munkával, kitartással. Csak
együtt, összefogva érhetünk el sikereket az új
évben.
Ezúton kívánok az Aries Nonprofit Kft.
munkatársai és a magam nevében valamennyi
kedves ügyfelünknek jó egészséget
és eredményekben gazdag, boldog új évet!
Viola Károlyné
Aries Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
és a Magyar Posta Zrt. közös felhívása
A Magyar Posta Zrt.
legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a
küldeményeket gyorsan, biztonságosan és
sértetlenül kézbesítse a
címzettek részére. En
nek érdekében a Duna
haraszti utcában, a
Dunaharaszti közben, a
Horog utcában, a Horog közben lévő rendezetlen címek felülvizsgálatra kerülnek 2022.
év első felében a központi címregiszterről és
a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet (KCR-rendelet) alapján, mely
során az egyes ingatlanokhoz tartozó címek
megváltozhatnak.

Az utcák elnevezéséről és átszámozásáról
szóló értesítésben részletesen tájékoztatjuk
majd az érintett ingatlantulajdonosokat a
címváltozással járó teendőkről.
A közterületek elnevezésére, a házszámozás rendjére és az emléktáblák elhelyezésére
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a
házszámot az ingatlan tulajdonosa, használója köteles saját költségén beszerezni és azt
jól látható helyen, az ingatlan bejárata fölött,
bejáratán vagy bejáratánál arra alkalmas
tartóelemen szilárdan elhelyezni. A névvel el
nem látott közterületek ingatlanjain a helyrajzi számot fel kell tüntetni. A postai küldemények sikeres kézbesítésének feltétele, hogy
tartsák be a rendeletben foglaltakat, segítve a
postai kézbesítők munkáját.

A feladat megfelelő ellátásához szükséges
az, hogy:
1. a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon,
2. legyen zárható és a kézbesítő számára
könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület,
illetve a telek cím szerinti bejáratánál.
Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar
Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a
címzettet vagy a címet, illetve nem tudja a
küldeményt vagy az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, melynek következtében a
kézbesítési kísérlet meghiúsulhat.
Megértésüket és együttműködésüket
köszönjük!
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Újabb lépés egy zöldebb
óvoda és város felé

A Szigetszentmiklósi Szivárvány Tagóvoda Pedagógiai Programjában
központi helyet foglal el a környezeti nevelés. Annak megvalósítása során mindennapjaikat a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés, vagyis a „zöld szemlélet” hatja át. A cél elérését az
óvoda nemrégiben egy új lehetőséggel bővíthette.
Sallai Éva intézményvezető, Szivárvány
Tagóvoda Zöld Óvoda: Az intézmény előterébe új gyűjtőedények kerültek, melyekbe kizárólag fényforrásból származó hulladék rakható. A henger formájúba pél
dául működésképtelen izzókat, LEDlámpát, régi villanykörtét, egyéb égőket, a
másikba pedig kizárólag fénycsöveket
helyezhetnek el a gyerekek és szüleik.
A partnercég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint
biztosítja az elszállítást és az edények
cseréjét. A szolgáltatás díjmentes.
Földünk szennyezettsége és környezeti
állapota napjaink aktuális problémája.
Mindez az óvodában is szükségessé teszi a
környezetért felelős életvitel, illetve a környezettudatos magatartás kialakítását.
Egyik legfontosabb feladatunk, hogy óvjuk, védjük, szépítsük életterünket.
Az óvodánkba járó gyermekeket tudatosan
úgy neveljük, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék
a környezetvédelem fontosságát.
Nevelőmunkánkban törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon
a szép, tiszta környezet iránti igény, a környezeti problémák iránti érzékenység és a természet szeretete maradandó értékként beépüljön
személyiségükbe. Az újrahasznosítás keretein belül megismerik a városban működő PET-palack-, papír- és zöldhulladék-gyűjtés rendszerét. A nagycsoportosaink minden évben ellátogathatnak az Aries NKft.
területére, ahol megtekinthetik a hulladék útját, felhasználási lehetőségeit.
A Szivárvány Tagóvodában használtelem-, használtsütőolaj-, valamint kupakgyűjtő eddig is működött, és nagyon örülünk annak, hogy
bővíthetjük ezt a sort a világítástechnikai hulladék gyűjtésével.
A lámpahulladékot Szigetszentmiklóson is több helyen leadhatják a lakosok. A lehetőségekről a hipermarketek és szupermarketek, illetve a lámpaboltok és az egyéb, elektronikai
eszközöket árusító üzletek információs pultjainál vagy eladói
nál kell érdeklődni.
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2022. JANUÁRI–FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
2022. január 30-ig
Akció a festészetben című képzőművészeti
és művészeti rendezvény történeti kiállítás
A Festészet Naphoz kapcsolódó eseménysorozatunk történeti tárlat. Látogatóink áttekintést
kaphatnak az elmúlt 14 évi művészeti akciónkról, melynek célja felhívni a figyelmet a kortárs
festészetre, érthetőbbé, befogadhatóbbá tenni
mindenki számára. A művészet mindennapi
életünk értékes része, kultúránk egy darabja,
mely hozzásegít minket létünk teljes-egész
élményének megteremtéséhez. A tárlaton
megtekinthetők a szigetszentmiklósi Akció
Festészeten 2021-ben készült képek.
A kiállításról és kísérő rendezvényeiről bővebb
információ: www.facebook.hu/varosi.galeria,
www.facebook.hu/akcio.festeszeti.keptar
Helyszín: Városi Galéria
2022. január 5-től
minden szerda 
18.00–19.30
Kerámiafoglalkozás kezdő és haladó
felnőtteknek Huber Kinga szakmai
vezetésével.
Információ alább!
2022. január 8-tól
minden szombat 
9.00–10.00
Kerámiafoglalkozás kezdő és haladó
gyerekeknek Huber Kinga szakmai
vezetésével.
Információ: www.facebook.hu/varosigaleria;
20/559-7979. Helyszín: VKKH
2022. január 9., vasárnap
17 óra
Újév-köszöntő vidám, szimfonikus
koncert a Budafoki Dohnányi Zenekar
közreműködésével.
Vezényel: Hollerung Gábor Liszt-díjas karmester, érdemes művész. Jegyek elővételben kaphatóak a VKKH-ban és a jegy.hu-n.
Tel.: 20/552-0401, 24/530-980
sargahaz.jegy.hu
A részvételhez védettségi igazolvány szükséges. Helyszín: Hangversenyterem, Ádám Jenő
Általános Iskola és AMI, Szigetszentmiklós,
Szebeni út 81.
(Szervező: VKKH)
www.facebook.com/
szigetszentmiklosi.szinhazi.eloadasok/
www.sargahaz.com
A műsor- és helyszínváltozás jogát fenntartjuk.

2022. január 11., 18., 25.,
kedd 
10.00–12.00
Baba-Mama Klub
A klub keretein belül a kötetlen beszélgetések
lehetősége mellett a gyerekneveléshez és
egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat, tanácsadást kínálunk a mamáknak, és a
babáknak játszóházat játszótársakkal.
Helyszín: VKKH
2021. január 13., csütörtök 
19.00
Bakelitbarát
Vendég: Lovasi András zenész, énekes
A lemezjátszón: a Grand Hotel Halmahera c.
friss szólólemez.
Házigazda: Ivády Vajk zenész
Regisztráció szükséges:
info@varosbarat2310.hu
Helyszín: VKKH
Szervező: Városbarát 2310 Egyesület
2022. január 20., csütörtök 
18.00
Életmódváltó Klub
„Fermentált zöldségek hatásai – Immunerősítő
házi savanyúságok”
Előadó: Müller Ildikó funkcionális táplálkozási
szakértő, alternatív hormonegyensúly-tanácsadó
Jegyár: 900 Ft/felnőtt
600 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH
2022. január 21., péntek 
Nemcsak jazz: Mörk
pszichedelikus soulkoncert
Helyszín: VKKH

19.30

2022. január 22., szombat 
10.00
Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester. Beszédet mond: Birinyi József népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke.
Közreműködik: Székely Miklós Városi Kórus
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI citerás
növendékei, Gersy Lili és zenésztársai
Róth Miksa-emlékkiállítás
16.00 Táncház
Kalotaszegi csárdás és szapora, mezőségi
össztánc, legényes verseny, daltanulás Páll
Évával. Táncoktató: Kakuk Pál és Füstös
Orsolya. Muzsikál a BARA Zenekar
Helyszín: VKKH

2021. január 22-től, szombat
Róth Miksa-emlékkiállítás a Magyar
Kultúra Napja és az Üveg Nemzetközi Éve
alkalmából.
Róth Miksa a magyar üvegfestészet és mo
zaikművészet kiemelkedő alkotója.
A kiállításról bővebb információ:
www.facebook.hu/varosi.galeria
A kiállítás megtekinthető:
2022. február végéig.
Helyszín: Aula Galéria
2022. január 28., péntek 
18.00
Cinema Sziget Filmklub
A békés harcos útja
Amerikai–német filmdráma
Dan Millman önéletrajzi könyve alapján!
A történet egy fiatalemberről, Dan Millman
tornászról szól, aki végre el akarja érni, hogy
értelme legyen a sikeres, ámde még mindig
betöltetlen életének. Véletlenül találkozik a
benzinkutas Socratesszel, aki segít neki abban,
hogy megtalálja önmagát. Ám sokszor nem
lehet eldönteni, hogy mi játszódik a fiatal fiú
fejében, és mi a valóságban. Dan rövidesen
súlyos motorbalesetet szenved, ami miatt az
orvosok szerint már soha nem versenyezhet.
Felkeresi hát Socratest és segítséget kér tőle,
hogy készítse fel őt, mert Dan még legbelül
érzi, hogy nem szabad feladnia. A film megmutatja, hogy a belső átalakulás során hogyan változik körülöttünk a világ, miképp érhetjük el célunkat a belső blokkok elengedésével, hogyan csillapíthatja le a háborgó lelket
néhány bölcs tanítás.
Rendező: Victor Salva
Főszereplő: Scott Mechlowicz, Nick Nolte
Vendég: Dévai Boglárka Európa-bajnok tornász
Moderátor: Petró Karesz
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt,
700 Ft/nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH-színházterem
Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elővételben vásárolhatók a Városi
Könyvtár és Közösségi Ház információján
és a jegy.hu oldalon!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezvényeink az érvényes járványügyi
szabályok szerint látogathatók!
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A SZIGETSZENTMIKLÓSIAK A LEGJOBB SZERVEZŐK
– a Vízi Sport Egyesület több elismerést szerzett az országos programon –

„A 2021-es évünk igazán jól sikerült,
büszkék vagyunk a csapatunkra,
ugyanis nem kevesebb, mint öt díjat sikerült elhozni a Magyar KajakKenu Szövetség (MKKSZ) által rendezett új szabadidős programsorozaton” – mondta örömmel Víg Géza, a helyi
egyesület elnöke.
Valóban van ok az örömre, hiszen a
Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület az
alábbi díjakban részesült:
I. hely: Szabados Gábor egyesületen kívüli
versenyzőtársával K2 vegyes párosban
II. hely: Z. Szabó Krisztina tengeri kajak kategóriában
II. hely: Törteli Ferenc–Vincze Kornél páros
K2-ben
III. hely: Víg Géza összetett versenyben a
megszerzett pontok alapján
Különdíj: Szigetszentmiklós a legjobb rendező és szervezőhelyszín
Az 58 fős egyesületből 37 tag szerzett pontokat. Víg Géza 14; Z. Szabó Krisztina 13; Hajdú

István 12; Pintér Dániel 9; Törteli Ferencz,
Szabados Gábor és Igonda Réka 8; Földesi
Katalin és Rukkel László 6 pontot gyűjtött.
Víg Géza elmesélte, hogy a tavalyi program
valójában egy többéves hagyományt megszakítva, de az alapokból kiindulva jött létre.
VG: A több névváltozáson átesett „szabadidős sport” esemény új névvel került megrendezésre 2021-ben. 2002-ben „Kenumaraton”
néven indult, aztán pár éve „Vízitúra Kupa”
lett belőle. 2021-ben a „Hazai vizeken” cím
alatt nemcsak kenuval és kajakkal, hanem

A Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület tagjai a „Hazai vizeken” kívül
további 2021-es eredményekkel is büszkélkedhetnek mind a sport, mind
a társadalmi összefogás terén.
Augusztusban két versenyzőjük a Budapest–Baja hosszú távú, 165
km-es versenyen indult, Hajdu István és Maróti István kenu 2-ben 10 óra
24 perc alatt teljesítették a távot.
Szeptemberben az általuk szervezett Szabacs Kupa kajak-kenu versenyen nyolcvan – köztük világbajnokok, aktív sportolók, fiatal és idősebb
amatőrök – vágtak neki a Kis-Duna 7 kilométeres szakaszának.

outriggerrel, SUP-pal és sárkányhajóval is lehetett indulni a sorozatban. Először 3-4 helyszín volt (Dunakiliti, Szanazug, Óbuda, Sziget
szent
miklós), majd folyamatosan bővült a
rendezőhelyszínek létszáma. A SUP térnyerésével és népszerűségével egyre több állóvizes
helyszínen is rendeztek versenyeket. 2021-ben
már 12 rendezőhelyszín lett. Hét folyóvizes
(Dunakeszi, Baja, Leányfalu, Dunakiliti, Sziget
szentmiklós, Csörötnek-Csákánydoroszló,
Tokaj), és öt állóvizes (Sarud, Fonyód, Zamárdi,
Abádszalók, Lupa-tó).
Változott a pontrendszer is, nemcsak
kategóriagyőzteseket hirdettek, hanem a versenyeken való indulásért is, ösztönözve a nevezőket, hogy minél több helyszínen, versenyen vegyenek részt. Hosszú távon 2 pontot,
rövid távon 1 pontot lehetett szerezni. Az
összesített adatok alapján év végén reprezentatív évértékelőt tartott az MKKSZ, ahol a
legeredményesebb versenyzőknek adták át a
díjakat.
Egyesületünk a hazai élvonalban zárta a
programot, az egyik legtöbb díjat elért csapatként térhettünk haza.

Októberben nemzetközi versenyen, a csehországi Cesky–Krumlov
Maratonon 12 fővel vettek részt. Az egyesület két egységet indított 6 fős
raftingban, ahol a Rukkel László által vezetett egység a 11., míg a Földesi
Katalin vezette egység a 22. lett.
Májusban és októberben több mint száz helyi sportoló és lakos bevonásával rendezték meg a már évek óta hagyományos Duna-takarítást,
mellyel tovább bizonyítják a sport mellett a természet szeretetét, környezetünk megóvásának fontosságát. Az egyik legaktívabb szigetszentmiklósi egyesületként cselekedeteikkel öregbítik városunk nevét.
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FLOORBALLSIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN
A Városi Sportcsarnokban 2021. december 2-án és 3-án került megrendezésre a Diákolimpia Országos Elődöntője kispályás floorball
sportágban. Két nap alatt 64 csapat (fiú, lány) versenyzett 130 mérkőzésen 6 korcsoportban.
Szigetszentmiklós négy intézményéből (József Attila Általános
Iskola, Ádám Jenő Általános Iskola és AMI, Batthyány Kázmér
Gimnázium, Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szak
gimnázium) 10 csapat helyben, szurkolók előtt versenyzett.
Az Országos Döntőbe – melyre 2022. február 5–6-án kerül sor
Szentesen, minden csoportból az első két helyezett jutott tovább.
Városunkat ott 5 csapat fogja képviselni:
1. korcsoport, fiú: I. helyezett József Attila Általános Iskola
1. korcsoport, lány: I. hely. Ádám Jenő Általános Iskola és AMI
2. korcsoport, fiú: II. hely. József Attila Általános Iskola

2. korcsoport, lány: I. hely. Ádám Jenő Általános Iskola és AMI
6. korcsoport, fiú: I. hely. Batthyány Kázmér Gimnázium
Franyó Kálmán

CSAKNEM FÉLEZREN A GÁLÁN

NAGYOT KÜZDÖTT A BKG-PRIMA. Kicsit felemás hangulatban harcolt
a pályán a BKG-Prima Szigetszentmiklós női kosárlabdacsapata decemberi, utolsó meccsén, a bajnokság 12. fordulójában. Az Euroligához szokott klasszis ellenfél, az Atomerőmű KSC Szekszárd az első félidőben ledominálta a mieinket, azonban a második játékrészt sikerült megnyernie
a miklósi csapatnak. A vége 60-89 lett. Nagyon köszönjük ismét lelkes
szurkolótáborunknak a biztatást, találkozzunk 2022-ben!
Immár nyolcadik alkalommal rendezte meg hagyományos karácsonyi
gálaműsorát a Szigetszentmiklósi Sport Club Ritmikus Gimnasztika és
Show-tánc Szakosztálya. A Városi Sportcsarnokban tartott ünnepi
műsorban az egyesület minden tagja kapott szereplési lehetőséget,
közel 400 versenyző mutathatta meg tudását. A műsor végén egy
igazi kuriózumban lehetett részünk. A szigetszentmiklósi show-táncosok, a debreceni Piruett Táncstúdió, valamint a soproni Dirty Dance
táncosai közösen adtak elő a Parfüm című filmből egy részletet, melynek a mozdulatait is közösen találták ki a szigetszentmiklósi, a debreceni és a soproni együttesek koreográfusai. A gála lezárásaként a
sportolók, edzők és koreográfusok érmeket és kupákat kaptak, melyeket
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Nagy János, Szigetszentmiklós
város polgármestere és Kiss Rudolf, az egyesület elnöke adtak át.
(A december 17-i eseményről készült teljes fotóalbumot a Sziget
szentmiklós Város Hivatalos Oldala Facebook-címen találják.)
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK:
1. hét: január 3–9., Szent Miklós Gyógyszertár; 2. hét: január 10–16., Regina
Gyógyszertár; 3. hét: január 17–23., Kígyó Patika; 4. hét: január 24–30., Elixír
Gyógyszertár; 5. hét: január 31.–február 6., Melissa Gyógyszertár.
Ügyeleti nyitva tartás: H.–p.: 18.00–22.00. Szo.: 12.00–15.00. V.: 08.00–12.00
Melissa Gyt.: 24/517-040, Petőfi S. u.12.; Szent Miklós Gyt.: 24/365-700,
Radnóti u. 4.; Regina Gyt.: 24/540-915, Tököli u. 99.; Kígyó Gyt.: 24/368-461,
Bajcsy-Zs. út II. üzletsor; Elixír Gyt.: 24/444-228, Ősz u. 15.
ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. NOVEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Szász Emilia–Toth Károly Csaba; Horváth Judit–Bujáki Tihamér; Szőke Erzsébet Szandra–
Füzesi Ferenc; Kovács Zsuzsanna–Gombos Roland; Kohautek Evelin–Ürögi András;
Megela Ágnes–Pásti István; Albert Gabriella–Petró Ernő Zoltán; Vavros Tina–Tauber
László; Balogh Eszter–Korsós Ádám Gyula; Tóth Róza Angéla–Levente Attila; Fábián
Edit–Kis Attila József; Balogh Anita Erzsébet–Zámbó Zsolt István

2021. NOVEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Bátor Imréné (1952), Bodri József (1952)
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