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KIHÍVÁSOKKAL TELI FEJLŐDŐ TÉRSÉG
Évindító beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel

– A világjárvány okán 2021 meglehetősen
nagy kihívások elé állította Magyarországot.
Képviselőként és családapaként hogyan látja a
tavalyi esztendőt?
– 2021 sem a közigazgatás, sem az egész
ségügyi szolgáltatás, sem az oktatás világában,
de még az egyén és a család vonatkozásában
sem volt könnyű év. Mégis azt gondolom, hogy
mind a társadalom, mind Magyarország kor
mánya jól vizsgázott abban a tekintetben, hogy
megpróbált előre tekinteni és a kialakult hely
zetre megoldást találni. A különféle kormány
zati döntések, akár előttünk vannak még, akár a
következő hetekben, hónapokban realizálódnak,
soha nem látott pozitív döntések, amelyek a
társadalom minden szegmensét érintik.
– 2021-ben az év kifejezésének a család szót
választotta a közmédia mellett működő
Montágh Testület. Valóban nagyon sok szó
esett tavaly a hírekben a családról, és ha az ön
által előrevetített intézkedésekről beszélünk,
akkor jól sejtem, hogy ez idén sem lesz másként?
– Miután a társadalom egyik legfontosabb
alapja a család, Magyarország kormánya 2010
óta nagy hangsúlyt fektet a családtámogatásra,
amely túlzás nélkül mondható, hogy világszin
ten is sikeres. Erről az útról a világjárvány miatt
sem akarunk letérni. Fenntartottuk, sőt tovább
bővítettük a családi otthonteremtési támogatá
sokat. Minden magyar család, amelyik 18 éves
nél fiatalabb gyermeket nevel, személyi jövede
lemadó-mentességben részesül. Visszaadtuk a
nyugdíjasoktól elvett 13. havi nyugdíjat, de azt
gondolom, nem távolodunk el a család témakö
rétől, ha megemlítjük, hogy a minimálbér 200
ezer forintra, a szakmunkás-minimálbér pedig
260 ezer forintra emelkedett, amely megegye
zik a 2009-ben regnáló Bajnai-kormány alatti
bruttó átlagfizetéssel. Beszélhetünk még a ta
nárok 10 százalékos béremeléséről, a rendvé
delmi dolgozók ugyancsak 10 százalékos bérfej
lesztéséről, illetve a katonák és rendőrök eseté
ben a 6 havi illetményüknek megfelelő ún.
fegyverpénz kifizetéséről 2022-ben. Mellettük a
kultúrában és szociális ágazatban dolgozók is
20 százalékos béremelésben részesültek január
1-jével. Magyarország tehát előre megy, nem
hátranéz, és soha nem megszorításokban gon
dolkodik, hanem a gazdaság növekedésében,
ami a kormányunk alapüzenetét hordozza.
– Az idei év a parlamenti választásokról is szól,
hiszen tavasszal lejár a kormány mandátuma.
Ön szerint mi a tétje most ennek a válasz
tásnak?

egy le- és egy felhajtóval is gazdagodott a tér
ség, a továbbiakban pedig az M0 déli oldalán is
megépül a le- és felhajtóág egy kétsávos turbó
körforgalommal együtt. A HÉV-fejlesztés eldőlt,
már javában zajlik a tervezés. Új szerelvényekkel,
új pályával és új állomásokkal fogja szolgálni az
utazóközönséget ez a beruházás néhány éven
belül, az átépített gyártelepi csomóponttal ki
egészülve. Ha az oktatásról, a nevelésről és a
szociális ágazatról ejtünk szót, akkor elmondhat
juk, hogy számos bölcsőde épült vagy újulhatott
meg, valamint több egészségügyi intézményt,
óvodát és iskolát is fejlesztettünk.

– A tét egyértelműen az, hogy visszafordu
lunk-e a 2010 előtti gyurcsányi útra, vagy
folytatjuk azt, ami az egyén, a család és a társa
dalom megerősödéséről, ezen keresztül pedig
hazánk felemelkedéséről szól.
– Ha már újra a család fogalma került elő, az
országgyűlési választásokkal egy időben népszavazás is lesz tavasszal…
– Azt gondolom, hogy a magyar jövő a gyer
mekeinkben van, ezért az ő védelmük a legfon
tosabb. Sajnos az elmúlt időszakban olyan
nyugat-európai és világméretű tendenciát fi
gyelhettünk meg, amely nem érdekük sem a
magyar szülőknek, sem pedig a felnövekvő ge
nerációknak. Ezért is született meg a gyermek
védelmi törvény, amit egy népszavazás kereté
ben szeretnénk még különböző kérdésekkel
megerősíteni a társadalom egésze részéről.
– Az ország helyzete után ejtsünk néhány szót
a térségünk helyzetéről. Hogyan látja az elmúlt
éveket, mióta ön képviseli az itt élőket?
– Rengeteg pozitívumról, s ezzel együtt meg
annyi kihívásról is beszámolhatok. A lakosság
szám folyamatos növekedése nagyon sok felada
tot adott az infrastruktúra bővítése terén, ami
nek, ha kisebb-nagyobb nehézségek árán is, de
úgy gondolom, sikerült megfelelnünk. A már el
készült fejlesztések sorában beszélhetünk az
M0-s bővítéséről és biztonságosabbá tételéről;
ezzel kapcsolatban is köszönetemet fejezem ki a
lakosságnak a munkálatok során tanúsított tü
relméért. Most már 3, illetve 4 sávon használhat
juk az autóutat és a megerősített Duna-hidat,
továbbá Szigetszentmiklósnál az északi oldalon

– Végül lássuk, hogy Szigetszentmiklóson milyen fejlesztésekről beszélhetünk még?
– Gyerekkoromra vagy az itt eltöltött gim
náziumi éveimre visszaemlékezve, sokkal sű
rűbben lakott a város, háromszor annyi az autó,
mint akár csak 20-30 évvel ezelőtt, hiszen sok
család választja új otthonául a várost még ma
is. Ezzel a mértékű lakosságszám-növekedéssel
nem könnyű lépést tartani, ezért az elmúlt
években az önkormányzati vezetéssel együtt
működve azon dolgoztam, hogy a polgári kor
mány minél több forrással segítse a helyi infra
struktúra felzárkózását, fejlesztését. Sok koráb
bi nyertes pályázat már lezárult, a beruházás
elkészült, de például a Temesvári utcai óvoda
befejezése, valamint a piac és az új bicikliút
megvalósítása már a 2019-ben felállt önkor
mányzati vezetés feladata.
Visszatérve 2021-re, a Bucka városrészben
élő kisvárosnyi közösség mindennapjait könnyí
ti meg, hogy kormányzati segítséggel elkészült
az új orvosi rendelő, és jó ütemben halad a
Csépi úton egy új, 100 férőhelyes, akadálymen
tesített, klimatizált óvoda építése is. Nagyon
örülök neki, hogy a tavalyi sok-sok helyszíni és
minisztériumi egyeztetést követően a reformá
tus egyház és az állam együttműködésének
eredményeképp a Boglya és Csépi út közötti
területen is új iskolát tudunk építeni, mely be
ruházást a kormány nemzetgazdasági szem
pontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,
ezzel is gyorsítva annak megvalósulását.
Elkészült a Vackor Bölcsőde bővítése, de az ön
kormányzatok és egyházak mellett nonprofit
szervezetek is vissza nem térítendő forráshoz
jutottak, ennek köszönhetően Sziget
szent
miklóson új magánbölcsődei csoportok létesül
hetnek a közeljövőben. Ne felejtsük el, hogy az
államtól akár havi 40 ezer forintos támogatásra
számíthatnak azok a szülők, akik nem önkor
mányzati bölcsődében helyezik el gyermeküket,
és a támogatás igénylését követően kezdenek
újra dolgozni.
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A Temesvári utcában egy impozáns, Ybl- és
Kossuth-díjas építész által tervezett iskola kivi
telezését végzi az állam, ahol jövő szeptember
től sok-sok kisgyermek és pedagógus töltheti
meg élettel az intézmény 16 tantermét.
Ugyanitt tavaly adtuk át az új kézilabdacsar
nokot, ami az új iskola diákjai sportolási lehe
tőségének helyszínéül fog szolgálni oktatási
időben.
A Belügyminisztérium a „Tisztítsuk meg az
országot!” projekt keretében ismét támogatta
Szigetszentmiklóst, melynek segítségével az
illegális hulladéklerakókat lehet felszámolni és
a kamerarendszert bővíteni a megelőzés érde
kében.
Idén készült el a Kossuth utcában a refor
mátus gyülekezeti ház, és egyházi épített örök
ségünk védelme érdekében a SzigetszentmiklósÚjvárosi és a Kossuth utcai Református Egyház
község is újabb támogatást nyert el templomaik
felújításához. Az Újvárosi Refor
mátus Gyü
lekezet szintén kormányzati támogatás segítsé
gével építi református missziós közösségi házát,
melynek nonprofit teázója nyártól várja a város
fiataljait. Mindezek mellett a nemzetiségi ön
kormányzatok kulturális kezdeményezéseihez, a
vállalkozások fejlesztéséhez és miklósi civil
szervezetek működéséhez és programjaik meg
valósításához is nyújtott támogatást Magyar
ország kormánya 2021-ben.
Tavaly ilyenkor a sajnálatos olajszennyezés
okán sok figyelem irányult a Kis-Dunára.
A szennyezés felszámolása és az élővilág hely
reállítása megtörtént, ismételten köszönöm
minden ebben részt vevő szolgálatát. Örömmel
számolok be róla, hogy a Ráckevei (Soroksári)Duna revitalizációjának előkészítését megkezd
te a Budapest Fejlesztési Központ, a következő
2-3 évben a Kis-Duna 57 km-es szakaszán tel
jes körű, ökológiai és medervizsgálatokat végez
majd, hogy a megvalósításhoz szükséges min
den engedély meglegyen az iszapkotráshoz és a
partfal rendbetételéhez, valamint a Dél-pesti
Szennyvíztisztító túlterhelése esetén előforduló
kiáramlás megszüntetése érdekében.
Szigetszentmiklós kulturális élete is figye
lemre méltó, melyhez hosszú ideje hozzájárul
Lázár Gergő – ahogy a helyiek hívják –, a
Sárgaház intézményvezetőjének munkája is,
melyet a megyei közgyűlés Pest Megye
Művészetéért Díjjal ismert el 2021-ben. Neki és
munkatársainak is gratulálok az elismeréshez,
további életükre és szolgálatukhoz a Jóisten
gazdag áldását kívánom!
Felsorolni is nehéz, mi minden történt ta
valy, és várható az előttünk álló időszakban, és
ha a választók bizalmának köszönhetően a
kormányzásunk folytatódik, még nagyon sok
hasonlóról számolhatok be a jövőben.
Az interjú Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő irodájától érkezett.
Készítette: Szilvay Balázs

ADÓHÍREK 2022
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának
Adóhatósági Osztálya tájékoztatja a magánsze
mélyeket és a gazdálkodó szervezeteket, hogy a
2022. I. félévre esedékes helyi adók (iparűzési
adó, építményadó) számlaegyenlegeit a cégka
pura, illetve az ügyfélkapura küldjük meg.
Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
adózók (magánszemélyek) a befizetésről szóló
értesítést postai úton kapják meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gépjárműadóbefizetéseket a tavalyi évtől az állami adóható
sághoz (NAV-hoz) kell teljesíteni.
Kérjük az átutalást megelőzően győződjenek
meg róla, hogy a befizetés rögzítése pontosan
történjen, mert a téves utalás nem érkezik meg
határidőben a NAV számlájára, ami a későbbiek
ben az adózónak kellemetlenséget okoz.
Azok az egyéni vállalkozók, akik nem átuta
lással teljesítik a befizetést, ügyfélfogadási idő
ben az adóhatóságnál vagy telefonon kérhetnek
csekket.
A kis- és középvállalkozások (kkv) részére
2021. évre az iparűzési adó mértéke 1%. Az ipar
űzésiadó-előleget 2022. évre szintén 1% adó
mértékkel számolva kell bevallani és megfizetni.
A 2021. évi adóévről az iparűzésiadó-be
vallásokat 2022. május 31-ig az állami adóható

sághoz elektronikusan kell bevallani. Az önkor
mányzati adóhatósághoz nem lehet a bevallást
benyújtani, ez a tavalyi évben megszűnt.
A helyi adókat késedelmipótlék-mentesen
2022. március 16-ig, illetve 2022. szeptember
15-ig lehet megfizetni.
Számlaszámok:
Iparűzési adó számlaszám:
11742252-15393276-03540000
Építményadó számlaszám:
11742252-15393276-02440000
Késedelmi pótlék számlaszám:
11742252-15393276-03780000
Bírság számlaszám:
11742252-15393276-03610000
Az idei évben is nagy hangsúlyt fektetünk az
adóköteles építmények ellenőrzésére, ezért kér
jük, hogy akinek van adóköteles építménye, az az
adóhatóság felhívását megelőzően szíveskedjen
azt bevallani. Az építményadó bevallási/bejelen
tési határidő 2022. január 15-én lejárt.
Együttműködésüket köszönöm!
Moldván Valéria
adóhatósági osztályvezető

ÚJ LAKÁSRENDELET
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a la
kások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
szóló 23/2021. (XII. 09.) önkormányzati rendeletét, mely 2022. január 1-jén lépett hatályba.
Az új rendelet keretében egy sokkal korszerűbb és igazságosabb elbírálási módszer került beve
zetésre, mely szerint minden megüresedő önkormányzati bérlakás meghirdetésre kerül nyílt pályá
zat keretében, és konkrétan az adott lakásra kell a pályázatot benyújtani. Ezzel egy időben megszű
nik a bérlakásra várók nyilvántartása, mely sokszor már elavult adatokat tartalmazott. Az első pá
lyázat kiírásáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a 2021. 12. 31-ig várólistára került lakásigénylőket.
Városunkban jelenleg két típusú önkormányzati lakás van: szociális és közérdekű. Szociális bérla
kásra a rendeletben előírtak szerinti feltételeknek megfelelő, szociálisan rászoruló igénylők jelentkez
hetnek. Ezen pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el és jelöli ki az új bérlőt.
A közérdekű bérlakások azon igénylőknek vannak fenntartva, akik önkormányzati költségve
tési szerv alkalmazottjai, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság al
kalmazottjai, vagy a város közigazgatási területén foglalkoztatott, közfeladatot ellátó személyek
és munkáltatójuk támogatja lakásigényüket. Ezeket a pályázatokat a Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.
A pályázatokat helyben, a szokásos módon tesszük közzé:
 kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 2. sz. alatt lévő hirdetőtáblájára,
 kifüggesztésre kerül a Család- és Gyermekjóléti Központ Losonczi u. 9. sz. alatti épületében,
 meghirdetésre kerül a város hivatalos honlapján: www.szigetszentmiklos.hu,
 meghirdetésre kerül a város hivatalos Facebook-oldalán:
Facebook/Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldala
Kérjük, amennyiben bérlakásra pályáznának, kísérjék figyelemmel a fenti fórumokat.
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HIRDETMÉNY
Szigetszentmiklós Város Ön
kor
mányzata Szigetszentmiklós új vá
rosközpont kialakítása címen nyílt
ötletpályázatot hirdet, melynek tár
gya Szigetszentmiklós új település
központja kialakításához olyan öt
letek, javaslatok begyűjtése, amik a
központba tervezett új épületek
tervezési programjának, funkcio
sémájának összeállításához nyújta
nak szakmailag megalapozott tele
püléstervezési megoldásokat, köz
lekedésszervezési javaslatokat, va
lamint a településközponti terület
építészeti koncepciótervének felvá
zolása.
A településtervezési és építészeti
ötletpályázat célja, hogy olyan pá
lyaművek szülessenek, melyek át
gondoltságuk és magas szakmai
minőségük alapján alkalmasak arra,
hogy kiindulási alapként szol
gál
janak az önkormányzati és magánberuházások megvalósításához, va
lamint az új városközponti fejlesz
tések elősegítése, a fejlesztésekhez
szükséges közlekedési, környezetala
kítási kapcsolatok feltárása, új épü
letek elhelyezhetőségének vizsgála
ta, funk
ció
sémák kidolgozása, to
vábbá a pályázók által a fenti feladat
megvalósítása érdekében legjobbnak
tartott településtervezési, építészeti,
közlekedési és környezetrendezési
eszközök be
mu
tatása. Az ötlet
pályázat eredménye során létrejövő

Az ötletpályázat
lebonyolításának időtáblázata:
 Ötletpályázat-kiírás
közzétételének kezdete:
január 14.
 Helyszíni szemle és bejárás:
január 31., 11 óra
 Kérdések beérkezésének
határideje:
február 21., 23 óra 59 perc
 Kérdésekre adott válaszok
közzétételének határideje:
március 8.
 Pályaművek benyújtásának
határideje: április 19., 14 óra
 Pályázat eredményének
kihirdetése legkésőbb: május 11.

megoldások nem helyettesítik az új
épületekre vonatkozó tervezési fel
adatot, de ahhoz támpontként
szolgálnak, valamint az átalakuló
településközpont hosszabb távú fej
lesztési koncepciójának meghatáro
zásához járulnak hozzá.
Az ötletpályázat fajtája, formája,
jellege:
a) Az ötletpályázat fajtája:
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI
ÉS ÉPÍTÉSZETI

b) Az ötletpályázati eljárás formá
ja: EGYFORDULÓS NYÍLT
c) Az ötletpályázat: TITKOS

A pályaművek díjazása:
A pályaművek díjazására
és megvételére szánt összeg:
(bruttó) 5 000 000 Ft
A díj legnagyobb összege:
(bruttó) 1 500 000 Ft
A megvétel legkisebb összege:
(bruttó) 500 000 Ft

Az ötletpályázat lebonyolítása:
 Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban
Kbt.);
 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a tervpályázati eljárásokról (to
vábbiakban Korm. rend.);
 valamint a jelen pályázati kiírás
előírásai szerint történik.

Az ötletpályázat dokumentá
ciója megtekinthető és letölthető a Magyar Építész Kamara
honlapján a www.mek.hu oldalon a Tervpályázatok c. résznél,
a Hazai tervpályázatok, ötletpályázatok c. fül alatt, valamint a www.otletpalyazat.
szszm.hu oldalon.

MÉG TART A DÖMPING

Az Aries NKft. szervezetten gyűjti össze és szállít
ja el a fenyőfákat. A logisztikai feladat nem
mindennapi, hiszen becslések szerint a három
szolgáltatási területen mintegy 25 ezer darab
tűlevelű kerül ki az utcákra, ezt a mennyiséget
kell a cégnek kezelni, illetve hasznosításukat
megoldani. A január 6-át, vízkeresztet követő ki
helyezési dömping a tapasztalatok szerint egy-másfél
hónapig tart. A cég ilyenkor úgynevezett fenyőfajáratokkal szállítja
el a már feleslegessé vált karácsonyfákat.
Amennyiben a fenyőfa mérete meghaladja az egy métert, abban
az esetben kéri az Aries NKft. a lakosság együttműködését abban,
hogy a könnyebb rakodás érdekében vágják ketté a fát.
A lakosság a fenyőfákat a hulladékszállítási napon helyezheti ki
a kukaedényzetek mellé. A társasházi övezetben a megszokott gyűj
tőpontokra lehet kihelyezni. Ebben az esetben figyelni kell arra,
hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten történő
parkolást, illetve a gépjárműforgalmat. A kiszolgált tűlevelűek
hasznosítás céljából komposztálótelepre kerülnek.

ÚJRA HASZNÁLHATÓ A VÁROSHÁZA BUSZMEGÁLLÓ VÁRÓJA
Az épület fejújításon esett át, megtörtént a tetőjavítás, a
belső vakolat helyreállítása és festése, valamint a padlóburkolat felújítása. Bízunk benne, hogy a lakosság értékeli
és megóvja az elkészült utasvárót.
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JÁRULJON HOZZÁ VÉLEMÉNYÉVEL

a József Attila-telep HÉV-megálló és környezete megújításához!
A Budapesti Agglomerációs Vasúti
Stratégiában lefektetett alapelvek
mentén, az egységes és magas
szín
vonalú városi-elővárosi kö
töttpályás közlekedés megterem
tése érdekében a jövőben meg
újulnak a csepeli és ráckevei HÉVvonalak. A kormány döntése alap
ján a Budapest Fejlesztési Központ
koordinációjával zajló tervezés
2020-ban megkezdődött. Buda
pesten ma egyedül a H6-os rácke
vei és a H7-es csepeli HÉV nem éri
el a metróhálózatot. Ezt orvosolja

a fejlesztés a vonalak Kálvin térig
való meghosszabbításával. Új, kor
szerű, akadálymentes járművekkel
átszállás nélkül lehet elérni majd a
belvárost, két metróvonalat vagy a
nagykörúti villamost. Egységes ar
culatú megállóhelyek, komfortos
peronberendezések, peronlefedé
sek készülnek.
A szigetszentmiklósi József
Attila-telep H6-os HÉV-megálló
is megújul. A cél, hogy a megálló
környezete is rendezetté váljék és
egy olyan XXI. századi közlekedési

csomópont alakuljon ki, ahol a
különböző közlekedési eszközzel
érkezők kényelmesen és gyorsan
átszállhatnak a H6-os HÉV-re.
A HÉV-állomás közvetlen kör
nyezetében kialakult murvás
parkoló méretéből és jelenlegi ál
lapotából adódóan sem most,
sem a jövőben nem tudja kiszol
gálni a parkolási igényeket.
Emiatt új parkolóház építése ter
vezett a megállótól néhány száz
méterre. Teljesen megújulhat a
Csépi út és a Gyári út déli sarkán

IDŐT ÉS ENERGIÁT SPÓROLHATNAK
Január 17-én átadták a Csicsergő
Óvoda felújított konyháját.
A munkálatok során a főzőkony
hai és óvodai elektromos fo
gyasztási mérőhelyek teljesít
ménybővítése, szabványosítása, a
főzőkonyha és a kapcsolódó ki
szolgálóhelyiségek építményvilla
mossági felújítása, valamint a
főzőkonyha szellőzőrendszerének
rekonstrukciója történt.
„A lányok nyáron elviselhetet
len, olykor 50 fok feletti hőségben
dolgoztak, most kaptunk egy
elszívóberendezést és klímát, az
összes elektromos vezetéket ki
cserélték, az áram erősségét is
megnövelték, így az kellőképpen
kiszolgálja a konyhai berendezé
seket. Nemsokára használatba
vehetünk egy 20 tepsis sütő-pá
roló szekrényt, amivel gyorsab
ban, energiatakarékosabban dol

gozhatunk, és ráadásul még
egészségesebb ételeket is készít
hetünk. Nagyon örülünk a felújí
tásnak, hiszen biztonságosabbá
vált az épület, és hatékonyab, ké
nyelmesebb lett a konyhai mun
ka” – mondta el az átadáskor Kiss
Sándorné Katalin, az óvoda élel
mezési vezetője.

A felújítás önkormányzati
költségvetésből, valamint Az ön
kormányzati étkeztetési fejlesz
tések támogatása című pályáza
ton elnyert összegből valósulha
tott meg. Az átadón JaksaLadányi Emma alpolgármester és
Nagy János polgármester is jelen
voltak.

kialakuló előtér is, ahol új zöldfe
lületek és új szolgáltatások ala
kulhatnak ki.
A Budapest Fejlesztési Központ
a fejlesztéshez kapcsolódóan kér
dőívet indít, melyben a környéken
élőket arról kérdezik, milyen funk
ciókat látnának szívesen a környé
ken. A válaszokat figyelembe ve
szik a tervezés folyamán.
A kérdőív az alábbi webolda
lon érhető el, kitöltésére február
14-ig van lehetőség: https://
m5metro.hu/jozsefattilatelep
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ARIES-ÖSSZEFOGÁS
A BETEG GYERMEKEKÉRT

Az Aries NKft. szeretett volna segítő kezet nyúj
tani az arra rászorulóknak, ezért a társaság fel
ajánlott egy-egy általuk készített kupakgyűjtő
szívet a szolgáltatási területükhöz tartozó mind
három település számára, melyeket az érintett
városok polgármestereivel közösen helyeztek ki.
A kezdeményezés a lakosság körében rendkívül
kedvező fogadtatásra talált, minek köszönhetően a
kupakgyűjtő szívekben azok kihelyezése óta több
köbméter kupak gyűlt össze, melyekkel beteg gye
rekek gyógyulását támogathatja az Aries NKft.
A kezdeményezéshez örömmel csatlakoztak
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és az Őszirózsa
Vöröskeresztes Alapszervezet tagjai is.
A szervezet tagjai már évek óta nagy szorga
lommal gyűjtik a kupakokat, és nagyon nagy
segítséget jelentett számukra, hogy az Aries
NKft. a telephelyén megszervezte az általuk
gyűjtött kupakok átadását. Köszönetüket fejez
ték ki ezért Nagy János polgármester úrnak is,

aki évek óta segíti ezt a tevékenységet, és Viola
Károlyné igazgatónak, aki lehetőséget biztosított
számukra a nemes ügyben való részvételre.
2022. január 19-én, a reggeli órákban végre
révbe ért minden kedves kupakgyűjtő munkája,
amikor az Aries NKft. munkatársai átadhatták a
ritka genetikai betegséggel élő Kiss Álmosnak és
anyukájának a 450 kg összegyűlt kupakot.
A gyermek egy összetett, ún. Rubinstein Taybiszindrómában szenved, amely szervi elváltozá
sok mellett, értelmi és mozgásszervi elmaradott
ságot is okoz. Álmos ennek ellenére életvidám
kisfiú, aki a kupakok átadása során is végig mo
solygott, és komoly kihívás elé állította anyuká
ját és a szervezőket, hogy utolérjék őt és ráve
gyék egy gyors, közös fénykép elkészítésére.
Az Aries NKft. ezúton is szeretné kifejezni
köszönetét a résztvevőknek, akik ezzel a példaér
tékű összefogással segítették Álmos életét kissé
jobbá tenni.

EZÜSTÉRMES A MIKLÓSI CSOKI. Eddigi 38 nemzetközi szakmai elismerése – köztük a 2019-es Great
Taste Awards világelső díj – mellé újabb érmet nyert a szigetszentmiklósi csokimanufaktúra. A Sweetic
ezúttal Londonban az Academy of Chocolate Awards világversenyen a Brand Experience, azaz márka
élmény komplex kategóriában – a csomagolás és a csokoládé kivitelezésével – került az élre. A manu
faktúra célkitűzéseit hűen követve, a jelenlegi nyertes Cacaology elnevezésű bonbonválogatásuk is be
tölt egyfajta edukációs szerepet, újdonságokat nyújt a kakaótermés feldolgozási folyamatában. Zala
Judit csokimester és férje, Zala Viktor mindenkit arra ösztönöznek, hogy minőségi édességet fogyas�
szon, ezt csokiCOOLtúra nevű programjukban is hangsúlyozzák, melyet iskolás osztályok, munkahelyi
csoportok számára alakítottak ki.

TISZINGER MIRA
ELSŐ
A VILÁGVERSENYEN
A 14 éves Tiszinger Mira 8 éve tanul énekelni
a Csillag Születik Közhasznú Egyesület
Énekiskolában. Szigetszentmiklóson él és a
Kardos István Általános Iskolában 8. osztá
lyos tanuló. A WAF (World Association of
Arts) 2021. évi online versenyein a Legjobb
Dal díját és a Legjobb Fiatal Előadó díját
nyerte el a Junek Adrienn és Hábencius
György által szerzett Heartache című dal
előadásával, így kapott belépőt a macedóniai
WAF AWARDS Ünnepi Díjkiosztó Gálára, ahol
jelenléti előadásával a szkopjei Nemzeti
Színházban énekelhette el a nyertes dalt.
A Csillag Születik Énekiskola vezetője, egy
ben Mira énektanára és mentora, Junek Ad
rienn az eseményen nemcsak mint szerző,
hanem a WAF alapító tagjaként is jelen volt.
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KELL, HOGY IDŐT SZAKÍTSUNK
– a magyar kultúra napja városunkban –

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!
199 éve, ezen a napon fejezte be Kölcsey
Ferenc életének talán legfontosabb versét,
mely azóta mindannyiunk számára egyet jelent
a magyarsággal, nemzetünk összetartozásának
jelképe lett. Himnuszunk születésnapján, im
már 33 éve az irodalmat, a művészeteket, a
kultúrát is ünnepeljük.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés
alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet for
dítsunk hagyományainkra, gyökereinkre, ma
gyarságtudatunk erősítésére. Talán most na
gyobb szükség van erre, mint valaha volt. Az
elmúlt évek járványos időszaka megfosztott
minket sok kulturális programtól, ha részt is
vehettünk valamely előadáson, eseményen,
akkor is csak korlátozottan tehettük azt. Pedig
a kultúra összeköt, felemel és erősít. 2021-ben
Szigetszentmiklóson is megtapasztalhattuk,
hogy a kulturális programoknak mekkora ko
héziós erejük van, különösképpen ilyen nehéz,
pandémiával terhelt időben.
Ez a megemlékezés idén a sziget
szent
miklósiaknak nemcsak a Himnuszról szól, hi
szen városunk szülöttére, Ádám Jenő zeneszer
ző halálának negyvenedik évfordulójára is em
lékezünk. Ádám Jenő maga volt a kultúra.
Nemcsak zeneszerző, hanem igazi muzsikus,
népdalgyűjtő, zenepedagógus, karmester is
volt, de azt is mondhatnám, hogy élettörténe
tén keresztül átlátható a XX. század történelme.
Az 1896-ban született művész átélte a vi
lágháborúkat, a trianoni határmódosítást, az

'56-os forradalmat, miközben folyamatosan
fejlesztette magát, nyelveket tanult és tanított,
rádió- és televízió-műsorokat készített. Ádám
Jenő feltett szándéka volt, hogy Sziget
szentmiklóson egy, a magyar népi hagyomá
nyokat ápoló zeneiskola jöjjön létre, ami halála
után 10 évvel meg is valósult. 30 évvel ezelőtt
megalakult az Ádám Jenő zeneiskola, mely ma
is működik és gondosan ápolja a mester emlé
két. Szellemi és anyagi hagyatéka – akarata
szerint – Szigetszentmiklósra került. Ádám
Jenő a magyarországi zenekultúra meghatáro
zó egyénisége volt. Idén több programot is
tervezünk emlékének megőrzése érdekében.
A magyar kultúra világhírű. Költőinket,
íróinkat, zenészeinket, zeneszerzőinket, fes

tőinket, képzőművészeinket, táncművészeinket,
rendezőinket és hazánk népművészetét világ
szerte ismerik és elismerik. Annál is inkább,
mert némely művészünk igazi világfi volt. Ha
csak Munkácsyra gondolunk, tudjuk, hogy a
békéscsabai asztalosinas hogyan hódította

meg a világot, tanulmányai során megismerték
Bécsben, Párizsban, Németországban, de be
szélhetünk írókról, költőkről is.
Szerencsés nemzetnek mondhatjuk magun
kat, a magyar nyelv szépsége és sokszínűsége
országhatárokat, földrészeket is átível. Nincs a
világnak olyan pontja, ahol ne lenne egy ma
gyar szó, vagy ne ismernék a Tavaszi szél vizet
áraszt című népdalt.
Polgármesterként büszkén mondhatom,
hogy városunk nagy hangsúlyt fektet a kultúra
népszerűsítésére. Számtalan programunk, kiállí
tások, zenei előadások és a minden évben meg
rendezett, többnapos fesztivál nyújtanak minő
ségi kikapcsolódást mindannyiunknak. Sziget
szentmiklós művészei is aktívan részt vesznek
városunk kulturális életében, rendszeresen lehe
tőséget adva a lakóknak és az ide látogatóknak
különböző művészeti ágak megismerésére.
Engedjék meg, hogy tisztelettel és hálával említ
sem meg Szigetszentmiklós egyik legnagyobb
művészét, a közelmúltban elhunyt Munkácsydíjas Somogyi Györgyöt, aki nemcsak kiemelke
dő festőművészként, hanem tanárként, mentor
ként, példaképként és a kultúra nagy támogató
jaként is meghatározó alakja volt városunknak.
Apaként és városvezetőként egyaránt hiszek
abban, hogy az alapvető értékek megismerésé
re és megtartására, kulturális életünk színeseb
bé tételére mindig kell, hogy időt szakítsunk, ez
nemcsak egyéni érdek, hanem az egész társa
dalom hasznára válik.
Tisztelettel:
Nagy János polgármester

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház színházter
mében zenés, énekes programmal ünnepeltük a
magyar kultúra napját január 22-én. A Himnusz
a Székely Miklós Városi Kórus tagjai által csendült
fel. Az eseményen Nagy János köszöntötte az
egybegyűlteket, valamint díszvendégként Birinyi
József népzenekutató, a Magyar Hungaricum
Szövetség elnöke mondott beszédet.
Birinyi a magyar kultúra napját nemzetalko
tó ünnepnek tekinti, melyben az emberiség

folytonossága, a tárgyi, szellemi, hitbéli ismere
tek, és ezek átadása jelenik meg. Hangsúlyozta,
hogy a kultúra egyik legfontosabb eleme a ha
gyomány, mely a közösség, a nemzet és a csa
lád folytonosságát biztosítja. A helyi értékek,
„Szigetikumok” megbecsülésére ösztönözte a
hallgatóságot, és mint fogalmazott: „Legyen
minden nap a magyar kultúra napja!
Ragaszkodjunk azokhoz az értékekhez, amik
vannak. Kíméletlen, amit mondok, de ha mi

nem adjuk át az utánunk jövőknek, más nem
teszi meg helyettünk.”
Az ünnepséget Gersy Lili citeraművész és
Társai népzenei előadása zárta. A kultúranapi
rendezvény és az üveg nemzetközi éve alkalmá
ból az Aula Galériában Róth Miksa-emlékkiállítás
nyílt, mely február végéig várja az érdeklődőket.
A magyar kultúra napja teljes műsorát a
„Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal”
YouTube-csatornánkon megtekinthetik.
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SOMOGYI GYÖRGYRE EMLÉKEZÜNK

Somogyi György (1946) karcagi szü
letésű volt, ám szülei révén, akik az
egykori Csepel Autógyárban találtak
maguknak munkát, gyerekkorától
kezdve Szigetszentmiklóson élt.
Édesapja tizenhárom éves korában
elvitte őt a gyár képzőművészszak
körébe, ahol megismerkedett Kocsis
László* (1926–1972) festőművés�
szel, aki a tanítója és felfedezője,
később atyai jó barátja, választott
mestere és személyes példaképe lett.
Többek között az ő nyitva hagyott,
befejezetlen életműve irányította fi
gyelmét a saját környezetére. Arra a
Dél-Pest megyei településre és kör
nyékére, amely a Dunával határolt
Csepel-szigeten helyezkedik el. Ez a
tájék – a maga harasztos pusztáival,
egykor volt léckerítéses, sövényes
falusi kertjeivel, a szabálytalanul
szabályos buckák és zsombékok, az
emberképű füzesek és a csalitos ré
tek-ligetek paradicsomi látványával,
a szél fésülte, légörvény kócoltatta,
eső hajlongatta fűszálak és nádasok
képével, a bennük megbújó, puhára
bélelt fészkek szívet dobogtató lát
ványával, az ártér árkaiban és ingo
ványaiban nyíló virágok, a tócsaterí
tőkön úszkáló sziromminták szín
kombinációival, a természet anyag
halmazainak víziószerű kombinációi
val – megszülte Somogyi fantáziájá
nak leginkább felülnézeti, mikroszko
pikus jellegű, senki máséval össze
nem téveszthető formajegyekben
tobzódó stílusát és világképét. Azaz:
a sziget és a szigetség; a fészek és a
fészekség egyszerre lokális és uni

verzális természetű vizuális metafo
ráját. Vagy másképp: festészeti
„insula-filozófiáját”.
Somogyi tehát a pointillizmus
aprólékos technikáját, Paul Klee te
rületépítő színszövet felületeit, va
lamint a francia lírai absztrakció és
informel festészet, illetve az ameri
kai absztrakt expresszionizmus
szemléletét és módszereit egyaránt
ötvöző „bioromantikus” képeinek –
kis túlzással élve – madártávlatból
szemlélt rétegeit úgy növesztette,
rakta, hordta, fűzte, sűrítette össze
apró színszálkáiból, lapocskáiból és
amorf pöttyeiből: ahogy a sásleve
lek és nádszálak keresztezik egy
mást a nedvdús réteken és vízpar
tokon; ahogy a hegyesen ágaskodó
fűcsomók kuszálódnak egy-egy
zsombékban; ahogy itt-ott kikandi
kál hajzatukból egy-egy váratlan
„tárgy”, egy-egy idegen „szempár”;
ahogy a patak lerakja a homokos,
kavicsos parton ágbogas hordalé
kait, uszadékait; ahogy a vadvizek
madarai építgetik a különféle növé
nyi rostok, állati tollpihék és prém
pamacsok „talált tárgyaiból” és tö
redékeiből szövevényes fészkeiket.
Somogyi György festészetét egy
szemkápráztatóan
gyönyörű,
ugyanakkor a mélytudat rétegeit, a
természet jelenségeit és a kozmosz
dimenzióit orfikus rendbe fogó,
nagyszerű emberi teljesítményként
kell értékelnünk. Akárhogy is néz
zük a dolgot, művészete, festőfilo
zófiája mintha Kocsis László félbe
maradt életművét végezte volna be.

Vörös és fekete, 2006 (olaj vászon, 140x100)

2022. január 4-én elhunyt Somogyi György festőművész

Mert „Gyuri” megfejtette az egykori
kiváló pedagógus barátnak az alko
tói magatartás iránt támasztott,
megalkuvás nélküli szándékait és
elvárásait. Megértette a művészeti,
természeti és társadalmi közeg,
környezet és eszköztár logikus és
kérlelhetetlen kielemzésének a fon
tosságát, s az alkotáslélektan leg
felsőbb parancsát, mely szerint „aki
önmagát nem tartja fontosnak, ha
marosan belepusztul”. S ezt a ki
emelkedő teljesítményt különösen
akkor tudjuk értékelni, ha tudjuk,
hogy Somogyi György szervezetét
2006-ban, közvetlenül a hatvanadik
születésnapja után egy kezelhetet
lennek tűnő betegség támadta
meg. Akkor úgy tűnt, hogy egy sú
lyos agyvérzés miatt végleg bú
csúznia kell a festészettől. A sors

azonban adott számára némi hala
dékot – bár testi fogyatékával kény
telen volt együtt élni –, még 10-11
évig alkotni tudott. Mondhatni, na
gyon is friss, élettel teli, sallangok
nélküli, tiszta, egyszerű minőség
ben, hogy aztán majdhogynem tel
jesen süketen és vakon, ecset nél
kül, üres kézzel, befelé nézve lássa
lehullani hajdanvolt üstököscsilla
gát. Itt hagyott életműve mégis
(ránk) ragyog.
Somogyi György tanulmányait a
szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán kezdte (1969–74), majd a
Magyar Képzőművészeti Főiskola
Tanárképző Tagozatán fejezte be
(1981–84). Mesterének Kocsis
Lászlót (1926–1972), idősb Nádasdy
Jánost (1907–1989) és Paul Klee-t
(1979–1940) vallotta.

* Kocsis László, mielőtt katedrát kapott volna, 1965-ben a budapesti Képzőművészeti Főiskola Pedagógiai Tanszékén, 1955-től 1965-ig a szigetszentmiklósi I. Számú Általános Iskolában
rajztanárként tanított.
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Úszó láp, 2006 (olaj farost, 210x230)

1970–94 között tagja volt a DélPest megyei Nagy István Képző- és
Iparművészeti Csoportnak, amelynek
kiállításain több díjat is nyert. 1982ben egyik alapítója, s 1991-ig veze
tője is volt az INSULA Csoportnak.
1985–96 között a Baktay Ervin Gim
názium és Vízügyi Szakközépiskola
rajz- és művészettörténet-tanára
ként dolgozott. 1987-től tagja lett a
Magyar Képző- és Iparművészek

Mexikói emlék I., 2006 (olaj vászon, 120x90)

Díjai: 1986: Székely Bertalan-díj,
Szeged; 1988: Pest Megyei Tárlat,
Szentendre, II. díj; 1989: Pest Me
gyei Festészeti Díj; 1997: Buda
pest 125 éves kiállítás, V. Ker. Ön
kormányzat díja; Nemzetközi
Művésztelep, Hajdúböszörmény,
Nívódíj; 1998: Nemzetközi Mű
vésztelep, Hajdúböszörmény, Káp
lár Miklós-díj; Neufeld Anna Em
lékdíj, Vác; 1999: Siklósi Szalon,
Festészeti Díj, Siklós; Pest Megye
Művészetéért díj, [Patak Csoport];
2001: Siklósi Szalon I. díj, Siklós;
A Galéria ’13 Soroksár díja; 2002:
Vigadó Galéria, Budapest V. Ker.
Önkormányzat díja; 2003: Bak
tay-nagyérem, Baktay Ervin Gim
názium és Vízügyi Szak
közép
iskola, Dunaharaszti; 2005: Szi
getszentmiklós Város Közművelő
dési Díja; 2006: Szigetszentmiklós
Város Közművelődési Díja; 2007:
Magyar Festők Társaságának Díja
(Patak Fesztivál Levegő c. kiállítás,
Városi Galéria, Szigetszentmiklós);
2008: HUNGART alkotói ösz
töndíj; Szigetszentmiklós város
Pro Urbe díja; 2012: Munkácsy
Mihály-díj.

Szövetségének; a Művészeti Alapnak
(a későbbi Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének; 1992-ben
az „X” – Art Egyesületnek; a Magyar

Képző- és Iparművészek Országos
Egyesületének. 1994-ben életre hí
vója és vezetője: a Patak Csoportnak;
a Dunaharaszti Baktay Ervin Kortárs

Művei köz- és magángyűjteményekben: Városi Könyvtár,
Jönköping (SVE); Baktay Ervin
Kortárs Gyűjtemény és Múzeum,
Dunaharaszti; Ferenczy Múzeumi
Centrum, Szentendre; Haukiputas
(FIN); Kortárs Magyar Gyűjtemény
[Kortárs Magyar Galéria Ala
pít
vány], Dunaszerdahely; Sze
pessy
László-gyűjtemény, RMDSZ, Ma
rosvásárhely; Házasságkötő terem,
Taksony; Aries Kft., Szi
get
szent
miklós; Matáv Központi Székház,
Budapest; Wargha István Óvó
nőképző Főiskola, Hajdú
bö
szörmény; Művelődési Központ,
Hajdúböszörmény; Császár Józsefgyűjtemény, Budapest; Horváth &
Lukács-gyűjtemény, Nagycenk;
Kőszegi János-gyűjtemény, Duna
haraszti; Városi Ga
lé
ria, Sziget
szentmiklós
Képzőművészeti Gyűjteménynek és
Mú
zeumnak; valamint a Sziget
szent
miklósi Városi Galériának.
1995-ben belépett a Magyar Festők
Társaságába. 2000–06 között a
Sárospataki Nyári Képzőművészeti
Szabadiskola; 2002–06 között pedig
a Tököli Szárnynyitogató Alapfokú
Művészeti Iskola festőtanáraként te
vékenykedett.
1970-től kiállítóművész. 1972ben rendezte az első, 2017-ben pe
dig az utolsó önálló tárlatát.
Életművéről 2011-ben a Patak
Képzőművészeti Egyesület Szi
get
szentmiklós Város Önkor
mányzata
támogatásával egy reprezentatív al
bumot jelentetett meg.
Novotny Tihamér

Somogyi Györgyöt január 17-én kísértük végső útjára a Szigetszentmiklósi temetőben.
A szertartáson családján kívül volt pályatársai, tanítványai, kollégái mellett Nagy János polgármester is lerótta kegyeletét.
Somogyi Györgyöt Szigetszentmiklós város saját halottjának tekinti.
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GÁLAKONCERTTEL INDÍTOTTUNK

2022 kulturális eseményeinek sora
január 9-én az Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI hangversenytermében
kezdődött. A Budafoki Dohnányi
Zenekar a Liszt-díjas és érdemes
művész, Hollerung Gábor vezényle

tével vidám szimfonikus koncertet
adott, melyben a Corpus Harsona
Quartett közreműködött. A zenei
program a békebeli bálok kerettörté
netére épült, a készülődés és a fé
nyes események kiragadott pillana

tait, jellegzetes figuráit mutatták be
finom iróniával a zeneszámok között
megszólaló versek által. Ahogyan az
este bebizonyosodott, a csodás dal
lamok és a humor jól megférnek
egymás mellett, melyről nemcsak a

– Turcsányi Ildikó által írt és narrált
– átkötő vicces versikék gondoskod
tak, hanem a zseniális karmester, aki
a zenekar irányítása mellett időn
ként egy-két mozdulattal tánctudá
sát is sejtetni engedte.

Tripla jubileumi hangverseny
Kincses Edit intézményegységvezető-helyettes írása

Nagy öröm volt újra a Kossuth
utcai református templom falai
között tartani azt az ünnepi hang
versenyt, amelyen több évforduló
ról is megemlékeztek az Ádám
Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola zeneművészeti
ágának tanulói és tanárai, vala
mint a református gyülekezet tag
jai. Épp a névadónk születésnapján
rendeztük meg a koncertet, aki
125 évvel ezelőtt született, 1896.
december 12-én a szomszédos
Árpád utcában. Az intézményesí
tett zeneoktatás a városban 30
évvel ezelőtt indult el városunkban
Fazekas Mihályné vezetésével, és a
református kórus is 30 éve kezdte
el munkáját a gyülekezet örömére

Villányi Andrea irányítása alatt.
E hármas jubileum jegyében a
Máté János Református Kórus
kezdte a hangversenyt hangulatos
harangjátékos karácsonyi dalla
mokkal, majd a zeneiskolai kama
raegyüttesek és szólisták mutatták
be tudásukat a lelkes közönségnek.
Hallgathattuk a vonós zenekart, a
csellókvintettet, az új gitárzene
kart és a Vackor citerazenekart.
Köszöntőt mondott Szalkay László
tiszteletes úr és Lupa János elnök
úr az önkormányzat képvisele
tében.
A meghívott vendégek sorai
ban köszönthettük Sebestyénné
Farkas Ilona karnagyot és kiváló
zenepedagógust, akit még tanított

Ádám Jenő, és aki szívesen mesélt
nekünk kedves tanáráról, mi pedig
örömmel hallgattuk arról a korról
a történeteket, amelyben a név
adónk élt.
A színvonalas szólófuvola,
oboa, furulya és zongora négyke
zes darabok után a rézfúvós kvin

tett előadásában Purcell: Trombita
voluntare c. műve zárta a tartal
mas hangversenyt.
Köszönjük városunk önkor
mányzatának, hogy anyagilag is
támogatta rendezvényünket, így
hangulatos szeretetvendégségen
gratulálhattunk a szereplőknek.
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2022. FEBRUÁRI–MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLÓ
Február 12., szombat  19.00
Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Nagy János pol
gármester
A házigazda: Petykó Ágnes, a
Lakihegy Rádió programigazgatója.
A báli tánczenét a The Perfect Show
Band szolgáltatja.
A báli menüt a Misi Fakanala ven
déglő konyhafőnöke, Hárosi Mihály
készíti. A részvételhez védettségi
igazolvány szükséges.
Jegyár: 10 000 Ft, elővételben vásá
rolható!
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Február 14., hétfő 11.00–18.00
Véradás
Szervező: Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete
Esemény jellege: nyilvános
Helyszín: Városi Könyvtár és Közös
ségi Ház (VKKH)
Február 18., péntek  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Hét élet – amerikai filmdráma
A Hét élet egy izgalmakkal teli,
rendhagyó love story, amely provo
katív kérdéseket tesz fel életről és
halálról, szerelemről és barátságról,
miközben azt kutatja, milyen rejté
lyes szálak kötik össze a különböző
emberi sorsokat.
Rendező: Gabriele Muccino
Főszereplő: Will Smith, Woody
Harrelson, Rosario Dawson
Moderátor: Petró Karesz, a Lakihegy
Rádió műsorvezetője
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 700 Ft/
nyugdíjas, diák
Helyszín: VKKH-színházterem
Február 19., szombat
15.00–17.00
Farsangi Családi Délután
a Német Nemzetiségi Klub közreműködésével

Kolompos együttes – farsangi mu
latság és táncház.
A jelmezben érkezőket értékeljük!
A táncház után kézműves foglalko
zásokkal és farsangi fánkkal várjuk
a résztvevőket.
Jegyár: 1300 Ft/fő, 3 éves kortól
Helyszín: VKKH-színházterem
Február 20., vasárnap  17.00
Színház: Boldog születésnapot,
avagy Hatan pizsamában
Mark Camoletti vígjátéka két
felvonásban a Pesti Művész
Színház előadásában.
Szereplők: Egyházi Géza, Fogarassy
Bernadett, Csengeri Attila/Várfi
Sándor, Nyertes Zsuzsa, Lengyel
Eleonóra, Bodrogi Attila
Rendező: Márton András
A részvételhez védettségi igazol
vány szükséges.
Helyszín: Ádám Jenő Általános
Iskola és AMI Hangversenyterem
Február 22., kedd 18.00–20.00
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja:
A Mecseki Láthatatlanok című film
vetítése
Közönségtalálkozó a film készítői
vel. A belépés díjtalan.
Helyszín: VKKH-színházterem
Február 23., szerda 
18.00
Életmódváltó Klub
Karakürt – „Egy felettünk az Ég”
lemezbemutató koncert.
Előadók: Vörösmarti Imre: dalszer
ző, buzuki, ének; Vörösmarti Anikó:
ének
Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyug
díjas, diák. Helyszín: VKKH
Február 25., péntek  18.00
Magyar–Finn Baráti Kör
Előadás a finn kultúra napja alkalmából.

A belépés díjtalan.
Helyszín: VKKH
Február 25., péntek  19.30
Nemcsak Jazz Klub:
Fellép: Budapest Jazz Orchestra
& Náray Erika
’Ella 100’
Az ELLA 100 produkcióban a zene
kar Náray Erika színésznő-énekes
nővel eleveníti fel a jazz nagyasszo
nyának, a többszörös Grammy-díjas
Ella Fitzgeraldnak a dalait, melyek
könnyed szórakozást és emelt
hangúlatú estét biztosítanak min
denki számára. Náray Erika és a
Budapest Jazz Orchestra közös pro
dukciója nagy sikert aratott itthon
és külföldön egyaránt. Cheek to
Cheek, Lush Life, How High the
Moon – csak néhány az elhangzó
jazz standardek közül, melyek jól
szimbolizálják Ella Fitzgerald egye
dülálló pályáját. A koncert a BJO big
band hangzásával felejthetetlen él
ményt kínál.
Jegyárak: 2300 Ft/felnőtt, 1600 Ft/
diák, nyugdíjas.
Helyszín: VKKH-színházterem
Március 1., 8., 22., 29., kedd
10.00–12.00
Baba-Mama Klub
A klub keretein belül a kötetlen be
szélgetések lehetősége mellett a
gyerekneveléshez és egészséges
életmódhoz kapcsolódó előadáso
kat, tanácsadást kínálunk a ma
máknak, és a babáknak játszóházat
játszótársakkal.
Helyszín: VKKH
Március 1–31.
Kertai Zalán történelmifestmény-
kiállítása
Információ: www.facebook.hu/
varosigaleria; 20/559-7979.
Helyszín: VKKH Aula Galéria

Március 3., csütörtök  18.00
Somogyi György-emlékkiállítás,
megnyitó
Információ: www.facebook.hu/
varosigaleria; 20/559-7979.
A kiállítás megtekinthető: március
3. és 23. között.
Helyszín: VKKH Városi Galéria és
színházterem
Március 8., kedd
Nőnapi rendezvény
Szervező: Sonnenschein Kórus
Helyszín: VKKH Városi Galéria és
színházterem
Március 12., szombat
9.00–13.00
Tavaszi Babaruha Börze
Eladni és vásárolni lehet ruhákat a
bébikortól a tinédzserkorig, babako
csit, etetőszéket, gyerek-autóülést
és sok más hasznos dolgot.
Előzetes jelentkezés: február 16.,
szerda, 8.00 órától
Helyszín: VKKH
Március 12–13.,
szombat–vasárnap 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 10–14
éves gyerekeknek
10–14 éveseknek – szülők részvéte
lével. Miben segít? Tanulás, sport,
egészségjavítás, célok, álmok…
Vezeti: Kovács Erika agykontroll
oktató
Jelentkezés előzetesen a VKKH-ban
Helyszín: VKKH
Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elővételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és
Közösségi Ház információján és a
jegy.hu oldalon! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Rendezvé
nyeink az érvényes járványügyi
szabályok szerint látogathatók!

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház ezúton köszöni meg minden kedves olvasójának, támogatójának,
aki a 2021. évben a személyi jövedelemadója 1%-át az intézménynek ajánlotta fel. Az így befolyt 173 499 Ft összegből
két könyvszállító kocsit vásárolt a könyvtár, melyet a napi munkavégzés során tudnak a könyvtárosok használni.
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BAGDÁNY ALBERT
ISMÉT EURÓPAI DOBOGÓN
Élete legeredményesebb versenyén
bronzérmet szerzett a szigetszent
miklósi Bagdány Albert a kadét tőrö
zők európai körversenyén január 16án, ahol 22 ország 207 sportolója lé
pett pástra. A magyarok közül a 16 éves
tőrvívó (hatszoros országos bajnokunk) szerepelt
a legeredményesebben, egyedül a német
Diestelkamp győzte le őt, és a francia Spichiger
előzte meg Pozsonyban.

A Szigetszentmiklósi Tőregylet sportolói
közül Bagdány mellett a 13 éves
Kosztolányi Hunorra is büszkék lehetünk,
hiszen az 53. helyen végzett, a húsz ma
gyar versenyző közül pedig ő lett az 5. leg
jobb.
Bagdány és edzője, Kessler Zoltán már gőz
erővel készülnek a szerbiai Eb-re és a dubai vbre, ahol kadet és junior kategóriában is indul
Berci.

HIHETETLEN AKARATERŐ, HIHETETLEN GYÓGYULÁS
Közel egy éve, tavaly márciusban nyirokrákot diagnosztizáltak Zsiv
novszky Péter 80 kg-os birkózónál, augusztusban pedig már ismét
szőnyegre lépett, nem sokkal később országos bajnokságot nyert
kadet korcsoportban. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 16
éves versenyzője sosem gondolt a legrosszabbra, ezt is egy versenynek tekintette, ahol győznie kell. Megcsinálta. Elképesztő akaraterejéről és terveiről beszélgettünk vele.
Kisváros: Mikor derült ki, hogy
beteg vagy?
Zsivnovszky Péter: Márciusban el
kezdett növekedni egy csomó a
nyakamon, amiről fogalmunk nem
volt, hogy mi az. Arra gondoltunk,
hogy a majd a Covid-járvány után
megmutatjuk orvosnak, hiszen ak
kor nagyon nehézkes volt vizsgálat
ra menni. Anyukám aztán nem
hagyta annyiban, elvitt a Tűzoltó
utcai Gyermekgyógyászati Kli
nikára, ahol azonnal elkezdték a
vizsgálatokat, mintát vettek belőle
és megállapították, hogy limfómám,
azaz nyirokrákom van. Azért azt
nem mondom, hogy nem ijedtünk
meg, de az orvosok azt mondták,
ebből fel lehet épülni. Nekem ez
elég volt ahhoz, hogy tudjam, meg
fogom csinálni. Elkezdődtek a ke
moterápiás kezelések, öt alkalom
mal kellett hét-nyolc napot kórház
ban töltenem. Talán a családomat
jobban megviselte ez az időszak,
mint engem. Csak arra gondoltam,
hogy gyorsan meg kell gyógyul
nom, hogy visszatérhessek a sport
hoz.
KV: Mennyire viselt meg a kemoterápia?

ZSP: Lelkileg talán jobban, mint fizi
kálisan. Az orvosok is hitetlenkedtek,
hogy ilyen jól bírom a kezeléseket.
Talán a negyedik kemo után picit
rosszabbul voltam, az ötödik alkalom
volt a legnehezebb. Azután tulajdon
képpen rohamosan jobb lett az álla
potom, a kezeléseket nyár közepén
kaptam, augusztusban pedig már a
szőnyegen voltam. Nem mondom,
hogy százszázalékos volt a fizikai ál
lapotom, de mára már kirobbanó
formában tudhatom magam.

Zsivnovszky Péter édesanyja,
Csiszár-Zsivnovszky Mónika nagyon büszke a fiára:
„Nehéz időszakon vagyunk túl,
hiszen a kisördög nem aludt. Nyilván
megfordult a fejünkben, hogy mi
van akkor, ha… de inkább ki sem
mondom. Szeptemberben azt
mondták, hogy a következő félévben
havonta egyszer el kell mennie el
lenőrző vizsgálatra, hogy biztosak
lehessünk abban, nem újult ki a be
tegsége. Összesen öt évig kell kont
rollra járnunk, az első félév után
három-, majd hathavonta.”
Petit meglepetés is érte a nehéz
időszakban, a Csodalámpa Alapít
vány ajándékozta meg őt négy bir
kózómezzel. Elmesélte, hogy aki be
kerül a kórházba, egy adatlapot kell
kitöltenie, amelyen bármit kívánhat.

Ő nem utazást vagy ilyesmit kért,
hanem birkózómezt, melyen az ala
pítvány és a kórház logója is szere
pel. Természetesen megkapta.
KV: Ezután a csodálatos felépülés
után milyen terveid vannak?
ZSP: Mindenekelőtt teljesen fel kell
épülnöm, s ha ez sikerül, koncentrál
hatok arra, hogy idén én képvisel
hessem a magyar színeket a kadet
világ- és Európa-bajnokságon. A cé
lom az, hogy folyamatosan fejlődjek,
és végül a legjobb legyek. Nem titko
lom, olimpiai bajnok szeretnék lenni.
Olyan ember vagyok, aki minden
versenyt meg akar nyerni.
További sok sikert
és jó egészséget kívánunk
neked, Peti!
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE
5. hét  január 31.–február 6.
6. hét  február 7–13.
7. hét  február 14–20.
8. hét  február 21–27.
9. hét  február 28.–március 6.
10. hét  március 7–13.

Melissa Gyógyszertár
Szent Miklós Gyógyszertár
Regina Gyógyszertár
Kígyó Gyógyszertár
Elixír Gyógyszertár
Melissa Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás:
Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–15.00, vasárnap: 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. DECEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Fedor Edina – Mott Ádám; Gazsó Vivien – Allaga László;
Bezzeg Beatrix Katalin – Magassy Zoltán Béla;
Kis Krisztina – Nagy Lajos; Simon Gabriella – Török Szabolcs Gábor
2021. DECEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Szalai Zsigmond (1944), Gajda Ferenc (1931), Nagy József ( 1938),
Szűcs Józsefné (1956), Wöller István (1955), Pasztorek László Ferenc
(1944), Kocsis József (1936), Vargáné Abelovszky Mária (1961)
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